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ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ
Ο άνθρωπος σήμερα μέσα από το σύνολο της εκπαίδευσής του έχει ωθηθείΟ άνθρωπος σήμερα μέσα από το σύνολο της εκπαίδευσής του έχει ωθηθεί

περισσότερο στο να αποστηθίζει ό,τι του υπαγορεύουν και λιγότερο στο να μαθαίνει,περισσότερο στο να αποστηθίζει ό,τι του υπαγορεύουν και λιγότερο στο να μαθαίνει,
μέσα από την προσωπική έρευνά του, τον εαυτό του στον εαυτό του και τον εαυτόμέσα από την προσωπική έρευνά του, τον εαυτό του στον εαυτό του και τον εαυτό
του στην ζωή.του στην ζωή.

Επιπλέον διδάχτηκε ως επί το πλείστον το τι πρέπει να σκέπτεται και όχι τοΕπιπλέον διδάχτηκε ως επί το πλείστον το τι πρέπει να σκέπτεται και όχι το
πώς να σκέπτεται.πώς να σκέπτεται.

Δεν χρησιμεύει όμως σε τίποτα να παραμείνουμε δέκα ή δεκαπέντε χρόνιαΔεν χρησιμεύει όμως σε τίποτα να παραμείνουμε δέκα ή δεκαπέντε χρόνια



στο σχολείο, αν βγαίνοντας είμαστε εσωτερικά χωρίς εκλεπτισμό στις σκέψεις, ιδέες,στο σχολείο, αν βγαίνοντας είμαστε εσωτερικά χωρίς εκλεπτισμό στις σκέψεις, ιδέες,
αισθήματα και συνήθειές μας.αισθήματα και συνήθειές μας.

Το παρελθόν είναι παρελθόν και έδωσε πια τους καρπούς του.Το παρελθόν είναι παρελθόν και έδωσε πια τους καρπούς του.
Η ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ είναι η επιστήμη της Συνείδησης, η επιστήμη πουΗ ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ είναι η επιστήμη της Συνείδησης, η επιστήμη που

επιτρέπει στον άνθρωπο να ξυπνήσει την ικανότητα της ευφυΐας μέσα σε αυτόν καιεπιτρέπει στον άνθρωπο να ξυπνήσει την ικανότητα της ευφυΐας μέσα σε αυτόν και
στους άλλους. Η ευφυΐα δεν μπορεί να αναπτυχθεί μέσα από την «πεπατημένη οδό»στους άλλους. Η ευφυΐα δεν μπορεί να αναπτυχθεί μέσα από την «πεπατημένη οδό»
της ασφάλειας των πεποιθήσεων, ούτε μέσα από την άγνοια αυτού που πραγματικάτης ασφάλειας των πεποιθήσεων, ούτε μέσα από την άγνοια αυτού που πραγματικά
είμαστε εσωτερικά.είμαστε εσωτερικά.

Η  ΒΑΣΙΚΗ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  είναι  η  επιστήμη  που  μας  επιτρέπει  ναΗ  ΒΑΣΙΚΗ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  είναι  η  επιστήμη  που  μας  επιτρέπει  να
ανακαλύψουμε την σχέση μας με τα ανθρώπινα όντα, με την Φύση, με τον εαυτό μας,ανακαλύψουμε την σχέση μας με τα ανθρώπινα όντα, με την Φύση, με τον εαυτό μας,
με όλα τα πράγματα...με όλα τα πράγματα...

Χρειαζόμαστε  να  καταλάβουμε  το  βαθύ  νόημα  της  στιγμής  που  ζούμε.Χρειαζόμαστε  να  καταλάβουμε  το  βαθύ  νόημα  της  στιγμής  που  ζούμε.
Χρειάζεται  η  ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ με  μορφή  επείγουσα,  γιατί  οι  νέες  γενιέςΧρειάζεται  η  ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ με  μορφή  επείγουσα,  γιατί  οι  νέες  γενιές
σημαίνουν την απαρχή μιας καινούργιας εποχής. Έχει φτάσει η ώρα της ΑΛΗΘΙΝΗΣσημαίνουν την απαρχή μιας καινούργιας εποχής. Έχει φτάσει η ώρα της ΑΛΗΘΙΝΗΣ
Επανάστασης, με βάση την επιστήμη της Συνείδησης.Επανάστασης, με βάση την επιστήμη της Συνείδησης.

Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
Εκατομμύρια σπουδαστές σε όλες τις χώρες του κόσμου πάνε καθημερινά στοΕκατομμύρια σπουδαστές σε όλες τις χώρες του κόσμου πάνε καθημερινά στο

σχολεσχολείίο και στο πανεπιστήμιο με τρόπο ασυνεο και στο πανεπιστήμιο με τρόπο ασυνείίδητο, αυτόματο, υποκειμενικό, χωρδητο, αυτόματο, υποκειμενικό, χωρίίςς
να ξέρουν γιατνα ξέρουν γιατίί και για ποιον λόγο. και για ποιον λόγο.

ΟΟιι σπουδαστές ε σπουδαστές είίναναιι υποχρεωμένοι να μελετούν μαθηματικά, φυσική, χημεία, υποχρεωμένοι να μελετούν μαθηματικά, φυσική, χημεία,
γεωγραφία γεωγραφία κλπ.κλπ.

Ο  νους  των  σπουδαστών  αυτών  λαμβάνει  πληροφορΟ  νους  των  σπουδαστών  αυτών  λαμβάνει  πληροφορίίες  καθημερες  καθημεριινά,  αλλάνά,  αλλά
ουδέποτε σταματά έστω καουδέποτε σταματά έστω καιι για μια στιγμή, για να σκεφτε για μια στιγμή, για να σκεφτείί το γιατ το γιατίί όλων αυτών των όλων αυτών των
πληροφοριών που λαμβάνει και τον σκοπό αυτής της πληροφόρησης. Γιατπληροφοριών που λαμβάνει και τον σκοπό αυτής της πληροφόρησης. Γιατ ίί γεμίζουμε γεμίζουμε
από τόση πληροφόρηση και για ποιον λόγο.από τόση πληροφόρηση και για ποιον λόγο.

Οι σπουδαστές ζουν πραγματικά μια ζωή μηχανική και το μόνο που ξέρουνΟι σπουδαστές ζουν πραγματικά μια ζωή μηχανική και το μόνο που ξέρουν
εείίναι  ότι  πρέπει  να  λάβουν  διανοητική  πληροφόρηση,  την  οποία  θα  πρέπει  ναναι  ότι  πρέπει  να  λάβουν  διανοητική  πληροφόρηση,  την  οποία  θα  πρέπει  να
διατηρήσουν αποθηκευμένη σε μια αναξιόπιστη μνήμη και αυτό εδιατηρήσουν αποθηκευμένη σε μια αναξιόπιστη μνήμη και αυτό είίναι όλο.ναι όλο.

Οι  σπουδαστές  δεν  σκέφτονται  ποτέ  το  τι  εΟι  σπουδαστές  δεν  σκέφτονται  ποτέ  το  τι  είίναι  πραγματικά  αυτή  ηναι  πραγματικά  αυτή  η
εκπαεκπαίίδευση,  πηγαίνουν  στο  σχολείο,  στο  δευση,  πηγαίνουν  στο  σχολείο,  στο  κολέγιοκολέγιο ή  στο  πανεπιστήμιο,  γιατ ή  στο  πανεπιστήμιο,  γιατίί τους τους
έστειλαν οι γονείς τους και αυτό είναι όλο.έστειλαν οι γονείς τους και αυτό είναι όλο.

Ούτε όμως οι σπουδαστές αλλά ούτε και οι διδάσκοντες αναρωτήθηκαν ποτέ:Ούτε όμως οι σπουδαστές αλλά ούτε και οι διδάσκοντες αναρωτήθηκαν ποτέ:
Γιατί  βρισκόμαστε  εδώ;  για  ποιο  λόγο  έχουμε  έρθει  εδώ;  Ποιος  είναι  άραγε  οΓιατί  βρισκόμαστε  εδώ;  για  ποιο  λόγο  έχουμε  έρθει  εδώ;  Ποιος  είναι  άραγε  ο
πραγματικός, κρυφός σκοπός που μας έφερε εδώ;πραγματικός, κρυφός σκοπός που μας έφερε εδώ;

ΕκπαιδευτικοΕκπαιδευτικοίί, σπουδαστές και σπουδάστριες ζουν με κοιμισμένη συνε, σπουδαστές και σπουδάστριες ζουν με κοιμισμένη συνείίδηση,δηση,
ενεργούν σαν πραγματικά αυτόματα,  πηγαενεργούν σαν πραγματικά αυτόματα,  πηγαίίνουν στο σχολενουν στο σχολείίο,  στο γυμνάσιο ή στοο, στο γυμνάσιο ή στο
πανεπιστήμιο πανεπιστήμιο ασυνείδηασυνείδητα, υποκειμενικά, χωρτα, υποκειμενικά, χωρίίς να ξέρουν πραγματικά τς να ξέρουν πραγματικά τίίποτα σχετικάποτα σχετικά
με  το  γιατμε  το  γιατίί και  το  πώς  είναι  αναγκαίο  να  πάψουμε  να  ε και  το  πώς  είναι  αναγκαίο  να  πάψουμε  να  είίμαστε  αυτόματα,  ναμαστε  αυτόματα,  να
ξυπνήσουμε την συνεξυπνήσουμε την συνείίδηση, να ανακαλύψουμε μόνοι μας τι σημαδηση, να ανακαλύψουμε μόνοι μας τι σημαίίνει αυτή η τόσονει αυτή η τόσο
τρομερή πάλη για να περάσουμε στις εξετάσεις, για να μελετήσουμε, για να ζήσουμετρομερή πάλη για να περάσουμε στις εξετάσεις, για να μελετήσουμε, για να ζήσουμε
σε καθορισμένο μέρος, για την καθημερινή μας μελέτη και να περάσουμε την χρονιάσε καθορισμένο μέρος, για την καθημερινή μας μελέτη και να περάσουμε την χρονιά
με  τρόμο και  αγωνμε  τρόμο και  αγωνίία,  σκοτούρες,  να  κάνουμε  αθλητισμό,  να  μαλώνουμε  με  τουςα,  σκοτούρες,  να  κάνουμε  αθλητισμό,  να  μαλώνουμε  με  τους
συμμαθητές μας συμμαθητές μας κλπ.κλπ.  

Οι εκπαιδευτικοΟι εκπαιδευτικοίί πρέπει να γίνουν πιο συνειδητο πρέπει να γίνουν πιο συνειδητοίί έτσι ώστε να συνεργάζονται έτσι ώστε να συνεργάζονται
από  το  σχολεαπό  το  σχολείίο,  το  γυμνάσιο  ή  το  πανεπιστήμιο  βοηθώντας  τους  μαθητές  ναο,  το  γυμνάσιο  ή  το  πανεπιστήμιο  βοηθώντας  τους  μαθητές  να
ξυπνήσουν συνεξυπνήσουν συνείίδηση.δηση.

ΕΕίίναι  λυπηρό  να  βλέπεις  τόσα  ΑΥΤΟΜΑΤΑ  καθισμένα  στα  θρανναι  λυπηρό  να  βλέπεις  τόσα  ΑΥΤΟΜΑΤΑ  καθισμένα  στα  θρανίία  τουα  του
δημοτικοδημοτικούύ, λυκε, λυκείίου ή πανεπιστημου ή πανεπιστημίίου, παου, παίίρνοντας μια πληροφόρηση την οπορνοντας μια πληροφόρηση την οποίία πρέπεια πρέπει
να διατηρήσουν στην μνήμη τους χωρνα διατηρήσουν στην μνήμη τους χωρίίς να ξέρουν γιατς να ξέρουν γιατίί και για ποιο σκοπό. και για ποιο σκοπό.



Τα παιδιά με το μόνο που ασχολούνται εΤα παιδιά με το μόνο που ασχολούνται είίναι να περάσουν την χρονιά, τουςναι να περάσουν την χρονιά, τους
έχουν πει ότι πρέπει να αποκτήσουν εφόδια για να κερδέχουν πει ότι πρέπει να αποκτήσουν εφόδια για να κερδίίσουν την ζωή, για να βρουνσουν την ζωή, για να βρουν
δουλειά κλπ και αυτά σπουδάζουν φτιάχνοντας χίλιες φαντασιώσεις στον νου τουςδουλειά κλπ και αυτά σπουδάζουν φτιάχνοντας χίλιες φαντασιώσεις στον νου τους
σχετικά  με  το μέλλον,  χωρίς πράγματι  να ξέρουν το παρόν,  χωρίς  να ξέρουν τονσχετικά  με  το μέλλον,  χωρίς πράγματι  να ξέρουν το παρόν,  χωρίς  να ξέρουν τον
πραγματικό λόγο γιατπραγματικό λόγο γιατίί πρέπει να μελετήσουν φυ πρέπει να μελετήσουν φυσσική, χημεική, χημείία, βιολογία, μαθηματικά,α, βιολογία, μαθηματικά,
γεωγραφγεωγραφίία κλπ.α κλπ.

Τα μοντέρνα κορΤα μοντέρνα κορίίτσια σπουδάζουν για να αποκτήσουν τα εφόδια που θα τουςτσια σπουδάζουν για να αποκτήσουν τα εφόδια που θα τους
επιτρέψουν να βρουν έναν καλό σύζυγο ή για να κερδίσουν την ζωή τους και για ναεπιτρέψουν να βρουν έναν καλό σύζυγο ή για να κερδίσουν την ζωή τους και για να
είναι έτοιμες για την περείναι έτοιμες για την περίίπτωση που ο σύζυγος θα τις εγκαταλεπτωση που ο σύζυγος θα τις εγκαταλείίψει ή που θα μείνουνψει ή που θα μείνουν
χήρες ή γεροντοκόρες.χήρες ή γεροντοκόρες.

Μόνο φαντασίες στον νου γιατί στην πραγματικότητα αυτές δεν ξέρουν ποιοΜόνο φαντασίες στον νου γιατί στην πραγματικότητα αυτές δεν ξέρουν ποιο
θα εθα είίναι το πεπρωμένο τους οναι το πεπρωμένο τους ούύτε και σε ποια ηλικτε και σε ποια ηλικίία πρόκειται να πεθάνουν.α πρόκειται να πεθάνουν.

Η ζωή του σχολεΗ ζωή του σχολείίου εου είίναι πολύ αόριστη, πολύ αναι πολύ αόριστη, πολύ ασσαφής, πολύ υποκειμενική,αφής, πολύ υποκειμενική,
στο παιδστο παιδίί μαθαίνουμε πολλές φορές ορισμένα πράγματα που στην πρακτική ζωή δεν μαθαίνουμε πολλές φορές ορισμένα πράγματα που στην πρακτική ζωή δεν
του χρησιμεύουν σε ττου χρησιμεύουν σε τίίποτα.ποτα.

Στη σημερινή εποχή το σημαντικό στο σχολεΣτη σημερινή εποχή το σημαντικό στο σχολείίο εο είίναι να περάσει την χρονιάναι να περάσει την χρονιά
και αυτό εκαι αυτό είίναι όλο.ναι όλο.

ΣεΣε άλλους καιρούς υπήρχε τουλάχιστον κάτι από ηθική στο να περάσεις την άλλους καιρούς υπήρχε τουλάχιστον κάτι από ηθική στο να περάσεις την
χρονιά. Τώρα δεν υπάρχει πια ούτε αυτή η ηθική.χρονιά. Τώρα δεν υπάρχει πια ούτε αυτή η ηθική.

Οι γονεΟι γονείίς μπορούν να ς μπορούν να δωροδοκήσουνδωροδοκήσουν κρυφά τον εκπαιδευτικό και ο μαθητής κρυφά τον εκπαιδευτικό και ο μαθητής
ή η μαθήτρια, όσο κακός μαθητής κι αν εή η μαθήτρια, όσο κακός μαθητής κι αν είίναι θα περάσει ναι θα περάσει αναπόφευκτααναπόφευκτα την χρονιά. την χρονιά.

Τα κορίτσια  στο σχολεΤα κορίτσια  στο σχολείίο  συνήθως  ο συνήθως  κολακεύουνκολακεύουν τον  δάσκαλο  με  σκοπό να τον  δάσκαλο  με  σκοπό να
«περάσουν την χρονιά» και το αποτέλεσμα ε«περάσουν την χρονιά» και το αποτέλεσμα είίναι συνήθως θαυματουργό, ναι συνήθως θαυματουργό, παρπαρόλο πουόλο που
μπορεί  να  μην  έχουν  καταλάβει  ούτε  ένα  «κόμμα»  από  αυτά  που  διδάσκει  ομπορεί  να  μην  έχουν  καταλάβει  ούτε  ένα  «κόμμα»  από  αυτά  που  διδάσκει  ο
δάσκαλος, οπωσδήποτε όμως περνούν τις εξετάσεις και δάσκαλος, οπωσδήποτε όμως περνούν τις εξετάσεις και προβιβάζονται.προβιβάζονται.

Υπάρχουν αΥπάρχουν αγγόρια και κορόρια και κορίίτσια που διαθέτουν εξυπνάδα για να τσια που διαθέτουν εξυπνάδα για να προβιβαστούν.προβιβαστούν.
Αυτό είναι ζήτημα πονηριάς σε πολλές περιπτώσεις.Αυτό είναι ζήτημα πονηριάς σε πολλές περιπτώσεις.

ΈΈνα  παιδνα  παιδίί που  περνά  με  επιτυχ που  περνά  με  επιτυχίία  κάποιο  διαγώνισμα  (κάποιο  ηλα  κάποιο  διαγώνισμα  (κάποιο  ηλίίθιοθιο
δδιιαγώνισμα)  δεν  σημααγώνισμα)  δεν  σημαίίνει  ότι  έχει  αληθινά  αντικειμενική  συνείδηση  επάνω  στονει  ότι  έχει  αληθινά  αντικειμενική  συνείδηση  επάνω  στο
συγκεκριμένο μάθημα που διαγωνίστηκε.συγκεκριμένο μάθημα που διαγωνίστηκε.

Ο μαθητής επαναλαμβάνει σαν παπαγάλος ή  Ο μαθητής επαναλαμβάνει σαν παπαγάλος ή  ψιττακόςψιττακός κατά μηχανικό τρόπο κατά μηχανικό τρόπο
εκεεκείίνο το μάθημα που διάβασε και στο οπονο το μάθημα που διάβασε και στο οποίίο εξετάστηκε.ο εξετάστηκε.

Αυτό  δεν  σημαΑυτό  δεν  σημαίίνει  ότι  έχεις  νει  ότι  έχεις  ΑΥΤΟ-ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΑΥΤΟ-ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ του μαθήματος  εκείνου, του μαθήματος  εκείνου,
αυτό σημααυτό σημαίίνει να αποστηθνει να αποστηθίίσεις και να παπαγαλσεις και να παπαγαλίίσεις αυτό που μαθασεις αυτό που μαθαίίνεις και αυτόνεις και αυτό
εείίναι όλο.ναι όλο.

Το  να περάσεις  στις  εξετάσεις,  να  Το  να περάσεις  στις  εξετάσεις,  να  προβιβαστείς,προβιβαστείς, δεν  σημα δεν  σημαίίνει  ΟΤΙ  ΕΙΣΑΙνει  ΟΤΙ  ΕΙΣΑΙ
ΠΟΛΥΠΟΛΥ ΕΞΥΠΝΟΣ. Στην πρακτική ζωή συναντάμε ανθρώπους πολύ έξυπνους που ΕΞΥΠΝΟΣ. Στην πρακτική ζωή συναντάμε ανθρώπους πολύ έξυπνους που
στο σχολεστο σχολείίο δεν τα πήγαν ποτέ καλά στις εξετάσεις.ο δεν τα πήγαν ποτέ καλά στις εξετάσεις.

ΕμεΕμείίς  έχουμε  γνωρς  έχουμε  γνωρίίσει  αξιοθαύμαστους  συγγραφεσει  αξιοθαύμαστους  συγγραφείίς  και  μεγάλουςς  και  μεγάλους
μαθηματικούς οι οπομαθηματικούς οι οποίίοι στο σχολεοι στο σχολείίο ήταν πολύ κακοο ήταν πολύ κακοί ί μαθητές και οι οποίομαθητές και οι οποίοιι ποτέ δεν ποτέ δεν
τα πήγαν καλά στα διαγωνίσματα της γραμματικής και των μαθηματικών.τα πήγαν καλά στα διαγωνίσματα της γραμματικής και των μαθηματικών.

ΈΈχουμε υπόψη μας την περχουμε υπόψη μας την περίίπτωση ενός κακού στην ανατομπτωση ενός κακού στην ανατομίία φοιτητή πουα φοιτητή που
μόνο  μετά  από  μεγάλους  αγώνες  μπόρεσε  να  περάσει  το  μάθημα  της  ανατομίας.μόνο  μετά  από  μεγάλους  αγώνες  μπόρεσε  να  περάσει  το  μάθημα  της  ανατομίας.
Σήμερα  αυτός  ο  φοιτητής  εΣήμερα  αυτός  ο  φοιτητής  είίναι  συγγραφέας  ενός  μεγάλου  έργου  σχετικά  με  τηνναι  συγγραφέας  ενός  μεγάλου  έργου  σχετικά  με  την
ανατομία.ανατομία.

Το  να  περάσεις  την  χρονιά  δεν  σημαΤο  να  περάσεις  την  χρονιά  δεν  σημαίίνει  αναγκαστικά  να  ενει  αναγκαστικά  να  είίσαι  έξυπνος.σαι  έξυπνος.
Υπάρχουν άτομα που ποτέ δεν πέρασαν μια χρονΥπάρχουν άτομα που ποτέ δεν πέρασαν μια χρονιιά κι όμως είναι πολύ έξυπνα.ά κι όμως είναι πολύ έξυπνα.

Υπάρχει κάτι σπουδαιότερο από τον Υπάρχει κάτι σπουδαιότερο από τον προβιβασμό,προβιβασμό, υπάρχει κάτι σπουδαιότερο υπάρχει κάτι σπουδαιότερο
από το  να  μελετάς  ορισμένα μαθήματα και  από το  να  μελετάς  ορισμένα μαθήματα και  είναι  ακριβώς το  να  έχεις  πλήρη καιείναι  ακριβώς το  να  έχεις  πλήρη και
Αντικειμενική Συνείδηση ξεκάθαρη και φωτισμένη πάνω στα μαθήματα που μελετάς. Αντικειμενική Συνείδηση ξεκάθαρη και φωτισμένη πάνω στα μαθήματα που μελετάς. 



Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να προσπαθήσουν για να βοηθήσουν τους μαθητές ναΟι εκπαιδευτικοί πρέπει να προσπαθήσουν για να βοηθήσουν τους μαθητές να
ξυπνήσουν την συνείδησή τους. Όλες οι προσπάθειες των εκπαιδευτικών πρέπει ναξυπνήσουν την συνείδησή τους. Όλες οι προσπάθειες των εκπαιδευτικών πρέπει να
κατευκατευθύνονται στην συνείδηση των μαθητών. θύνονται στην συνείδηση των μαθητών. 

Είναι  ΕΠΕΙΓΟΝ  οι  μαθητές  να  γίνουν  πλήρως  ΑΥΤΟ-ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΙ  τωνΕίναι  ΕΠΕΙΓΟΝ  οι  μαθητές  να  γίνουν  πλήρως  ΑΥΤΟ-ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΙ  των
μαθημάτων που μελετούν. Το να μάθεις να αποστηθίζεις, να μάθεις να παπαγαλίζειςμαθημάτων που μελετούν. Το να μάθεις να αποστηθίζεις, να μάθεις να παπαγαλίζεις
είναι απλά ΑΝΟΗΤΟ στην πιο πλήρη έννοια της λέξης. είναι απλά ΑΝΟΗΤΟ στην πιο πλήρη έννοια της λέξης. 

Οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να μαθαίνουν δύσκολα μαθήματα και να ταΟι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να μαθαίνουν δύσκολα μαθήματα και να τα
αποθηκεύουν  στην  μνήμη  τους  για  να  «περάσουν  την  χρονιά»  και  κατόπιν  στηναποθηκεύουν  στην  μνήμη  τους  για  να  «περάσουν  την  χρονιά»  και  κατόπιν  στην
πρακτική ζωή αυτά τα μαθήματα δεν είναι μόνο άχρηστα αλλά ξεχνιούνται κιόλαςπρακτική ζωή αυτά τα μαθήματα δεν είναι μόνο άχρηστα αλλά ξεχνιούνται κιόλας
γιατί η μνήμη είναι αναξιόπιστη. γιατί η μνήμη είναι αναξιόπιστη. 

Τα αγόρια σπουδάζουν με τον σκοπό να κερδίσουν την ζωή τους, να βρουνΤα αγόρια σπουδάζουν με τον σκοπό να κερδίσουν την ζωή τους, να βρουν
εργασία  και  αργότερα  αν  έχουν  τύχη  και  βρουν  αυτή  την  δουλειά  ή  γίνουνεργασία  και  αργότερα  αν  έχουν  τύχη  και  βρουν  αυτή  την  δουλειά  ή  γίνουν
επαγγελματίες,  γιατροί,  δικηγόροι  κλπ  και  το  μόνο  που  κατορθώνουν  είναι  ναεπαγγελματίες,  γιατροί,  δικηγόροι  κλπ  και  το  μόνο  που  κατορθώνουν  είναι  να
επαναλάβουν  την  ίδια  ιστορία:  Παντρεύονται,  υποφέρουν,  αποκτούν  παιδιά  καιεπαναλάβουν  την  ίδια  ιστορία:  Παντρεύονται,  υποφέρουν,  αποκτούν  παιδιά  και
πεθαίνουν  χωρίς  να  έχουν  ξυπνήσει  την  συνείδηση,  πεθαίνουν  χωρίς  ναπεθαίνουν  χωρίς  να  έχουν  ξυπνήσει  την  συνείδηση,  πεθαίνουν  χωρίς  να
συνειδητοποιήσουν την ίδια τους την ζωή. Αυτό είναι όλο. Τα κορίτσια παντρεύονται,συνειδητοποιήσουν την ίδια τους την ζωή. Αυτό είναι όλο. Τα κορίτσια παντρεύονται,
κάνουν τα νοικοκυριά τους, αποκάνουν τα νοικοκυριά τους, αποκτούν απογόνους, τσακώνονται με τους γείτονες, μεκτούν απογόνους, τσακώνονται με τους γείτονες, με
τον σύζυτον σύζυγο, με τα παιδιά τους, χωρίζουν και ξαναπαντρεύονται, χηρεύγο, με τα παιδιά τους, χωρίζουν και ξαναπαντρεύονται, χηρεύουν, γίνονταιουν, γίνονται
γριές  και  τέλος  πεθαίνουν  αφού  έζησαν  σε  ΥΠΝΟ,  ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΑ,γριές  και  τέλος  πεθαίνουν  αφού  έζησαν  σε  ΥΠΝΟ,  ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΑ,
επαναλαμβάνοντας όπως πάντοτε το ίεπαναλαμβάνοντας όπως πάντοτε το ίδιο ΠΟΝΕΜΕΝΟ ΔΡΑΜΑ της ύπαρξης. διο ΠΟΝΕΜΕΝΟ ΔΡΑΜΑ της ύπαρξης. 

ΔΕΝ  θέλουν  οι  εκπαιδευτικοί  των  σχολείων  να  κατανοήΔΕΝ  θέλουν  οι  εκπαιδευτικοί  των  σχολείων  να  κατανοήσουν  ότι  όλες  οισουν  ότι  όλες  οι
ανθρώπινες υπάρξεις έχουν συνείδηση κοιμιανθρώπινες υπάρξεις έχουν συνείδηση κοιμισμένη. Είναι επείγον να ξυπνήσουν και οισμένη. Είναι επείγον να ξυπνήσουν και οι
εκπαιδευτικοί των σχολείων για να μπορέσουν να αφυπνίσουν και τους μαθητές. εκπαιδευτικοί των σχολείων για να μπορέσουν να αφυπνίσουν και τους μαθητές. 

Δεν χρησιμεύει σε τίποτα το να γεμίζουμε το κεφάλι μας με θεωρίες και ξανάΔεν χρησιμεύει σε τίποτα το να γεμίζουμε το κεφάλι μας με θεωρίες και ξανά
θεωρίες και να αναφερόμαστε στον Δάντη, στον Όμηρο και τον Βιργίλιο κλπ, ότανθεωρίες και να αναφερόμαστε στον Δάντη, στον Όμηρο και τον Βιργίλιο κλπ, όταν
έχουμε την συνείδηση κοιμισμένη, όταν δεν έχουμε αντικειμενική συνείδηση, ξεκάέχουμε την συνείδηση κοιμισμένη, όταν δεν έχουμε αντικειμενική συνείδηση, ξεκά--
θαρη και τέλεια για μας τους ίδιους, σχετικά με τα μαθήματα που μελετάμε και γιαθαρη και τέλεια για μας τους ίδιους, σχετικά με τα μαθήματα που μελετάμε και για
την ίδια την πρακτική ζωή. την ίδια την πρακτική ζωή. 

Σε  τι  χρησιμεύει  η  μόρφωση  αν  δεν  γίνουμε  δημιουργικοί,  συνειδητοί,Σε  τι  χρησιμεύει  η  μόρφωση  αν  δεν  γίνουμε  δημιουργικοί,  συνειδητοί,
πραγματικά έξυπνοι; πραγματικά έξυπνοι; 

Η  πραγματική  μόρφωση  δεν  είναι  το  να  ξέρουμε  να  γράφουμε  και  ναΗ  πραγματική  μόρφωση  δεν  είναι  το  να  ξέρουμε  να  γράφουμε  και  να
διαβάζουμε.  Οποιοσδήποτε καλαμαράς,  οποιοσδήποδιαβάζουμε.  Οποιοσδήποτε καλαμαράς,  οποιοσδήποτε ανόητος γνωρίζει  ανάγνωσητε ανόητος γνωρίζει  ανάγνωση
και γραφή. και γραφή. 

Χρειάζεται να είμαστε Έξυπνοι και η εξυπνάδα ξυπνά μέσα μας μόνο ότανΧρειάζεται να είμαστε Έξυπνοι και η εξυπνάδα ξυπνά μέσα μας μόνο όταν
ξυπνήσει η Συνείδηση.ξυπνήσει η Συνείδηση.

Η  ανθρωπότητα  έχει  ένα  97  τοις  εκατό  Υποσυνείδηση  και  3  τοις  εκατόΗ  ανθρωπότητα  έχει  ένα  97  τοις  εκατό  Υποσυνείδηση  και  3  τοις  εκατό
Συνείδηση. Συνείδηση. 

Χρειαζόμαστε  το  ξύπνημα  της  Συνείδησης,  πρέπει  να  μεΧρειαζόμαστε  το  ξύπνημα  της  Συνείδησης,  πρέπει  να  μετατρέψουμε  τοτατρέψουμε  το
Υποσυνείδητο σε Συνειδητό. Πρέπει να έχουμε ένα εκατό τοις εκατό Συνείδηση. Υποσυνείδητο σε Συνειδητό. Πρέπει να έχουμε ένα εκατό τοις εκατό Συνείδηση. 

Το ανθρώπινο ον δεν ονειρεύεται μόνο όταν το φυσικό του σώμα κοιμάται,Το ανθρώπινο ον δεν ονειρεύεται μόνο όταν το φυσικό του σώμα κοιμάται,
αλλά ονειρεύεται ακόμα και όταν το φυσικό του σώμα δεν κοιμάται, όταν βρίσκεταιαλλά ονειρεύεται ακόμα και όταν το φυσικό του σώμα δεν κοιμάται, όταν βρίσκεται
σε κατάσταση εγρήγορσης. σε κατάσταση εγρήγορσης. 

Είναι αναγκαίο να πάψουμε να ονειρευόμαστε, χρειάζεται να ξυπνήσουμε τηνΕίναι αναγκαίο να πάψουμε να ονειρευόμαστε, χρειάζεται να ξυπνήσουμε την
συνείδηση και αυτή η διαδικασία του ξυπνήμασυνείδηση και αυτή η διαδικασία του ξυπνήματος πρέπει να αρχίσει από το σπίτι καιτος πρέπει να αρχίσει από το σπίτι και
από το σχολείο. από το σχολείο. 

Η προσπάθεια  των εκπαιδευτικών πρέπει  να κατευθύνεται  στην ΣυνείδησηΗ προσπάθεια  των εκπαιδευτικών πρέπει  να κατευθύνεται  στην Συνείδηση
των μαθητών και όχι αποκλειστικά στην μνήμη. των μαθητών και όχι αποκλειστικά στην μνήμη. 

Οι  μαθητές  πρέπει  να  μάθουν  να  σκέπτονται  μόνοι  τους  και  όχι  ναΟι  μαθητές  πρέπει  να  μάθουν  να  σκέπτονται  μόνοι  τους  και  όχι  να
επαναλαμβάνουν σαν τους παπαγάλους τις ξένες θεωεπαναλαμβάνουν σαν τους παπαγάλους τις ξένες θεωρίες. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει ναρίες. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να
προσπαθήσουν να διώξουν τον φόβο από τους μαθητές. προσπαθήσουν να διώξουν τον φόβο από τους μαθητές. 



Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να επιτρέψουν στους μαθητές την ελευθερία τηςΟι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να επιτρέψουν στους μαθητές την ελευθερία της
διαφωνίας  και  της  υγιούς  και  εποικοδομητιδιαφωνίας  και  της  υγιούς  και  εποικοδομητικής  κριτικής  όλης  της  θεωρίας  πουκής  κριτικής  όλης  της  θεωρίας  που
μελετάνε. μελετάνε. 

Είναι παράλογο να τους υποχρεώσεις να δεχθούν με ΔΟΓΕίναι παράλογο να τους υποχρεώσεις να δεχθούν με ΔΟΓΜΑΤΙΚΟ τρόπο όλεςΜΑΤΙΚΟ τρόπο όλες
τις θεωρίες που διδάσκονται στο σχολείο, το λύκειο ή το πανεπιστήμιο. τις θεωρίες που διδάσκονται στο σχολείο, το λύκειο ή το πανεπιστήμιο. 

Είναι αναγκαίο οι σπουδαστές να εγκαταλείψουν τον φόβο για να μάθουν ναΕίναι αναγκαίο οι σπουδαστές να εγκαταλείψουν τον φόβο για να μάθουν να
σκέπτονται από μόνοι τους. Είναι επείγον οι μασκέπτονται από μόνοι τους. Είναι επείγον οι μαθητές να εγκαταλείψουν τον φόβο γιαθητές να εγκαταλείψουν τον φόβο για
να μπορέσουν να αναλύσουν τις θεωρίες που σπουδάζουν. να μπορέσουν να αναλύσουν τις θεωρίες που σπουδάζουν. 

Ο φόβος είναι ένα από τα εμπόδια για την ευφυΐα. Ο μαθητής με τον φόβοΟ φόβος είναι ένα από τα εμπόδια για την ευφυΐα. Ο μαθητής με τον φόβο
ΔΕΝ τολμά να διαφωνεί και δέχεται με ΤΥΦΛΗ ΠΙΣΤΗ όλα όσα λένε οι διάφοροιΔΕΝ τολμά να διαφωνεί και δέχεται με ΤΥΦΛΗ ΠΙΣΤΗ όλα όσα λένε οι διάφοροι
συγγραφείς. συγγραφείς. 

Δεν  χρησιμεύει  σε  τίποτα  να  μιλάνε  οι  δάσκαλοι  για  τόλμη  όταν  οι  ίδιοιΔεν  χρησιμεύει  σε  τίποτα  να  μιλάνε  οι  δάσκαλοι  για  τόλμη  όταν  οι  ίδιοι
φοβούνται. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι ελεύφοβούνται. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι ελεύθεροι από φοβίες. Οι εκπαιδευτικοίθεροι από φοβίες. Οι εκπαιδευτικοί
που  φοβούνται  την  κριτική,  το  τι  θα  πουν  κλπ,  ΔΕΝ μπορούν  να  είναι  αληθινάπου  φοβούνται  την  κριτική,  το  τι  θα  πουν  κλπ,  ΔΕΝ μπορούν  να  είναι  αληθινά
έξυπνοι. έξυπνοι. 

Το πραγματικό αντικείμενο της μόρφωσης πρέπει  να είναι  η εξάλειψη τουΤο πραγματικό αντικείμενο της μόρφωσης πρέπει  να είναι  η εξάλειψη του
φόβου και το ξύπνημα της συνείδησης. φόβου και το ξύπνημα της συνείδησης. 

Σε τι χρησιμεύει η επιτυχία στις εξετάσεις όταν εξακολουυθούμε να είμαστεΣε τι χρησιμεύει η επιτυχία στις εξετάσεις όταν εξακολουυθούμε να είμαστε
φοβιτσιάρηδες και ασυνείδητοι; φοβιτσιάρηδες και ασυνείδητοι; 

Οι  εκπαιδευτικοί  έχουν  χρέος  να  βοηθούν  τους  μαθητές  από τα  μαθητικάΟι  εκπαιδευτικοί  έχουν  χρέος  να  βοηθούν  τους  μαθητές  από τα  μαθητικά
θρανία  για να γίνουν χρήσιμοι  στην ζωή,  αλλά όσο υπάρχει  ο  φόβος,  κανείς  δενθρανία  για να γίνουν χρήσιμοι  στην ζωή,  αλλά όσο υπάρχει  ο  φόβος,  κανείς  δεν
μπορεί  να  γίνει  χρήσιμος  στην  ζωή.  Ο  γεμάτος  φόβο  άνθρωπος  δεν  τολμά  ναμπορεί  να  γίνει  χρήσιμος  στην  ζωή.  Ο  γεμάτος  φόβο  άνθρωπος  δεν  τολμά  να
διαφωνεί με την γνώμη των άλλων. διαφωνεί με την γνώμη των άλλων. 

Ο γεμάτος φόβο άνθρωπος δεν μπορεί να έχει ελεύθερη πρωτοβουλία. Ο γεμάτος φόβο άνθρωπος δεν μπορεί να έχει ελεύθερη πρωτοβουλία. 
Είναι  προφανώς δουλειά  κάθε  εκπαιδευτικού το να βοηθά όλους  και  κάθεΕίναι  προφανώς δουλειά  κάθε  εκπαιδευτικού το να βοηθά όλους  και  κάθε

έναν χωριστά τους μαθητές του σχολείου του να είναι εντελώς απαλλαγμένοι από τονέναν χωριστά τους μαθητές του σχολείου του να είναι εντελώς απαλλαγμένοι από τον
φόβο, έτσι ώστε να μποορούν να ενεργούν με τρόπο αυθόρμητο χωρίς την ανάγκη ναφόβο, έτσι ώστε να μποορούν να ενεργούν με τρόπο αυθόρμητο χωρίς την ανάγκη να
τους υποδεικνύεις ή να τους διατάζεις. τους υποδεικνύεις ή να τους διατάζεις. 

Είναι  επείγον  οι  μαθητές  να αφήσουν τον  φόβο για να μπορούν να έχουνΕίναι  επείγον  οι  μαθητές  να αφήσουν τον  φόβο για να μπορούν να έχουν
ελεύθερη πρωτοβουλία, αυθόρμητη και δημιουργική. ελεύθερη πρωτοβουλία, αυθόρμητη και δημιουργική. 

Οταν οι μαθητές με δική τους πρωτοβουλία ελεύθερη και αυθόρμητη μπορούνΟταν οι μαθητές με δική τους πρωτοβουλία ελεύθερη και αυθόρμητη μπορούν
να  αναλύουν  και  να  κριτικάρουν  ελεύθερα  τις  θεωρίες  που διδάσκονται,  τότε  θανα  αναλύουν  και  να  κριτικάρουν  ελεύθερα  τις  θεωρίες  που διδάσκονται,  τότε  θα
πάψουν να είναι απλά μηχανικά όντα, υποκειμενικά και ηλίθια. πάψουν να είναι απλά μηχανικά όντα, υποκειμενικά και ηλίθια. 

Είναι  επείγον  να  υπάρξει  η  ελεύθερη  πρωτοβουλία  για  να  αναβλύσει  ηΕίναι  επείγον  να  υπάρξει  η  ελεύθερη  πρωτοβουλία  για  να  αναβλύσει  η
δημιουργική εξυπνάδα των μαθητών και μαθητριών. δημιουργική εξυπνάδα των μαθητών και μαθητριών. 

Είναι  απαραίτητο  να  δοθεί  η  ελευθερία  αυθόρμητης  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣΕίναι  απαραίτητο  να  δοθεί  η  ελευθερία  αυθόρμητης  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΕΚΦΡΑΣΗΣ  και  χωρίς  καμιάς  μορφής  περιορισμό  σε  όλους  τους  μαθητές  καιΕΚΦΡΑΣΗΣ  και  χωρίς  καμιάς  μορφής  περιορισμό  σε  όλους  τους  μαθητές  και
μαθήτριες, ώστε να μπορέσουν να συνειδητοποιήσουν αυτό που σπουδάζουν. μαθήτριες, ώστε να μπορέσουν να συνειδητοποιήσουν αυτό που σπουδάζουν. 

Η  ελεύθερη  δημιουργική  δύναμη  μπορεί  να  εκφραστεί  μόνο  όταν  δενΗ  ελεύθερη  δημιουργική  δύναμη  μπορεί  να  εκφραστεί  μόνο  όταν  δεν
φοβόμαστε την κριτική, το τι θα πουν, το χάρακα του εκπαιδευτικού, τους κανόνεςφοβόμαστε την κριτική, το τι θα πουν, το χάρακα του εκπαιδευτικού, τους κανόνες
κλπ. Ο ανθρώπινος νους είναι εκφυλισμένος από τον φόβο και τον δογματισμό καικλπ. Ο ανθρώπινος νους είναι εκφυλισμένος από τον φόβο και τον δογματισμό και
γίνεται ΕΠΕΙΓΟΝ το να τον αναγεννήσουμε μέσω της ελεύθερης αυυθόρμητης καιγίνεται ΕΠΕΙΓΟΝ το να τον αναγεννήσουμε μέσω της ελεύθερης αυυθόρμητης και
απαλλαγμένης από φόβο πρωτοβουλίας. Χρειάζεται να γίνουμε συνειδητοί για τηναπαλλαγμένης από φόβο πρωτοβουλίας. Χρειάζεται να γίνουμε συνειδητοί για την
ίδια μας την ζωή και αυτή η διαδικασία του ξυπνήματος πρέπει να αρχίσει από τα ίδιαίδια μας την ζωή και αυτή η διαδικασία του ξυπνήματος πρέπει να αρχίσει από τα ίδια
τα μαθητικά θρανία. τα μαθητικά θρανία. 

Λίγο  μας  χρησιμεύει  το  σχολείο  αν  βγούμε  από  αυτό  ασυνείδητοι  καιΛίγο  μας  χρησιμεύει  το  σχολείο  αν  βγούμε  από  αυτό  ασυνείδητοι  και
κοιμισμένοι. κοιμισμένοι. 

Η κατάργηση του φόβου και  η  ανάπτυξη της  ελεύθερης πρωτοβουλίας  θαΗ κατάργηση του φόβου και  η  ανάπτυξη της  ελεύθερης πρωτοβουλίας  θα
φέρουν σαν αποτέλεσμα αυθόρμητη και αγνή δράση. φέρουν σαν αποτέλεσμα αυθόρμητη και αγνή δράση. 

Με την ελεύθερη  πρωτοβουλία  οι  μαθητές  και  οι  μαθήτριες  θα  πρεπει  ναΜε την ελεύθερη  πρωτοβουλία  οι  μαθητές  και  οι  μαθήτριες  θα  πρεπει  να



έχουν το δικαίωμα σε όλα τα σχολεία να συζητούν σε συνέλευση όλες τις θεωρίες πουέχουν το δικαίωμα σε όλα τα σχολεία να συζητούν σε συνέλευση όλες τις θεωρίες που
σπουδάζουν. σπουδάζουν. 

Μόνο  έτσι  απαλλαγμένοι  από  τον  φόβο  και  με  ελευθερία  συζήτησης,Μόνο  έτσι  απαλλαγμένοι  από  τον  φόβο  και  με  ελευθερία  συζήτησης,
ανάλυσης,  διαλογισμού και  υγιή κριτική  σε αυτό που σπουδάζουμε,  μπορούμε ναανάλυσης,  διαλογισμού και  υγιή κριτική  σε αυτό που σπουδάζουμε,  μπορούμε να
γίνουμε  συνειδητοί  αυτών  των  μαθημάτων  και  όχι  απλώς  παπαγάλοι  πουγίνουμε  συνειδητοί  αυτών  των  μαθημάτων  και  όχι  απλώς  παπαγάλοι  που
επαναλαμβάνουν αυτό που αποθηκεύουν στην μνήμη. επαναλαμβάνουν αυτό που αποθηκεύουν στην μνήμη. 

Η ΜΙΜΗΣΗΗ ΜΙΜΗΣΗ
ΕΕίίναι  ήδη  εντελώς  αποδεδειναι  ήδη  εντελώς  αποδεδειγγμένο  μένο  ότιότι ο  ΦΟΒΟΣ  εμποδ ο  ΦΟΒΟΣ  εμποδίίζει  την  ελεύθερηζει  την  ελεύθερη

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ.ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ. Η Η κακή  οικονομική  κατάσταση  σε  εκατομμύρια  ανθρώπους κακή  οικονομική  κατάσταση  σε  εκατομμύρια  ανθρώπους
οφεοφείίλεται, χωρλεται, χωρίίς καμιά αμφιβολς καμιά αμφιβολίία, α, σε σε αυτό που ονομάαυτό που ονομάζζεται φεται φόόβος.βος.

Το  μικρΤο  μικρό,ό, φοβισμένο,  ψάχνει  την  αγαπημένη  του  μανούλα  και  κουρνιάζει φοβισμένο,  ψάχνει  την  αγαπημένη  του  μανούλα  και  κουρνιάζει
επάνω  της  σε  αναζήτηση  σεπάνω  της  σε  αναζήτηση  σιιγουριάς.  Ο  φοβισμένος  σύζυγος  προσκολλγουριάς.  Ο  φοβισμένος  σύζυγος  προσκολλάάται  στηνται  στην
σύζυγσύζυγόό του  και  α του  και  αιισθάνεται  ότι  την  αγαπά  πολύ  περισσθάνεται  ότι  την  αγαπά  πολύ  περισσσότερο.  Η  σύζυγοςότερο.  Η  σύζυγος
τρομοκρατημένη ψάχνει τον σύζυγο της και τα παιδιά της και ατρομοκρατημένη ψάχνει τον σύζυγο της και τα παιδιά της και α ιισθάνεται ότσθάνεται ότιι τους τους
αγαπά πολύ περιαγαπά πολύ περισσσότερο.σότερο.

Από ψυχολογική άποψη εΑπό ψυχολογική άποψη είίναι πολύ περναι πολύ περίίερεργγο και ενδιαφέρον το να ξέρεις ότι οο και ενδιαφέρον το να ξέρεις ότι ο
φόβος συνήθως μεταμφιέζεται με τα ρούχα της ΑΓΑΠΗΣ.φόβος συνήθως μεταμφιέζεται με τα ρούχα της ΑΓΑΠΗΣ.

Οι άνθρωποι που εΟι άνθρωποι που εσσωτερικά διωτερικά διααθέτουν πολύ λθέτουν πολύ λίίγες  γες  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ, ΑΞΙΕΣ,
οι  άνθρωποι  με  εσωτερική  φτώχεια,  ψάχνουνοι  άνθρωποι  με  εσωτερική  φτώχεια,  ψάχνουν  πάντα  κάτι  πάντα  κάτι  απ’  απ’  έξω  για  ναέξω  για  να
συμπληρωθούν.συμπληρωθούν.  Ο εσωτερικά φτωχός άνθρωπος ζει πάντα με καχυποψΟ εσωτερικά φτωχός άνθρωπος ζει πάντα με καχυποψίία, πάντα μεα, πάντα με
κουταμάρες,κουταμάρες, κουτσομπολιά, ηδονές, κτηνωδ κουτσομπολιά, ηδονές, κτηνωδίίες ες κλπ.κλπ.

Ο  εσωτερικά  φτωχός  άνθρωπος  ζει  από  τρόμο  σε  τρόμο  και  όπως  εΟ  εσωτερικά  φτωχός  άνθρωπος  ζει  από  τρόμο  σε  τρόμο  και  όπως  ε ίίναιναι
φυσικό,  προσκολλάται  στο σύζυγο,  στην γυναφυσικό,  προσκολλάται  στο σύζυγο,  στην γυναίίκα,  στους  γονεκα,  στους  γονείίς,  στους γιους,  στιςς,  στους γιους,  στις
παλιές και εκφυλιπαλιές και εκφυλισσμένες παραδόσεις κλπμένες παραδόσεις κλπ..

Κάθε  άρρωστος  και  φτωχός  γέρος  Κάθε  άρρωστος  και  φτωχός  γέρος  ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ ε είίναι  συνήθως  γεμάτοςναι  συνήθως  γεμάτος
φόβο  και  προφόβο  και  προσσκολλάται  με  απεριόριστη  ακολλάται  με  απεριόριστη  αγγωνωνίία  στο  χρήμα,  στις  οικογενειακέςα  στο  χρήμα,  στις  οικογενειακές
παραδόσεις,  στα  εγπαραδόσεις,  στα  εγγόγόνια,  στις  αναμνήνια,  στις  αναμνήσσεις  του  κλπεις  του  κλπ,, σαν  να  αναζητά εξασφάλιση. σαν  να  αναζητά εξασφάλιση.
Αυτό εΑυτό είίναι  κάτι  που όλοι μπορούμε να διαναι  κάτι  που όλοι μπορούμε να διαππιστώσουμε παρατηρώντας προιστώσουμε παρατηρώντας προσσεκτικάεκτικά
τους ηλικιωμένους.τους ηλικιωμένους.

Κάθε  φορά  που  οι  άνθρωποι  φοβούνται,  κρύβονται  πίσω  απΚάθε  φορά  που  οι  άνθρωποι  φοβούνται,  κρύβονται  πίσω  από  ό  τηντην
προστατευτική ασππροστατευτική ασπίίδα της  δα της  ΣΕΒΑΣΜΙΟΤΗΤΑΣ,ΣΕΒΑΣΜΙΟΤΗΤΑΣ, ακολουθώντας μια παράδοση, ε ακολουθώντας μια παράδοση, είίτετε
της φυλής, ετης φυλής, είίτε της οικογένειας, τουτε της οικογένειας, του  έθνους έθνους κλπ.κλπ.

Στην  πραγματικότητα  κάθε  παράδοση  εΣτην  πραγματικότητα  κάθε  παράδοση  είίναι  μια  απλή  επανάληψη  χωρναι  μια  απλή  επανάληψη  χωρίίςς
κανένα νόημα, κενή, χωρκανένα νόημα, κενή, χωρίίς πρας πραγγματική αξματική αξίία.α.

Όλοι οι άνθρωποι έχουν μια χαρακτΌλοι οι άνθρωποι έχουν μια χαρακτηηριστική τάσριστική τάσηη να ΜΙΜΗΘΟ να ΜΙΜΗΘΟΥΥΝ το ξένο.Ν το ξένο.
Αυτή η ΜΙΜΗΣΗ είναι παράΑυτή η ΜΙΜΗΣΗ είναι παράγγωωγγο του ΦΟΒΟΥ. Ο φοβιο του ΦΟΒΟΥ. Ο φοβισσμένος άνθρωπος ΜΙΜΕμένος άνθρωπος ΜΙΜΕΙΙΤΑΙΤΑΙ
όλους εκεόλους εκείίνους στους οπονους στους οποίίους προσκολλάται. Μιμεους προσκολλάται. Μιμείίττααι τον σύζι τον σύζυυγο, την σύγο, την σύζζυυγγο, ταο, τα
παιδιά του, τα αδέλφια του, τους φπαιδιά του, τα αδέλφια του, τους φίίλους που τον προλους που τον προσστατεύουν κλπ.τατεύουν κλπ.

Η ΜΙΜΗΣΗ εΗ ΜΙΜΗΣΗ είίναι  το αποτέλεναι  το αποτέλεσσμα του ΦΟΒΟΥ, Η ΜΙΜΗΣΗ καταστρέφειμα του ΦΟΒΟΥ, Η ΜΙΜΗΣΗ καταστρέφει
εντελώς την ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ.εντελώς την ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ.

Στα σχολεΣτα σχολείία, στα λύκεια, στα πανεπιστήμια οι εκπαιδευτικοα, στα λύκεια, στα πανεπιστήμια οι εκπαιδευτικοί ί κάνουν το λάθοςκάνουν το λάθος
να διδάξουν στους μαθητές και στις μαθήτριες αυτό που ονομάζεται ΜΙΜΗΣΗ.να διδάξουν στους μαθητές και στις μαθήτριες αυτό που ονομάζεται ΜΙΜΗΣΗ.

Στα  μαθήματα  ζωγραφικής  και  σχεδΣτα  μαθήματα  ζωγραφικής  και  σχεδίίου  διδάσκουν  στους  μου  διδάσκουν  στους  μααθητές  ναθητές  να
αντιγράφουν, να ζωαντιγράφουν, να ζωγγραφραφίίζουν εικόνες δέντρων, σπιτιών, βουνών, ζώων κλπ. Αυτό δενζουν εικόνες δέντρων, σπιτιών, βουνών, ζώων κλπ. Αυτό δεν
εείίναι δημιουργία, αυτό εναι δημιουργία, αυτό είίναι ΜΙΜΗΣΗ, Φναι ΜΙΜΗΣΗ, ΦΩΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ.ΤΟΓΡΑΦΗΣΗ.

Η δημιουργία δεν εΗ δημιουργία δεν είίναι ΜΙΜΗΣΗ. Η δημιουργία δεν εναι ΜΙΜΗΣΗ. Η δημιουργία δεν είίναι ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ.ναι ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ.
Η δημιουργία  είναΗ δημιουργία  είναιι να  μεταφράζεις,  να  μεταδ να  μεταφράζεις,  να  μεταδίίδεις  με  το  πινέλο  και  ζωντανά  τοδεις  με  το  πινέλο  και  ζωντανά  το
δέντρο  που  σε  ευχαριστεδέντρο  που  σε  ευχαριστείί,  το  ωραίο  ηλιοβα,  το  ωραίο  ηλιοβασσίλεμα,  το  ξημέρωμα  με  τιςίλεμα,  το  ξημέρωμα  με  τις
ανεπανάληπτες μελωδανεπανάληπτες μελωδίίες του κλπ.ες του κλπ.



Υπάρχει  πραΥπάρχει  πραγγματματιική  δημιουργία  κή  δημιουργία  σστην  κινεζική  και  γιαπωνέζικη  τέχνη  τουτην  κινεζική  και  γιαπωνέζικη  τέχνη  του
ΖΕΝ,ΖΕΝ, στην  αφηρημένη  και   στην  αφηρημένη  και  ημιαφηρημένη  ημιαφηρημένη  τέχνη.  Κανέντέχνη.  Κανέναναν κινέζο  ζωγράφο  τ κινέζο  ζωγράφο  τοουυ
CCΗΑΝΗΑΝ και του ΖΕΝ δεν ενδιαφέρει να  και του ΖΕΝ δεν ενδιαφέρει να μιμηθείμιμηθεί, να , να φωτοφωτογγραφραφίίσεισει. Οι Κινέζοι και οι. Οι Κινέζοι και οι
Ιάπωνες  ζωγράφοι  απολαμβάνουν  με  το  να  δημιουργούν  και  ξανά  πάλι  ναΙάπωνες  ζωγράφοι  απολαμβάνουν  με  το  να  δημιουργούν  και  ξανά  πάλι  να
δημιουρδημιουργγούν. Οι ζωγράφοι του ΖΕΝ και του ούν. Οι ζωγράφοι του ΖΕΝ και του CCΗΑΝ,ΗΑΝ, δεν μιμούνται, δημιουρ δεν μιμούνται, δημιουργγούν, καιούν, και
αυτή εαυτή είίναι η δουλειά τους.  Τους ζωναι η δουλειά τους.  Τους ζωγγράφους της Κίνας και  της Ιαπωνίας δεν τουςράφους της Κίνας και  της Ιαπωνίας δεν τους
ενδιαφέρει  να  ζωενδιαφέρει  να  ζωγγραφραφίσίσουν  ή  να  φωτοουν  ή  να  φωτογγραφραφίίσουν  μια  ωρασουν  μια  ωραίία  γυναα  γυναίίκα.  Αυτοκα.  Αυτοίί
απολαμβάνουν μεταπολαμβάνουν μετααδδίίδοντας την δικιά τους αφηρημένη ομορφιά.δοντας την δικιά τους αφηρημένη ομορφιά.

Οι  ζωγράφοι  της  Κίνας  και  Ιαπωνίας  δεν  θα  Οι  ζωγράφοι  της  Κίνας  και  Ιαπωνίας  δεν  θα  εμιμούντο  εμιμούντο  ποτέ  ένα  ωραποτέ  ένα  ωραίίοο
ηλιοβαηλιοβασίσίλεμα, αυτολεμα, αυτοίί απολαμβάνουν μεταδ απολαμβάνουν μεταδίίδοντας σε αφηρημένη ομορφιά όλη τηνδοντας σε αφηρημένη ομορφιά όλη την
μαγεμαγείία του ηλιοβασιλέματος.α του ηλιοβασιλέματος.

Το  σπουδαΤο  σπουδαίίο  δεν  είναι  η  μίμηση,  η  αντιγραφή  σε  άσπρο  και  ο  δεν  είναι  η  μίμηση,  η  αντιγραφή  σε  άσπρο  και  μαύρο,  μαύρο,  τοτο
σπουδασπουδαίίο εο είίναι να αισθανθεναι να αισθανθείίς την ς την βαθιάβαθιά σημασ σημασίία της ομορφιάς και να ξέρεις ναα της ομορφιάς και να ξέρεις να
την μεταδώσειςτην μεταδώσεις,  αλλά  ,  αλλά  γγι’ αυτό ει’ αυτό είίναι  αναναι  αναγγκακαίίο να μην έχεις  φο να μην έχεις  φόόβο,  προσκόλλησηβο,  προσκόλληση
στους  κανόνες  στην παράδοση ή φόβο για το τι  θα πουν ή για την κατστους  κανόνες  στην παράδοση ή φόβο για το τι  θα πουν ή για την κατ σσάδα τουάδα του
εκπαιδευτικού.εκπαιδευτικού.

Είναι  επεΕίναι  επείίγον  να  καταλάβουν  οι  εκπαιδευτικογον  να  καταλάβουν  οι  εκπαιδευτικοίί την  ανα την  αναγγκαιότητα  τηςκαιότητα  της
ανάπτυξης της δημιουρανάπτυξης της δημιουργγικής δύναμης από τους μαθικής δύναμης από τους μαθηητές και τις μαθήτριες.τές και τις μαθήτριες.

ΕΕίίναι  ολοφάνερο  ότι  εναι  ολοφάνερο  ότι  είίναι  παράλοναι  παράλογγο  το  να  διδάσκεις  ο  το  να  διδάσκεις  στουςστους μαθητές  την μαθητές  την
ΜΙΜΗΣΗ.  ΕΜΙΜΗΣΗ.  Είίναι  καλύτερο  να  τους  διδάξεις  να  δημιουρναι  καλύτερο  να  τους  διδάξεις  να  δημιουργγούν.  Το  ανθρώπινο  ούν.  Το  ανθρώπινο  ονον
δυστυχώς εδυστυχώς είίναι ένα κοιμισμένο αυτόματοναι ένα κοιμισμένο αυτόματο,, ασυνε ασυνείίδητο, που το μόνο που ξέρει είναι ναδητο, που το μόνο που ξέρει είναι να
ΜΙΜΕΜΙΜΕΙΙΤΑΙ.ΤΑΙ.

Μιμούμαστε τα ξένα ρούχα και απ’ αυτήν την μίμηση βΜιμούμαστε τα ξένα ρούχα και απ’ αυτήν την μίμηση βγγααίίνουν τα διάφορανουν τα διάφορα
ρεύματα  της  μρεύματα  της  μόόδας.  Μιμούμαστε  τις  ξένες  συνήθειες  και  όταν  ακόμα  εδας.  Μιμούμαστε  τις  ξένες  συνήθειες  και  όταν  ακόμα  είίναι  πολύναι  πολύ
λανθασμένες.  Μιμούμλανθασμένες.  Μιμούμααστε  τα  βίτσστε  τα  βίτσιια,  μιμούμαστε  α,  μιμούμαστε  οτιδήποτεοτιδήποτε είναι  παράλο είναι  παράλογγο,ο,
οτιδήποτεοτιδήποτε επαναλαμβάνεται στον χρόνο κλπ. επαναλαμβάνεται στον χρόνο κλπ.

ΕΕίίναι αναγκαναι αναγκαίίο οι εκπαιδευτικοί του σχολο οι εκπαιδευτικοί του σχολεείου να διδάξουν τους μαθητές ναίου να διδάξουν τους μαθητές να
σκέπτονται από μόνοι τους με τρόπο ανεξάρτητο.σκέπτονται από μόνοι τους με τρόπο ανεξάρτητο.

Οι  εκπαιδευτΟι  εκπαιδευτιικοί  πρέπεκοί  πρέπειι να  προσφέρουν  στους  μαθητές  τους  όλες  τις να  προσφέρουν  στους  μαθητές  τους  όλες  τις
δυνατότητες έτσι ώδυνατότητες έτσι ώσστε να πάψουν να ετε να πάψουν να είίναι ΑΥΤΟΜΑΤΑ, ΜΙΜΗΤΙΚΟΙ.ναι ΑΥΤΟΜΑΤΑ, ΜΙΜΗΤΙΚΟΙ.

Οι  εκπαιδευτικοί  πρέπει  να  προσφέρουν  στους  μαθητές  τις  καλύτερεςΟι  εκπαιδευτικοί  πρέπει  να  προσφέρουν  στους  μαθητές  τις  καλύτερες
ευκαιρευκαιρίίες ώστε αυτοες ώστε αυτοίί να αναπτύξουν την δημιουργική τους δύναμη. να αναπτύξουν την δημιουργική τους δύναμη.

ΕΕίίναι ΕΠΕΙΓΟΝ οι μαθητές να γνωρναι ΕΠΕΙΓΟΝ οι μαθητές να γνωρίίσουν την αληθινή ελευθερσουν την αληθινή ελευθερίία έτσι ώστεα έτσι ώστε
να μπορούν να μάθουν να σκέπτονται από μόνοι τους, ελεύθερα χωρνα μπορούν να μάθουν να σκέπτονται από μόνοι τους, ελεύθερα χωρίίς κανένα φόβο.ς κανένα φόβο.

Ο νους που ζει σκλαβωμένος στο «ΤΙ ΘΑ ΠΟΥΝ», ο νους που μιμεΟ νους που ζει σκλαβωμένος στο «ΤΙ ΘΑ ΠΟΥΝ», ο νους που μιμείίται απόται από
φόβο μήπως παραβιάσει τις παραδόσεις, τους κανόνες, τις συνήθειες κλπφόβο μήπως παραβιάσει τις παραδόσεις, τους κανόνες, τις συνήθειες κλπ,, δεν ε δεν είίναιναι
δημδημιιουργικός νους, δεν εουργικός νους, δεν είίναι νους ελεύθερος.ναι νους ελεύθερος.

Ο  νους  των  ανθρώπων  εΟ  νους  των  ανθρώπων  είίναι  σαν  ένα  κλεισναι  σαν  ένα  κλεισττό  και  σφραό  και  σφραγγιισσμένο  με  εμένο  με  εππτάτά
σφρασφραγίγίδες σδες σπίπίτι, στι, σππίτι στο οποίτι στο οποίίο δεν μπορεο δεν μπορείί να συμβε να συμβείί τ τίίποτποταα το κα το καιινούργιο, σπνούργιο, σπίίττιι
που δεν μπαπου δεν μπαίίνει ο ήλιος, σπνει ο ήλιος, σπίίτι στο οποτι στο οποίίο βασιλεύει ο θάνατος και ο πόνος.ο βασιλεύει ο θάνατος και ο πόνος.

ΤΤο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ μπορεο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ μπορείί να συμβε να συμβείί μόνο εκε μόνο εκείί όπου δεν υπάρχει φόβος, όπου όπου δεν υπάρχει φόβος, όπου
δεν υπάρχει ΜΙΜΗΣΗ, όπου δεν υπάρχει προσκόλληση  δεν υπάρχει ΜΙΜΗΣΗ, όπου δεν υπάρχει προσκόλληση  σστα πράγματα, στο χρήμα,τα πράγματα, στο χρήμα,
στα πρόσωπα, στις παρστα πρόσωπα, στις παρααδόδόσσεις, στις συνήθειες εις, στις συνήθειες κλπ.κλπ.

Ο  κόσμος  ζει  σκλάβος  της  δολοπλοκΟ  κόσμος  ζει  σκλάβος  της  δολοπλοκίίας,  της  ζήλιας,  των  συνηθειών  τηςας,  της  ζήλιας,  των  συνηθειών  της
οικοοικογγένειας, των εθένειας, των εθίίμων, της αχόρταγης επιθυμμων, της αχόρταγης επιθυμίίας να κερδας να κερδίίσει θέσεις, να ανεβεσει θέσεις, να ανεβείί, να, να
σκαρφαλώσκαρφαλώσσει, να φτάει, να φτάσσει ει σστην κορυφή της κλτην κορυφή της κλίίμακας, να γίνει γνωστός κλπ.μακας, να γίνει γνωστός κλπ.

ΕΕίίναι  ΕΠΕΙΓΟΝ  οι  εκπαιδευτικοί  να  διδάξουν  στους  μαθητές  και  τιςναι  ΕΠΕΙΓΟΝ  οι  εκπαιδευτικοί  να  διδάξουν  στους  μαθητές  και  τις
μαθήτριες  την  αναμαθήτριες  την  αναγγκαιότητα  του  να  μην  ΜΙΜΟκαιότητα  του  να  μην  ΜΙΜΟΥΥΝΤΑΙ  όλη  αυτή  την  σειρά  απόΝΤΑΙ  όλη  αυτή  την  σειρά  από
ξεπερασμένα και εκφυλισμένα παλιά πράγμξεπερασμένα και εκφυλισμένα παλιά πράγμαατα.τα.



ΕΕίίναι  ΕΠΕΙΓΟΝ  οι  ΜΑΘΗΤΕΣ  να  μάθουν  στο  σχολναι  ΕΠΕΙΓΟΝ  οι  ΜΑΘΗΤΕΣ  να  μάθουν  στο  σχολεείο  να  δημιουρίο  να  δημιουργγούνούν
ελεύθερα, νελεύθερα, ναα σκέπτονται ελεύθερα και να αισθάνονται ελεύθερα. σκέπτονται ελεύθερα και να αισθάνονται ελεύθερα.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες περνούν τα καλύτερΟι μαθητές και οι μαθήτριες περνούν τα καλύτεραα το τουυς χρόνια στο σχολς χρόνια στο σχολεείοίο
αποκτώντας ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ και αποκτώντας ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ και παρπαρόλα αυτά δεν τους μένει καιρός να σκεφθούνόλα αυτά δεν τους μένει καιρός να σκεφθούν
για όλα αυτά τα πράγια όλα αυτά τα πράγγματα.ματα.

Για δέκα ή δεκαπέντε χρόνια Για δέκα ή δεκαπέντε χρόνια σστο σχολετο σχολείίο ζουν ζωή ο ζουν ζωή αασσυνειδήτων αυτόματωνυνειδήτων αυτόματων
και βγακαι βγαίίνουν από τις σχολές με την συνενουν από τις σχολές με την συνείίδηση αποκοιμισμένη, αλλά αυτοδηση αποκοιμισμένη, αλλά αυτοίί βγα βγαίίνουννουν
από τις από τις σσχολές πιστεύοντας τον εαυτό τους πολύ ξύπνιο.χολές πιστεύοντας τον εαυτό τους πολύ ξύπνιο.

Ο  ανθρώπινος  νους  ζει  εγκλωβιΟ  ανθρώπινος  νους  ζει  εγκλωβισσμένος  ανάμεσα  σε  συντηρητικές  καιμένος  ανάμεσα  σε  συντηρητικές  και
αντιδρααντιδρασστικές ιδέες.τικές ιδέες.

Το  ανθρώπινο  Το  ανθρώπινο  ονον δεν  μπορεί  να  σκεφτ δεν  μπορεί  να  σκεφτείεί με  αληθινή  ελευθερ με  αληθινή  ελευθερίία  γιατα γιατίί ε είίναιναι
γεμάτο από Φγεμάτο από ΦΟΟΒΟ.ΒΟ.

Το ανθρώπινο ον έχει ΦΤο ανθρώπινο ον έχει ΦΟΟΒΟ για την ζωή, ΦΒΟ για την ζωή, ΦΟΟΒΟ για τον θάνατο, ΦΒΟ για τον θάνατο, ΦΟΟΒΟ γιαΒΟ για
το  τι  θα  πουν,  στο  κουτσομπολιό,  στο  να  χάσουν  την  δουλειά  τους,  στο  νατο  τι  θα  πουν,  στο  κουτσομπολιό,  στο  να  χάσουν  την  δουλειά  τους,  στο  να
παραβιάπαραβιάσσουν τους κουν τους καανονισμούς, στο ότι κάποιος θα του κλέψει την σύζυγο ή τοννονισμούς, στο ότι κάποιος θα του κλέψει την σύζυγο ή τον
σύζυγο κλπ.σύζυγο κλπ.

Στο  σχολεΣτο  σχολείίο  μας  διδάσκουν  την  ΜΙΜΗΣΗ  και  βγαο  μας  διδάσκουν  την  ΜΙΜΗΣΗ  και  βγαίίνουμε  από  κεινουμε  από  κει
μετατρεμένοιμετατρεμένοι σε ΜΙΜΗΤΕΣ. σε ΜΙΜΗΤΕΣ.

Δεν  έχουμε  ελεύθερη  ΠΡΔεν  έχουμε  ελεύθερη  ΠΡΩΩΤΟΒΟΥΛΙΑ γιατΤΟΒΟΥΛΙΑ γιατίί από τα  μαθητικά  θραν από τα  μαθητικά  θρανίία  μαςα  μας
δδίίδαξαν να ΜΙΜΟΥΜΑΣΤΕ.δαξαν να ΜΙΜΟΥΜΑΣΤΕ.

Οι άνθρωποι ΜΙΜΟΟι άνθρωποι ΜΙΜΟΥΥΝΤΑΙ από φΝΤΑΙ από φόόβο για το τι θα πουν οι άλλοι άνθρωποι, οιβο για το τι θα πουν οι άλλοι άνθρωποι, οι
μαθητές  και  οι  μαθήτριες  ΜΙΜΟμαθητές  και  οι  μαθήτριες  ΜΙΜΟΥΥΝΤΑΙ  γιατΝΤΑΙ  γιατίί οι  εκπαιδευτικοί  πραγματικά οι  εκπαιδευτικοί  πραγματικά
τρομοκρατούν  τους  κακόμοιρους  τους  μαθητές,  τους  απειλούν  κάθε  στιγμή,  τουςτρομοκρατούν  τους  κακόμοιρους  τους  μαθητές,  τους  απειλούν  κάθε  στιγμή,  τους
απειλούν με μια κακή βαθμολογία,  τους απειλούν με καθοριαπειλούν με μια κακή βαθμολογία,  τους απειλούν με καθορισσμένες τιμωρμένες τιμωρίίες, τουςες, τους
απειλούν με αποβολή κλπ.απειλούν με αποβολή κλπ.

Αν πράγματι θέλουμε να γίνουμε δημιουργικοΑν πράγματι θέλουμε να γίνουμε δημιουργικοίί με όλη την σημ με όλη την σημασασία της λέξης,ία της λέξης,
πρέπει να συνεπρέπει να συνειιδητοποιήσουμε όλη αυτή την σειρά των ΜΙΜδητοποιήσουμε όλη αυτή την σειρά των ΜΙΜΗΗΣΕΩΝ που δυστυχώςΣΕΩΝ που δυστυχώς
μας έχουν παγιδευμένους.μας έχουν παγιδευμένους.

Όταν εΌταν είίμαστε σε θέση πια να γνωρμαστε σε θέση πια να γνωρίίζουμε όλες τις  ζουμε όλες τις  ΜΙΜΗΣΕΙΣ,ΜΙΜΗΣΕΙΣ, όταν έχουμε όταν έχουμε
αναλύαναλύσσει με λεπτομέρειες κάθε μια από τις  ει με λεπτομέρειες κάθε μια από τις  ΜΙΜΗΣΕΙΣ,ΜΙΜΗΣΕΙΣ, τις συνειδητοποιούμε και τις συνειδητοποιούμε και
σαν λοσαν λογγικό αποτέλεσμα, αυθικό αποτέλεσμα, αυθόόρμητα γεννιέται μέρμητα γεννιέται μέσσα μας η δημιουργική δύναμη.α μας η δημιουργική δύναμη.

ΕΕίίναι αναγκαναι αναγκαίίο οι μαθητές και οι μαθήτριες του σχολείου, του λυκεο οι μαθητές και οι μαθήτριες του σχολείου, του λυκείίου ή τουου ή του
πανεπιστημπανεπιστημίίου να ελευθερωθούν από κάθε ΜΙΜΗΣΗ έτσι ώστε να γίνουν αληθινάου να ελευθερωθούν από κάθε ΜΙΜΗΣΗ έτσι ώστε να γίνουν αληθινά
δημιουργικοδημιουργικοίί..

Κάνουν λάθος οι εκπαιδευτικοΚάνουν λάθος οι εκπαιδευτικοίί όταν υποθέτουν λανθασμένα ότι οι μαθητές όταν υποθέτουν λανθασμένα ότι οι μαθητές
και οι μαθήτριες χρειάζετκαι οι μαθήτριες χρειάζετααι να ΜΙΜΗΘΟι να ΜΙΜΗΘΟΥΥΝ για να μάθουν. Αυτός που ΜΙΜΕΝ για να μάθουν. Αυτός που ΜΙΜΕΙΙΤΑΙΤΑΙ
δεν μαθαδεν μαθαίίνει, αυτός που ΜΙΜΕνει, αυτός που ΜΙΜΕΙΙΤΑΙ γίνεται ένα ΡΟΜΠΤΑΙ γίνεται ένα ΡΟΜΠΟΟΤ κι αυτό είναι όλο.Τ κι αυτό είναι όλο.

Δεν  χρειάζεται  να  ΜΙΜΗΘΟΥΜΕ  αυτό  που  λένε  οι  συγγραφεΔεν  χρειάζεται  να  ΜΙΜΗΘΟΥΜΕ  αυτό  που  λένε  οι  συγγραφείίς  τηςς  της
γεγεωωγραγραφφίας,  φυίας,  φυσσικής,  αριθμητικής,  ιστορικής,  αριθμητικής,  ιστορίίας  κλπας  κλπ.  Ν.  Να  μιμούμαα  μιμούμασστε  νατε  να
απομνημονεύουμε,  να  επαναλαμβάνουμε  σαν  παπαγάλοι,  εαπομνημονεύουμε,  να  επαναλαμβάνουμε  σαν  παπαγάλοι,  είίναι  ανόητο,  καλύτεροναι  ανόητο,  καλύτερο
εείίναι  να καταλάβουμε συνειδητά αυτό που μελετάμε.  Η ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗναι να καταλάβουμε συνειδητά αυτό που μελετάμε.  Η ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
εείίναι η Επιστήμη της Συνείδησης, η επιστήμη που μας επιτρέπει να ανακαλύψουμεναι η Επιστήμη της Συνείδησης, η επιστήμη που μας επιτρέπει να ανακαλύψουμε
την την σχέσησχέση μας με τα ανθρώπινα όντα, με την φύση, με όλα τα πράγματα. Ο νους που μας με τα ανθρώπινα όντα, με την φύση, με όλα τα πράγματα. Ο νους που
ξέρει  μόνο να ΜΙΜΕξέρει  μόνο να ΜΙΜΕΙΙΤΑΙ εΤΑΙ είίναι  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, εναι  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, είίναι  μια  μηχανή που λειτουργεναι  μια  μηχανή που λειτουργείί..
ΔΕΝ εΔΕΝ είίναι δημιουργική, δεν εναι δημιουργική, δεν είίναι ικανή να δημιουρναι ικανή να δημιουργγήήσσει, δεν σκέπτεται πραγματικά,ει, δεν σκέπτεται πραγματικά,
μόνο επαναλαμβάνει κι αυτό εμόνο επαναλαμβάνει κι αυτό είίναι όλο.ναι όλο.

Οι εκπαιδευτικοΟι εκπαιδευτικοίί πρέπει να ανησυχούν για το ξύπνημα της Συνείδησης του πρέπει να ανησυχούν για το ξύπνημα της Συνείδησης του
κάθε μαθητή.κάθε μαθητή.



Οι μαθητές και οι μαθήτριες Οι μαθητές και οι μαθήτριες ανησυχούνανησυχούν μόνο για να περά μόνο για να περάσσουν την τάξη καιουν την τάξη και
μετά...  έξω από το σχολεμετά...  έξω από το σχολείίο,  στην πρακτική ζωή,  μετατρέπονται  σε υπαλληλάκουςο,  στην πρακτική ζωή,  μετατρέπονται  σε υπαλληλάκους
γραφείου ή μηχανές τεκνοπογραφείου ή μηχανές τεκνοποίίησης.ησης.

Δέκα ή δεκαπέντε χρόνια σπουδών για να βγουν Δέκα ή δεκαπέντε χρόνια σπουδών για να βγουν μετατρεμένοιμετατρεμένοι σε ομιλούντα σε ομιλούντα
ρομπότ, τα μαθήματα που σπούδασαν ρομπότ, τα μαθήματα που σπούδασαν ξεχνιούνταιξεχνιούνται  σιγά-σιγάσιγά-σιγά και στο τέλος δεν μένει και στο τέλος δεν μένει
ττίίποτα στην μνήμη.ποτα στην μνήμη.

Αν οι μαθητές έκαναν Συνείδηση τα μαθήματα που σπούδασαν, αν ή μελέτΑν οι μαθητές έκαναν Συνείδηση τα μαθήματα που σπούδασαν, αν ή μελέτηη
τους δεν βασιζόταν μόνο στην ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, την ΜΙΜΗΣΗ και την ΜΝΗΜΗ,τους δεν βασιζόταν μόνο στην ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, την ΜΙΜΗΣΗ και την ΜΝΗΜΗ,
θα ήταν διαφορετικά τα πράγματαθα ήταν διαφορετικά τα πράγματα,, θα έβγαιναν από το σχολε θα έβγαιναν από το σχολείίο με ΣΥΝΕΙΔΗΤο με ΣΥΝΕΙΔΗΤΕΕΣ,Σ,
ΑΞΕΧΑΣΤΕΣ  και  ΑΞΕΧΑΣΤΕΣ  και  ΠΛΗΡΕΙΣΠΛΗΡΕΙΣ γνώσεις,  που  δεν  θα  ε γνώσεις,  που  δεν  θα  είίχαν  εξάρτηση  από  τηνχαν  εξάρτηση  από  την
ΑΝΑΞΙΑΝΑΞΙΟΟΠΙΣΤΗ  ΜΝΗΜΗ.  Η  ΒΑΣΙΚΗ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  θα  βοηθήσει  τουςΠΙΣΤΗ  ΜΝΗΜΗ.  Η  ΒΑΣΙΚΗ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  θα  βοηθήσει  τους
σπουδαστές αφυπνσπουδαστές αφυπνίζίζοντας την Συνείδηση και την ΕΥΦΥοντας την Συνείδηση και την ΕΥΦΥΪΪΑ.Α.

Η ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ οδηγεΗ ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ οδηγείί τους νέους στο δρόμο της ΑΛΗΘΙΝΗΣ τους νέους στο δρόμο της ΑΛΗΘΙΝΗΣ
Επανάστασης.Επανάστασης.

Οι μαθΟι μαθηητές και οι μαθήτριες πρέπει να ετές και οι μαθήτριες πρέπει να εππιμειμείίνουν ώστε οι εκπαιδευτικοί νανουν ώστε οι εκπαιδευτικοί να
τους δώσουν την ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, την ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.τους δώσουν την ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, την ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.

Δεν αρκεΔεν αρκείί το να κάθονται  στα θραν το να κάθονται  στα θρανίία  οι  μαθα οι  μαθηητές και  οι  μαθήτριες  για νατές και  οι  μαθήτριες  για να
μάθουν  για  κάποιον  βασιλιά  ή  για  κάποιον  πόλεμο,  χρειάζεται  κάτι  παραπάνω,μάθουν  για  κάποιον  βασιλιά  ή  για  κάποιον  πόλεμο,  χρειάζεται  κάτι  παραπάνω,
χρειάζεται ή ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ για να αφυπνχρειάζεται ή ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ για να αφυπνίίσουν την Συνείδηση.σουν την Συνείδηση.

Είναι  Είναι  επείγονεπείγον το  να βγα το  να βγαίίνουν οι  μαθητές  ώριμοι  από το σχολενουν οι  μαθητές  ώριμοι  από το σχολείίο,  αληθινάο,  αληθινά
Συνειδητοί,  Έξυπνοι,  για  να  μην  μετατρέπονται  σε  αυτόματα  εξαρτήματα  τηςΣυνειδητοί,  Έξυπνοι,  για  να  μην  μετατρέπονται  σε  αυτόματα  εξαρτήματα  της
κοινωνικής ζωής.κοινωνικής ζωής.

Η ΕΞΟΥΣΙΑΗ ΕΞΟΥΣΙΑ
Η  κυβέρνηση  κατέχει  ΕΞΟΥΣΙΑ,  το  ΚΡΑΤΟΣ  κΗ  κυβέρνηση  κατέχει  ΕΞΟΥΣΙΑ,  το  ΚΡΑΤΟΣ  καατέχει  ΕΞΟΥΣΙΑ,  τέχει  ΕΞΟΥΣΙΑ,  ηη

αστυνομαστυνομίία,  ο  νόμος,  ο  στρατιώτης,  οι  αρχηγοα,  ο  νόμος,  ο  στρατιώτης,  οι  αρχηγοίί τ τωων  οικον  οικογγενειών,  οι  δάσκαλοι,  οιενειών,  οι  δάσκαλοι,  οι
θρησκευτικοθρησκευτικοίί αρχηγο αρχηγοίί  κλπ,κλπ, κατέχουν ΕΞΟΥΣΙΑ. κατέχουν ΕΞΟΥΣΙΑ.

Υπάρχουν δύο εΥπάρχουν δύο είίδη ΕΞΟΥΣΙΑΣ. Πρώτον η ΥΠΟΣΥΝΕδη ΕΞΟΥΣΙΑΣ. Πρώτον η ΥΠΟΣΥΝΕΙΙΔΗΤΗ ΕΞΟΥΣΙΑ.ΔΗΤΗ ΕΞΟΥΣΙΑ.
Δεύτερον η ΣΥΝΕΙΔΗΤΔεύτερον η ΣΥΝΕΙΔΗΤΗΗ ΕΞΟΥΣΙΑ. ΕΞΟΥΣΙΑ.

Δεν  χρησιμεύουν  σε  τίΔεν  χρησιμεύουν  σε  τίπποτα  οι  οτα  οι  ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΕΣΑΣΥΝΕΙΔΗΤΕΣ ή  οι   ή  οι  ΥΠΟΣΥΝΕΙΔΗΤΕΣΥΠΟΣΥΝΕΙΔΗΤΕΣ
ΕΞΟΥΣΙΕΣ. Χρειαζόμαστε ΕΠΕΙΓΟΝΤΕΞΟΥΣΙΕΣ. Χρειαζόμαστε ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΟΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ Σ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΑΥΤΟΣΥΝΕΙΔΗΤΕΣ.ΑΥΤΟΣΥΝΕΙΔΗΤΕΣ.

Οι  ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΕΣ  ή  Οι  ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΕΣ  ή  ΥΠΟΣΥΝΕΙΔΗΤΕΣΥΠΟΣΥΝΕΙΔΗΤΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ  έχουν  γε ΕΞΟΥΣΙΕΣ  έχουν  γεμίμίσει  τονσει  τον
κόκόσσμο με δάκρυα και πόνο.μο με δάκρυα και πόνο.

Στο σπΣτο σπίίτι και στο σχολτι και στο σχολεείο οι ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ κάνουν κατάχρίο οι ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ κάνουν κατάχρησησηη
από το γεγονός και μόνο ότι εαπό το γεγονός και μόνο ότι είίναιναι ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΕΣ ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΕΣ ή ΥΠΟΣΥΝΕΙΔΗΤΕΣ. ή ΥΠΟΣΥΝΕΙΔΗΤΕΣ.

Οι  ασυνεΟι  ασυνείίδητοι  γονεδητοι  γονείίς  και  δάσκαλοι,  την  σημερινή  εποχή  δεν  ες  και  δάσκαλοι,  την  σημερινή  εποχή  δεν  είίναι  παράναι  παρά
τυφλοτυφλοίί οδη οδηγγοοίί τυφλών και όπως λένε οι ιερές  τυφλών και όπως λένε οι ιερές γγραφές, θα πάνε όλοι με το κεφάλι ραφές, θα πάνε όλοι με το κεφάλι σσττηηνν
άβυσσο.άβυσσο.

Ασυνείδητοι γονεΑσυνείδητοι γονείίς και δάσκαλοι μας υποχρεώνουν κατά την τρυφερή ηλικς και δάσκαλοι μας υποχρεώνουν κατά την τρυφερή ηλικίίαα
να κάνουμε ανόητα πράνα κάνουμε ανόητα πράγγματα τα οποματα τα οποίία όμως εκεα όμως εκείίνοι θεωρούν λογικά. Λένε ότι αυτάνοι θεωρούν λογικά. Λένε ότι αυτά
εείίννααι για το δικό μας καλό.ι για το δικό μας καλό.

Οι πατεράδες εΟι πατεράδες είίναι ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΕΣ όπως αποδεικνύεται απναι ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΕΣ όπως αποδεικνύεται απόό το το
γεγονός  ότι  μεταχειργεγονός  ότι  μεταχειρίίζονται  τα  παιδιά  σαν  σκουζονται  τα  παιδιά  σαν  σκουππίδια,  σαν  αυτοίδια,  σαν  αυτοίί να  ε να  είίναι  όνταναι  όντα
ανώτερα του ανθρώπινου εανώτερα του ανθρώπινου είίδους.δους.

Οι εκπαιδευτικοί  φαΟι εκπαιδευτικοί  φαίίνεται  ότι  μισονεται  ότι  μισούύν ορισμένους  μαθητν ορισμένους  μαθητέές ή μαθήτριες  καις ή μαθήτριες  και
επαινούν ή κάνουν τους αδιάφορους με τα λάθη άλλων. Μερικές φορές τιμωρούνεπαινούν ή κάνουν τους αδιάφορους με τα λάθη άλλων. Μερικές φορές τιμωρούν
αυστηρά οριαυστηρά ορισσμένους μισητούς μαθητές  μένους μισητούς μαθητές  παρπαρόλο που αυτοόλο που αυτοίί δεν ε δεν είίναι διεστραμμένοιναι διεστραμμένοι
κκααι βραβεύουν με μεγάλους βαθμούς πολλούς μαθητές ή μαθήτριες ποι βραβεύουν με μεγάλους βαθμούς πολλούς μαθητές ή μαθήτριες πούύ αληθινά δεν αληθινά δεν
το αξτο αξίίζοζουυν. Πατέρες και δάν. Πατέρες και δάσσκαλοι σχολεκαλοι σχολείίου επιβάλλουν λανθαου επιβάλλουν λανθασσμένους κανόνες σταμένους κανόνες στα
παιδιά, νεαρούς, δεσποινπαιδιά, νεαρούς, δεσποινίίδες δες κλπ.κλπ.



Οι  ΕΞΟΥΣΙΕΣ  που  δεν  έχουν  Αυτο-Συνείδηση  το  μόνο  που  μπορούν  ναΟι  ΕΞΟΥΣΙΕΣ  που  δεν  έχουν  Αυτο-Συνείδηση  το  μόνο  που  μπορούν  να
κάνουν είνκάνουν είνααι πράι πράγγματα παράλοματα παράλογγα.α.

ΧρειαζόμαστεΧρειαζόμαστε  ΑΥΤΟΣΥΝΕΙΔΗΤΕΣΑΥΤΟΣΥΝΕΙΔΗΤΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ.  Με  την  λέξη  Αυτο- ΕΞΟΥΣΙΕΣ.  Με  την  λέξη  Αυτο-
Συνείδηση  εννοούμε  την  Συνείδηση  εννοούμε  την  ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΗΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΗ ΓΝΩΣΗ  ΤΟΥ   ΓΝΩΣΗ  ΤΟΥ  ΙΙΔΙΟΥ  ΜΑΣ  ΤΟΥΔΙΟΥ  ΜΑΣ  ΤΟΥ
ΕΑΥΤΟΥ, την ολοκληρωτική γνώση όλων μας των ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ.ΕΑΥΤΟΥ, την ολοκληρωτική γνώση όλων μας των ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ.

Μόνο  αυτός  που  έΜόνο  αυτός  που  έχχει  αληθινά  πλήρη  γνώση  του  ΕΑΥΤΟΥ  του  εει  αληθινά  πλήρη  γνώση  του  ΕΑΥΤΟΥ  του  είίννααιι
ααφφυπνισμένος ολοκληρωτικά. Αυτό σημαυπνισμένος ολοκληρωτικά. Αυτό σημαίίνει να ενει να είίσαι σαι ΑΥΤΟΣΥΝΕΙΔΗΤΟΣ.ΑΥΤΟΣΥΝΕΙΔΗΤΟΣ.

Όλος ο κόσμος πιστεύει ότι εΌλος ο κόσμος πιστεύει ότι είίναι ναι ΑΥΤΟΓΝΩΣΤΗΣ,ΑΥΤΟΓΝΩΣΤΗΣ, όμως ε όμως είίναι πολύ δύσκολοναι πολύ δύσκολο
να βρεις κάνα βρεις κάπποιον στην ζωή που να γνωρίζει πράγματι τον εαυτό του. Ο κόσμος έχειοιον στην ζωή που να γνωρίζει πράγματι τον εαυτό του. Ο κόσμος έχει
για τον εαυτό του εντελώς λανθασμένη αντγια τον εαυτό του εντελώς λανθασμένη αντίίληψη. Το να γνωρίζεις τον ίδιο τον εαυτόληψη. Το να γνωρίζεις τον ίδιο τον εαυτό
σσου  απαιτεου  απαιτείί μεγάλες  και  τρομερές   μεγάλες  και  τρομερές  ΑΥΤΟ-ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ.ΑΥΤΟ-ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ. Μόνο  μέ Μόνο  μέσσω  τηςω  της
ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ ΣΟΥ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ ΣΟΥ ΦΘΑΝΕΙΣ ΦΘΑΝΕΙΣ ΑΛΗΘΙΝΑΛΗΘΙΝΑΑ στην Αυτο-Συνείδηση. στην Αυτο-Συνείδηση.

Η ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ της ΕΞΟΥΣΙΑΣ οφεΗ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ της ΕΞΟΥΣΙΑΣ οφείίλεται στην ΑΣΥΝΕΙΔΗΣλεται στην ΑΣΥΝΕΙΔΗΣΙΙΑ.Α.
ΚαμΚαμίία  α  ΑΥΤΟ-ΣΥΝΕΙΔΗΤΗΑΥΤΟ-ΣΥΝΕΙΔΗΤΗ ΕΞΟΥΣΙΑ  δεν  θα  έφθανε  ποτέ  στην ΕΞΟΥΣΙΑ  δεν  θα  έφθανε  ποτέ  στην

ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ.ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ.
ΜερικοΜερικοίί φιλόσοφοι  ε φιλόσοφοι  είίναι  ενάντια  σε  κάθε  ΕΞΟΥΣΙΑ,  απεχθάνοντναι  ενάντια  σε  κάθε  ΕΞΟΥΣΙΑ,  απεχθάνοντααι  τιςι  τις

ΕΞΟΥΣΙΕΣ. Παρόμοιος τρόπος σκέψης εΕΞΟΥΣΙΕΣ. Παρόμοιος τρόπος σκέψης είίναι ΛΑΘΟΣ γιναι ΛΑΘΟΣ γιααττίί σε όλη την δημιουρ σε όλη την δημιουργίγία,α,
από το μικρόβιο μέαπό το μικρόβιο μέχχρι τον ήλιορι τον ήλιο, , υπάρχουν κλυπάρχουν κλίίμακες και κλμακες και κλίίμακες, βαθμομακες, βαθμοίί και βαθμο και βαθμοίί,,
ανώτερες  δυνάμεις  που  ελέγχουν  και  διευθύνουν  και  κατώτερες  δυνάμεις  πουανώτερες  δυνάμεις  που  ελέγχουν  και  διευθύνουν  και  κατώτερες  δυνάμεις  που
ελέελέγγχονται και διευθύνονται.χονται και διευθύνονται.

ΣεΣε μια απλή κυψέλη υπάρχει εξουσ μια απλή κυψέλη υπάρχει εξουσίία στην ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ.α στην ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ.
ΣεΣε κάθε μυρμηγκοφωλιά υπάρχει εξουσ κάθε μυρμηγκοφωλιά υπάρχει εξουσίία και νόμοι. Η καταστροφή της αρχήςα και νόμοι. Η καταστροφή της αρχής

της ΕΞΟΥΣΙΑΣ θα οδηγούτης ΕΞΟΥΣΙΑΣ θα οδηγούσσε στην ΑΝΑΡΧΙΑ, οι ΕΞΟΥΣΙΕΣ αυτών των κρε στην ΑΝΑΡΧΙΑ, οι ΕΞΟΥΣΙΕΣ αυτών των κρίίσιμωνσιμων
κκααιρών στους οποιρών στους οποίίους ζούμε είναι  ους ζούμε είναι  ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΕΣΑΣΥΝΕΙΔΗΤΕΣ και  ε και  είίναι  φανερό  ναι  φανερό  όότι  εξαιττι  εξαιτίίαςας
αυτού  του  ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟαυτού  του  ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΎΎ φαινόμενου  σκλαβώνουν,   φαινόμενου  σκλαβώνουν,  αλυσσοδένουν,αλυσσοδένουν,  κάκάνουννουν
κατάχρηση, προξενοκατάχρηση, προξενούύν πόνο.ν πόνο.

Χρειαζόμαστε  ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ,  εκπαιδευτές  ή  πνευματικούς  οδΧρειαζόμαστε  ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ,  εκπαιδευτές  ή  πνευματικούς  οδηγηγούς,ούς,
κυβερνκυβερνηητική  εξουστική  εξουσίία,  αρχηγούς  της  οικογένειας  κλπα,  αρχηγούς  της  οικογένειας  κλπ,, εντελώς   εντελώς  ΑΥΤΟ-ΑΥΤΟ-
ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥΣ.ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥΣ. Μ Μόόνον έτσι  μπορούμε να φτιάξουμε έναν αληθινά  ΚΑΛΥΤΕΡΟνον έτσι  μπορούμε να φτιάξουμε έναν αληθινά  ΚΑΛΥΤΕΡΟ
ΚΟΣΜΟ.ΚΟΣΜΟ.

ΕΕίίναι  ανόητο  το  να  πούμε  ότι  δεν  χρειάζονται  δάναι  ανόητο  το  να  πούμε  ότι  δεν  χρειάζονται  δάσσκκααλοι  και  πνευματικολοι  και  πνευματικοίί
καθοδηκαθοδηγγητές.ητές.

ΕΕίίναι ανόητο να αγνοήσεις την αρχή της ΕΞΟΥΣΙΑΣ σε όλη την πλάση.ναι ανόητο να αγνοήσεις την αρχή της ΕΞΟΥΣΙΑΣ σε όλη την πλάση.
ΑυτοΑυτοίί που  ε που  είίναι  ναι  ΑΥΤΑΡΚΕΙΣ,ΑΥΤΑΡΚΕΙΣ, ΥΠΕΡ ΥΠΕΡΗΗΦΑΝΟΙ  έχουν  την  γνώμη  ότι  οιΦΑΝΟΙ  έχουν  την  γνώμη  ότι  οι

εκπαιδευτικοί και οι ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ εκπαιδευτικοί και οι ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΕΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΙΟΙ.ΟΙ.
Πρέπει  να  αναγνωρίΠρέπει  να  αναγνωρίσσουμε  την  δικιά  μας  ουμε  την  δικιά  μας  ΜΗΔΑΜΙΝΟΤΗΤΑΜΗΔΑΜΙΝΟΤΗΤΑ και και

ΚΑΚΟΜΟΙΡΙΚΑΚΟΜΟΙΡΙΑΑ.  Οφε.  Οφείίλουμε  να  καταλάβουμε  ότι  χρειαζόμαστε  ΑΡΧΕΣ,λουμε  να  καταλάβουμε  ότι  χρειαζόμαστε  ΑΡΧΕΣ,
εκπαιδευτικούς,  εκπαιδευτικούς,  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥΣΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥΣ  ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΕΣΚΑΘΟΔΗΓΗΤΕΣ κλπ,  ΑΛΛΑ  ΑΥΤΟ- κλπ,  ΑΛΛΑ  ΑΥΤΟ-
ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥΣ έτΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥΣ έτσσι  ώι  ώσστε  να  μας  κατευθύνοτε  να  μας  κατευθύνουυν,  να  μας  βοηθήσουν  και  να  μαςν,  να  μας  βοηθήσουν  και  να  μας
οδηγήσουν σοφά.οδηγήσουν σοφά.

Η  ΑΣΥΝΕΗ  ΑΣΥΝΕΙΙΔΗΤΗ  ΕΞΟΥΣΙΑ  των  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  καταστρέφει  τηνΔΗΤΗ  ΕΞΟΥΣΙΑ  των  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  καταστρέφει  την
δημιουρδημιουργγική δύναμη των μαθητών και των μαθητριών. Αν ο μαθητής ζωγραφική δύναμη των μαθητών και των μαθητριών. Αν ο μαθητής ζωγραφίίζει, οζει, ο
αασσυνευνείίδητος δάσκαλος του λέει τι να ζωδητος δάσκαλος του λέει τι να ζωγγραφραφίσίσει, το δέντρο ή το τοπει, το δέντρο ή το τοπίίο που πρέπει ναο που πρέπει να
ανταντιιγράψει  και  ο  μαθγράψει  και  ο  μαθηητής  έντρομος  δεν  τολμά  να  ξεφύγει  από  τους  μηχανικούςτής  έντρομος  δεν  τολμά  να  ξεφύγει  από  τους  μηχανικούς
κανόνες του δάσκαλου.κανόνες του δάσκαλου.

Αυτό δεν εΑυτό δεν είίναι δημιουργία. Εναι δημιουργία. Είίναι ανάναι ανάγγκη ο μαθητής να γίνεται δημιουρκη ο μαθητής να γίνεται δημιουργγικός.ικός.
Να είναι  ικανός  να ξεφύγει  από τους αΝα είναι  ικανός  να ξεφύγει  από τους ασσυνευνείίδητους κανόνες  του ΑΣΥΝΕδητους κανόνες  του ΑΣΥΝΕΙΙΔΗΤΟΥΔΗΤΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ, έτΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ, έτσσι  που να μπορέι  που να μπορέσσει  να  μεταδώσει  αυτό που αισθάνεται  σεει  να  μεταδώσει  αυτό που αισθάνεται  σε
σχέση με το δέντρο, όλη την μαγεσχέση με το δέντρο, όλη την μαγείία της ζωής που κυκλοφορεί  στα τρεμουλιαστάα της ζωής που κυκλοφορεί  στα τρεμουλιαστά
φύλλα του δέντρου, όλο το βαθύ νόημφύλλα του δέντρου, όλο το βαθύ νόημάά το τουυ..



ΕΝΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΣ εκπαιδευτικός δεν θα ΕΝΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΣ εκπαιδευτικός δεν θα αντιτίθετο αντιτίθετο στην απελεστην απελευυθερωτικήθερωτική
δημιουργικότητα του πνεύματος.δημιουργικότητα του πνεύματος.

Οι εκπαιδευτικοί με ΣΥΝΕΙΔΗΤΟι εκπαιδευτικοί με ΣΥΝΕΙΔΗΤΗΗ ΕΞΟΥΣΙΑ ποτέ δεν θα ακρωτηρ ΕΞΟΥΣΙΑ ποτέ δεν θα ακρωτηρίίαζαν τοναζαν τον
νου των μαθητών και των μαθητριών.νου των μαθητών και των μαθητριών.

Οι ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΟΙ εκπαιδευτικοΟι ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΟΙ εκπαιδευτικοίί καταστρέφουν με την Ε καταστρέφουν με την ΕΞΞΟΥΣΙΑ τους τονΟΥΣΙΑ τους τον
νου και την εξυπνάδα των μαθητών και των μαθητριών.νου και την εξυπνάδα των μαθητών και των μαθητριών.

Οι εκπαιδευτικοί με ΑΣΥΝΕΟι εκπαιδευτικοί με ΑΣΥΝΕΊΊΔΗΤΗ ΕΞΟΥΣΙΑ ξέρουν μόνο να τιμωρούν καιΔΗΤΗ ΕΞΟΥΣΙΑ ξέρουν μόνο να τιμωρούν και
να υπαγορενα υπαγορεύύουν ηλουν ηλίίθιους κανόνες για να συμπεριφέρονται καλά οι μαθητές.θιους κανόνες για να συμπεριφέρονται καλά οι μαθητές.

Οι  Οι  ΑΥΤΟ-ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΙΑΥΤΟ-ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΙ εκπαιδευτικο εκπαιδευτικοίί διδάσκουν με μεγάλη υπομον διδάσκουν με μεγάλη υπομονήή τους τους
μαθητμαθητέές κς κααι  ι  τιςτις μαθή μαθήττριες,  βοηθριες,  βοηθώώντας τους να κατανοήσουν τις  προσωπικές  τουςντας τους να κατανοήσουν τις  προσωπικές  τους
δυσκολδυσκολίίες, έτσι ώστε με τες, έτσι ώστε με τηην κατανόην κατανόησηση να μπορέσουν να διορθώ να μπορέσουν να διορθώσσουν όλα τους ταουν όλα τους τα
λάθη και να προχωρήλάθη και να προχωρήσσουν θριαμβευτικά.ουν θριαμβευτικά.

Η ΣΥΝΕΙΔΗΗ ΣΥΝΕΙΔΗΤΗΤΗ ή  ή ΑΥΤΟ-ΣΥΝΕΙΔΗΤΗΑΥΤΟ-ΣΥΝΕΙΔΗΤΗ ΕΞΟΥΣΙΑ ποτέ δεν θα μπορούσε να ΕΞΟΥΣΙΑ ποτέ δεν θα μπορούσε να
καταστρέψει την ΕΥΦΥΪκαταστρέψει την ΕΥΦΥΪΑΑ..

Η ΑΣΥΝΕΗ ΑΣΥΝΕΙΙΔΗΤΗ ΕΞΟΥΣΙΑ καταστρέφει την ΕΥΦΥΪΔΗΤΗ ΕΞΟΥΣΙΑ καταστρέφει την ΕΥΦΥΪΑΑ και προξενε και προξενείί βαριές βαριές
βλάβες στους μαθητές και στις μαθήτριες.βλάβες στους μαθητές και στις μαθήτριες.

Η εξυπνάδα έρχεται σε μας μόνο όταν απολαμβάνουμε την αληθινή ελευθερΗ εξυπνάδα έρχεται σε μας μόνο όταν απολαμβάνουμε την αληθινή ελευθερ ίίαα
και  οι  εκπαιδευτικοί  ΜΕ ΑΥΤΟ-ΣΥΝΕΙΔΗΤΗ ΕΞΟΥΣΙΑ ξέρουν να σέβονται  τηνκαι  οι  εκπαιδευτικοί  ΜΕ ΑΥΤΟ-ΣΥΝΕΙΔΗΤΗ ΕΞΟΥΣΙΑ ξέρουν να σέβονται  την
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ.

Οι  ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΟΙ  εκπαιδευτικοί  πιστεύουν  ότι  τα  ξέρουν  όλα  καιΟι  ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΟΙ  εκπαιδευτικοί  πιστεύουν  ότι  τα  ξέρουν  όλα  και
καταρρακώνουν την ελευθερκαταρρακώνουν την ελευθερίία των μαθητών ευνουχα των μαθητών ευνουχίίζοντας την ευφυΐα τους με τουςζοντας την ευφυΐα τους με τους
νεκρούς κανόνες τους.νεκρούς κανόνες τους.

Οι  Οι  ΑΥΤΟ-ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΙΑΥΤΟ-ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΙ εκπαιδευτικοί ΓΝ εκπαιδευτικοί ΓΝΩΩΡΙΖΟΥΝ ότι δεν ΓΝΩΡΙΖΟΥΝΡΙΖΟΥΝ ότι δεν ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ
και  επιπλέον  μαθακαι  επιπλέον  μαθαίίνουν  παρατηρώντας  τις  δημιουργικές  ικανότητες  των  μαθητώννουν  παρατηρώντας  τις  δημιουργικές  ικανότητες  των  μαθητών
τους.τους.

Είναι  αναΕίναι  αναγγκαίο,  οι  μαθητές  των  σχολεκαίο,  οι  μαθητές  των  σχολείίων,  λυκεων,  λυκείίων  ή  πανεων  ή  πανεππιστημιστημίίων  ναων  να
ξεπεράσουν την απλή ιδιότητα του πειθαρχημένου αυτόματου στην λαμπρή ιδιότηταξεπεράσουν την απλή ιδιότητα του πειθαρχημένου αυτόματου στην λαμπρή ιδιότητα
των έξυπνων και ελεύθερων όντων για να μπορέσουν να αντιμετωπτων έξυπνων και ελεύθερων όντων για να μπορέσουν να αντιμετωπίίσουν με επιτυχσουν με επιτυχίίαα
όλες τις δυσκολίες της ύπαρξης.όλες τις δυσκολίες της ύπαρξης.

Αυτό  απαιτεΑυτό  απαιτείί αρμόδιους  εκπαιδευτικούς   αρμόδιους  εκπαιδευτικούς  ΑΥΤΟ-ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥΣ,ΑΥΤΟ-ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥΣ, που που
πραγματικά ενδιαφέρονται για τους μαθητές τους, δασκάλους καλοπληρωμένους γιαπραγματικά ενδιαφέρονται για τους μαθητές τους, δασκάλους καλοπληρωμένους για
να μην αντιμετωπίζουν οικονομικές στενοχώριες κανεννα μην αντιμετωπίζουν οικονομικές στενοχώριες κανενόός ες είίδους.δους.

Δυστυχώς  κάθε  εκπαιδευτικός,  κάθε  πατέρας  οικοΔυστυχώς  κάθε  εκπαιδευτικός,  κάθε  πατέρας  οικογγένειας,  κάθε  μαθητής,ένειας,  κάθε  μαθητής,
πιστεύει  τον  εαυτό  του  πιστεύει  τον  εαυτό  του  ΑΥΤΟ-ΣΥΝΕΙΔΗΤΟ,  ΑΥΤΟ-ΣΥΝΕΙΔΗΤΟ,  ΞΞΎΎΠΝΙΟ,  και  αυτό  εΠΝΙΟ,  και  αυτό  είίναι  το  πιοναι  το  πιο
ΜΕΓΑΛΟ ΤΟΥ ΛΑΘΟΣ.ΜΕΓΑΛΟ ΤΟΥ ΛΑΘΟΣ.

Είναι  πολύ  σπάνιο  το  να  βρεις  στην  ζωή  κάποιο  πρόσωπο  Είναι  πολύ  σπάνιο  το  να  βρεις  στην  ζωή  κάποιο  πρόσωπο  ΑΥΤΟ-ΑΥΤΟ-
ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΣΥΝΕΙΔΗΤΟ και Ξ και ΞΎΎΠΝΙΟ.ΠΝΙΟ.

Οι άνθρωποι ονειρεύονται όταν το σώμα κοιμάται και ονειρεύονται όταν τοΟι άνθρωποι ονειρεύονται όταν το σώμα κοιμάται και ονειρεύονται όταν το
σώμα  εσώμα  είίναι  ναι  σσε  κατάσταση  εγρήγορσης.  Οι  άνθρωποι  οδηγούν  αυτοκε  κατάσταση  εγρήγορσης.  Οι  άνθρωποι  οδηγούν  αυτοκίίνητανητα
ονειρευόμενοι,  ονειρευόμενοι,  εργάζονται  εργάζονται  ονειρευόμενοι,ονειρευόμενοι, περπατούν στους δρόμους   περπατούν στους δρόμους  ονειρευόμενοι,ονειρευόμενοι,
ζουν την κάθε τους στιγμήζουν την κάθε τους στιγμή ονειρευόμενοι ονειρευόμενοι..

ΕΕίίναι πολύ φυσικό ένας καθναι πολύ φυσικό ένας καθηηγητής να ξεχάσει την γητής να ξεχάσει την ομπρέλλα ομπρέλλα του ή ντου ή ναα ξεχάσει ξεχάσει
σστο  αυτοκτο  αυτοκίίννηητο  κάποιο  βιβλίο  ή  το  πορτοφόλι.  Όλα  αυτά  συμβατο  κάποιο  βιβλίο  ή  το  πορτοφόλι.  Όλα  αυτά  συμβαίίνουν  γιατνουν  γιατίί ο ο
καθκαθηγηηγητής έχει κοιμιτής έχει κοιμισσμένμένηη την συνε την συνείίδηση, ονειρεύεται...δηση, ονειρεύεται...

ΕΕίίναναιι πολύ  δύσκολο  να  παραδεχθούν  οι  άνθρωποι  ότι  κοιμούνται,  όλος  ο πολύ  δύσκολο  να  παραδεχθούν  οι  άνθρωποι  ότι  κοιμούνται,  όλος  ο
κόσμος πιστεύει για τον εαυτό του ότι εκόσμος πιστεύει για τον εαυτό του ότι είίναι ξύπνιος. Αν κάποιος παραδεχόταν ότναι ξύπνιος. Αν κάποιος παραδεχόταν ότιι έχει έχει
την συνετην συνείίδησδησήή του κοιμισμέν του κοιμισμένηη, ε, είίναι φανερό ότι από την στιγμή εκεναι φανερό ότι από την στιγμή εκείίνη θα άρχιζε νανη θα άρχιζε να
ξυπνά.ξυπνά.

Ο μαθητής ή η μαθήτρια ξεχνά το βιβλΟ μαθητής ή η μαθήτρια ξεχνά το βιβλίίο στο σπο στο σπίίτι, ή το τετράδιο που πρέπειτι, ή το τετράδιο που πρέπει
να πάρει μαζί του στο σχολενα πάρει μαζί του στο σχολείίο, ένα τέτοιο  ο, ένα τέτοιο  ξέχασμαξέχασμα φα φαίίνεται εντελώς κανονικό καινεται εντελώς κανονικό και



εείίναι,  αλλά  δεναι,  αλλά  δείίχνει,  οριοθετεχνει,  οριοθετείί την  κατά την  κατάσσταση  ύπνωσης  στην  οποία  βρταση  ύπνωσης  στην  οποία  βρίίσκεται  ησκεται  η
ανθρώπινη συνεανθρώπινη συνείίδηση.δηση.

Οι επιβάτες κάθε δημόσιου μεταφορικού μέσου στις πόλεις  περνούν συχνάΟι επιβάτες κάθε δημόσιου μεταφορικού μέσου στις πόλεις  περνούν συχνά
την στάση τους γιατην στάση τους γιατίτί κοιμούνται και όταν ξυπνούν καταλαβα κοιμούνται και όταν ξυπνούν καταλαβαίίνουν ότι έχουν περάνουν ότι έχουν περάσσειει
την στάση τους και τώρα θα πρέπει να γυρτην στάση τους και τώρα θα πρέπει να γυρίίσουν με τα πόδια πσουν με τα πόδια πίίσω μερσω μεριικές κές σστάσεις.τάσεις.

Σπάνιες  φορές  στην ζωή βρΣπάνιες  φορές  στην ζωή βρίσίσκεται  το  άτομο  πραγματικά  ξύπνιο  και  ότανκεται  το  άτομο  πραγματικά  ξύπνιο  και  όταν
βρεθεβρεθείί έ έσστω και για κάποια στιτω και για κάποια στιγγμή, όπως στις στιγμές ατέλειωτου τρόμου, βλέμή, όπως στις στιγμές ατέλειωτου τρόμου, βλέππει τονει τον
εαυτό  του  προς  στιγμή  με  τρόπο  ΟΛΟΚΛΗΡεαυτό  του  προς  στιγμή  με  τρόπο  ΟΛΟΚΛΗΡΩΩΤΙΚΤΙΚΟΟ.  Αυτές  οι  στιγμές  ε.  Αυτές  οι  στιγμές  είίναιναι
αξέχαστες.αξέχαστες.

Ο άνθρωπος, που γυΟ άνθρωπος, που γυρρίζει στο σίζει  στο σπίπίτι του μετά αφού διέτρεξε όλτι του μετά αφού διέτρεξε όληη την πόλη, την πόλη,
εείίναι δύσκολο να θυμάται με λεπτομέρειες όλες του τις σκέψεις, συμβάντα, πρόσωπα,ναι δύσκολο να θυμάται με λεπτομέρειες όλες του τις σκέψεις, συμβάντα, πρόσωπα,
πράγματα, ιδέες  πράγματα, ιδέες  κλπ,  κλπ,  στην προσπάθειστην προσπάθειαα του να θυμηθε του να θυμηθείί, θα συναντήσει στην μνήμη, θα συναντήσει στην μνήμη
του μετου μεγγάλα κενά που αντιστοιχούν συγκεκριμένα άλα κενά που αντιστοιχούν συγκεκριμένα σστις στιτις στιγγμές του βαθύτερου ύμές του βαθύτερου ύππνου.νου.

ΜερικοΜερικοίί σπουδαστές  της  ψυχολο σπουδαστές  της  ψυχολογίγίας  προσπάθησαν  να  ζήσουν  σεας  προσπάθησαν  να  ζήσουν  σε
ΕΓΡΕΓΡΗΗΓΟΡΣΗ  λεπτό  προς  λεπτό,  αλλά  γρΓΟΡΣΗ  λεπτό  προς  λεπτό,  αλλά  γρήήγορα  γορα  αποκοιμούνται,αποκοιμούνται, καμιά  φορά καμιά  φορά
συναντώντας  κάποιο  φσυναντώντας  κάποιο  φίίλο  στο  δρόμο,  μπαλο  στο  δρόμο,  μπαίίνοντας  σε  κάποιο  κατάστημα  για  νανοντας  σε  κάποιο  κατάστημα  για  να
αγοράσουν κάτι κλπαγοράσουν κάτι κλπ  και όταν ώρες αργότερα θυμηθούν την απόφασκαι όταν ώρες αργότερα θυμηθούν την απόφασηη τους να ζήσουν τους να ζήσουν
σε ΕΓΡσε ΕΓΡΗΗΓΟΡΣΗ και  ΞΓΟΡΣΗ και  ΞΎΎΠΝΙΟΙ λεπτό προς  λεπτό,  τότε  κατΠΝΙΟΙ λεπτό προς  λεπτό,  τότε  κατααλαβαλαβαίίνουν ότι  ενουν ότι  είίχανχαν
κοιμηθεκοιμηθείί όταν ε όταν είίχαν μπει στο τάδε μέρος ή όταν συνάντηχαν μπει στο τάδε μέρος ή όταν συνάντησσαν τον τάδε άνθρωπο κλπ.αν τον τάδε άνθρωπο κλπ.

Το να εΤο να είίσαι σαι ΑΥΤΟ-ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΣΑΥΤΟ-ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΣ ε είίναι κάτι το πολύ δναι κάτι το πολύ δύύσκολο αλλά μπορείςσκολο αλλά μπορείς
να  φτάνα  φτάσσεις  εις  σε  σε  αυτήν  την  κατάαυτήν  την  κατάσσταση  μαθαταση  μαθαίίνοντας  να  ζεις  νοντας  να  ζεις  σσε  εε  εγγρήγορρήγορσηση και  σε και  σε
επιφυλακή από ΣΤΙΓΜΗ σε ΣΤΙΓΜΗ.επιφυλακή από ΣΤΙΓΜΗ σε ΣΤΙΓΜΗ.

Αν  θέλουμε  να  φτάΑν  θέλουμε  να  φτάσσουμε  στην  ουμε  στην  Αυτο-ΣυνείδησηΑυτο-Συνείδηση  χρειαζόμαστεχρειαζόμαστε την την
αυτογνωριμίααυτογνωριμία σε ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚ σε ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΉΉ μορφή. μορφή.

Όλοι  εμεΌλοι  εμείίς  έχουμε  το  ΕΓΩ,  τον  ΕΑΥΤΟ  ΜΑΣ,  που  ς  έχουμε  το  ΕΓΩ,  τον  ΕΑΥΤΟ  ΜΑΣ,  που  χρειαζόμαστεχρειαζόμαστε να να
εξερευνήσουμε μεξερευνήσουμε μόόνοι μας και να γίνουμε νοι μας και να γίνουμε ΑΥΤΟ-ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΙ.ΑΥΤΟ-ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΙ.

ΕΕίίναι ΕΠΕΙΓΟΝ να ναι ΕΠΕΙΓΟΝ να ΑΥΤΟ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΘΟΥΜΕ,ΑΥΤΟ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΘΟΥΜΕ, να ΑΝΑΛ να ΑΝΑΛΥΥΣΟΥΜΕ και ναΣΟΥΜΕ και να
ΚΑΤΑΝΟΚΑΤΑΝΟΗΗΣΟΥΜΕ κάθε ένΣΟΥΜΕ κάθε έναα απ απόό τα ελαττώματ τα ελαττώματά ά μας.μας.

ΕΕίίναι  αναγκαναι  αναγκαίίο να μελετήσουμε τους  εαυτούς  μας  στο πεο να μελετήσουμε τους  εαυτούς  μας  στο πεδδίο του νου,  τηςίο του νου,  της
συγκίνησης, των συνηθειών, των ενστσυγκίνησης, των συνηθειών, των ενστίίκτων και του σεξ.κτων και του σεξ.

ΟΟ νους έχει πολλά ΕΠΙΠΕΔΑ, περιοχές ή διαμερ νους έχει πολλά ΕΠΙΠΕΔΑ, περιοχές ή διαμερίίσματα ΥΠΟΣΥΝΕσματα ΥΠΟΣΥΝΕΙΙΔΗΤΑΔΗΤΑ
που  οφεπου  οφείίλουμε  να  γνωρλουμε  να  γνωρίίσουμε  σε  βάθος  μέσω  της  σουμε  σε  βάθος  μέσω  της  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ,ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ, της της
ΑΝΑΛΥΣΗΣ,  ΤΟΥ  ΒΑΘΥ  ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΑΝΑΛΥΣΗΣ,  ΤΟΥ  ΒΑΘΥ  ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΥ  Υ  και  της  και  της  ΒΑΘΙΑΣΒΑΘΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ.ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ.

Οποιοδήποτε ελάττωμα μπορεΟποιοδήποτε ελάττωμα μπορείί να εξαφανιστεί  από ένα διανοητ να εξαφανιστεί  από ένα διανοητιικό επίπεδοκό επίπεδο
και να εξακολουθήσει να υπάρχει σε άλλα υποσυνεκαι να εξακολουθήσει να υπάρχει σε άλλα υποσυνείίδητα επδητα επίίπεδα του νου.πεδα του νου.

Το πρώτο που χρειάζεται εΤο πρώτο που χρειάζεται είίναι η ΑΦναι η ΑΦΥΥΠΝΙΣΗ για να κατανοήσουμε την ΠΝΙΣΗ για να κατανοήσουμε την ίίδιαδια
μας  την  ΜΙΖΕΡΙΑ,  την  μας  την  ΜΙΖΕΡΙΑ,  την  ΜΗΔΑΜΙΝΟΤΗΤΑΜΗΔΑΜΙΝΟΤΗΤΑ και  τον  ΠΟΝΟ.  Μετά  αρχ και  τον  ΠΟΝΟ.  Μετά  αρχίίζει  ναζει  να
ΠΕΘΑΠΕΘΑΙΙΝΕΙ το ΕΓΩ από στΝΕΙ το ΕΓΩ από στιιγμή σε στιγμή.γμή σε στιγμή.

ΕΠΕΕΠΕΙΙΓΕΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΓΕΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΥΥ ΕΓΩ. ΕΓΩ.
Μόνο  πεθαΜόνο  πεθαίίνοντας  γεννιέται  το  αληθινά  ΣΥΝΕΙΔΗΤνοντας  γεννιέται  το  αληθινά  ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΟ ΕΙΝΑΙ  μέσα  μας. ΕΙΝΑΙ  μέσα  μας.

Μόνο το ΕΙΝΑΙ μπορεΜόνο το ΕΙΝΑΙ μπορείί να ασκή να ασκήσσει αληθινει αληθινήή ΣΥΝΕΙΔΗΤ ΣΥΝΕΙΔΗΤΗΗ ΕΞΟΥΣΙΑ. ΕΞΟΥΣΙΑ.
ΞΥΠΝΗΜΑ,  ΘΑΝΑΤΟΣ,  ΓΕΝΝΗΣΗ.  Αυτές  εΞΥΠΝΗΜΑ,  ΘΑΝΑΤΟΣ,  ΓΕΝΝΗΣΗ.  Αυτές  είίναι  οι  τρεις  ψυχολογικέςναι  οι  τρεις  ψυχολογικές

φάσεις που μας οδηγούν στην ΑΛΗΘΙΝΗ ΣΥΝΕΙΔΗΤφάσεις που μας οδηγούν στην ΑΛΗΘΙΝΗ ΣΥΝΕΙΔΗΤΗΗ ΥΠΑΡΞΗ. ΥΠΑΡΞΗ.
Πρέπει  να  ξυπνήΠρέπει  να  ξυπνήσσεειις  για  να  ς  για  να  ΠΕΘΑΝΕΙΣΠΕΘΑΝΕΙΣ και  πρέπει  να  πεθάνεις  για  να και  πρέπει  να  πεθάνεις  για  να

ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ.ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ. Αυτός που πεθα Αυτός που πεθαίίνει χωρνει χωρίίς να έχει ΑΦΥΠΝΙΣΘΕς να έχει ΑΦΥΠΝΙΣΘΕΙΙ μεταμορφώνεται σε μεταμορφώνεται σε
έναν ΗΛέναν ΗΛΙΙΘΙΟ ΑΓΙΟ. Αυτός που γεννιέται χωρΘΙΟ ΑΓΙΟ. Αυτός που γεννιέται χωρίίς να έχει πεθάνεις να έχει πεθάνει,, μεταμορφώνεται σε μεταμορφώνεται σε
ένα  άτομο  με  ΔΙΠΛΗ  ΠΡΟΣένα  άτομο  με  ΔΙΠΛΗ  ΠΡΟΣΩΩΠΙΚΟΤΗΤΑ,  την  πολύ  δίκαιη  και  την  πολύΠΙΚΟΤΗΤΑ,  την  πολύ  δίκαιη  και  την  πολύ
διεστραμμένη. διεστραμμένη. 



Η άΗ άσσκηση της αληθινής ΕΞΟΥΣΙΑΣ μπορεκηση της αληθινής ΕΞΟΥΣΙΑΣ μπορείί να εφαρμοστε να εφαρμοστεί ί μόνο από εκεμόνο από εκείίνουςνους
που κατέχουν το συνειδητό Επου κατέχουν το συνειδητό ΕΙΙΝΑΙ.ΝΑΙ.

ΕκεΕκείίνοι που ακόμη δεν κατέχουν το ΣΥΝΕΙΔΗΤνοι που ακόμη δεν κατέχουν το ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΟ Ε ΕΙΙΝΑΙ, εκεΝΑΙ, εκείίνοι που δεννοι που δεν
εείίναι ακόμα ναι ακόμα ΑΥΤΟ-ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΙ,ΑΥΤΟ-ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΙ, συνήθως κάνουν ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ συνήθως κάνουν ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ
και προξενούν πολλές ζημιές.και προξενούν πολλές ζημιές.

Οι εκπαιδευτικοΟι εκπαιδευτικοίί πρέπει να μάθουν να διατάζουν και οι μαθητές πρέπει να πρέπει να μάθουν να διατάζουν και οι μαθητές πρέπει να
μάθουν να υπακούν. Εκεμάθουν να υπακούν. Εκείίνοι οι ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ που καταφέρονται κατά της υπακοήςνοι οι ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ που καταφέρονται κατά της υπακοής
εείίναι  εκ  των  πραγμάτων  πολύ  λανθασμένοι  γιατναι  εκ  των  πραγμάτων  πολύ  λανθασμένοι  γιατίί κανε κανείίς  δεν  μπορες  δεν  μπορείί να  διατάζει να  διατάζει
συνειδητά εάν προηγουμένως δεν έχει μάθει να υπακούει.συνειδητά εάν προηγουμένως δεν έχει μάθει να υπακούει.

Πρέπει να ξέρεις να διατάζεις ΣΥΝΕΙΔΗΤΠρέπει να ξέρεις να διατάζεις ΣΥΝΕΙΔΗΤΑΑ και πρέπει να ξέρεις να  και πρέπει να ξέρεις να υπακούςυπακούς
συνειδητά.συνειδητά.

Η ΠΕΙΘΑΡΧΙΑΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ
Οι  εκπαιδευτικοί  των  σχολεΟι  εκπαιδευτικοί  των  σχολείίων,  λυκεων,  λυκείίων  και  πανεπιστημίων  δίνουν  πολύων  και  πανεπιστημίων  δίνουν  πολύ

μεγάλη σημαμεγάλη σημασσία στην πειθαρία στην πειθαρχχία και εμείς οφεία και εμείς οφείίλουμε να την μελετήσουμε λουμε να την μελετήσουμε σε σε αυτό τοαυτό το
κεφάλαιο λεπτομερειακά.κεφάλαιο λεπτομερειακά.

Όλοι όΌλοι όσσοι περάσαμε από το σχολεοι περάσαμε από το σχολείίο, λύκειο, πανεπιστήμιο ο, λύκειο, πανεπιστήμιο κλπ,κλπ, ξέρουμε πολύ ξέρουμε πολύ
καλά τι εκαλά τι είίναι οι πειθαρχναι οι πειθαρχίίες, οι κανόνες, τα ες, οι κανόνες, τα μαλώματαμαλώματα κλπ. Πειθαρχ κλπ. Πειθαρχίία εα είίναι αυτό πουναι αυτό που
ονομάζεται ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ.ονομάζεται ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ.

Τους  εκπαιδευτικούς  του  σχολεΤους  εκπαιδευτικούς  του  σχολείίου  τοου  τουυς  ευχαριστες  ευχαριστείί να  καλλιερ να  καλλιεργγούν  τηνούν  την
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ.

Μας διδάΜας διδάσσκεται να αντιστεκόμαστε, να ορθώνοκεται να αντιστεκόμαστε, να ορθώνουυμε κάτι ενάντια σε κάτι άλλο.με κάτι ενάντια σε κάτι άλλο.
Μας διδάσκεται να αντιστεκόμαΜας διδάσκεται να αντιστεκόμασστε στον σαρκικό πειρασμό και μαστιτε στον σαρκικό πειρασμό και μαστιγγωνόμαστε καιωνόμαστε και
καταναγκαζόμαστε για αντίστασκαταναγκαζόμαστε για αντίστασηη..

Μας  διδάσκεται  να  ΑΝΤΙΣΤΕΚΜας διδάσκεται  να  ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΟΜΑΣΤΕ  ΜΑΣΤΕ  σστους  πειρασμούς  που  φέρνει  ητους  πειρασμούς  που  φέρνει  η
τεμπελιά, πειρασμούς στο να μη μελετάμε, να μην πάμε στο σχολετεμπελιά, πειρασμούς στο να μη μελετάμε, να μην πάμε στο σχολε ίίο, να παο, να παίίξουμε, ναξουμε, να
γελάσουμεγελάσουμε,, να κοροϊδέψουμε τους δάσκαλους, να παραβιά να κοροϊδέψουμε τους δάσκαλους, να παραβιάσσουμε τους κανόνες ουμε τους κανόνες κλπ.κλπ.

Οι εκπαιδευτικοΟι εκπαιδευτικοίί έχουν την λανθασμένη αντ έχουν την λανθασμένη αντίίληψη  ληψη  όότι μέσω της πειθαρχτι μέσω της πειθαρχίίαςας
μπορούμε να κατανοήσουμε την ανάμπορούμε να κατανοήσουμε την ανάγγκη του σεκη του σεββασμού της τάξης στο σχολεασμού της τάξης στο σχολείίο, τηνο, την
ανάγκη  να  μελετήσοανάγκη  να  μελετήσουυμε,  να  προσέχουμε  την  συμπεριφορά  μας  απέναντι  στουςμε,  να  προσέχουμε  την  συμπεριφορά  μας  απέναντι  στους
εκεκππαιδευτικούς, να συμπεριφερόμααιδευτικούς, να συμπεριφερόμασστε καλά στους συμμαθητές κλπ.τε καλά στους συμμαθητές κλπ.

Υπάρχει  στους  ανθρώπους  η  λανθασμένη  εντύπωση  ότι  όσο  περιΥπάρχει  στους  ανθρώπους  η  λανθασμένη  εντύπωση  ότι  όσο  περισσσότεροσότερο
αντιστεκόμαστε,  όσο  περισσότερο  αντιστεκόμαστε,  όσο  περισσότερο  απορρίπτουμε,απορρίπτουμε, γι γιννόμαστε  με  περιόμαστε  με  περισσσότερησότερη
κατανόηση, πιο ελεύθεροι, πιο πλήρεις, πιο θρικατανόηση, πιο ελεύθεροι, πιο πλήρεις, πιο θριααμβευτές.μβευτές.

Οι  άνθρωποι  δεν  θέλουν  να  καταλάβουν  ότι  όσο  περισσότερο  παλεύουμεΟι  άνθρωποι  δεν  θέλουν  να  καταλάβουν  ότι  όσο  περισσότερο  παλεύουμε
ενάντια  σε  κάτι,  όσο  περισσότερο  του  αντιστεκόμαστε,  ενάντια  σε  κάτι,  όσο  περισσότερο  του  αντιστεκόμαστε,  τόσο  τόσο  περισσότερο  τοπερισσότερο  το
απορραπορρίίπτουμε, πτουμε, τόσοτόσο λιγότερη ε λιγότερη είίννααι η ΚΑι η ΚΑΤΤΑΝΟΗΣΗ.ΑΝΟΗΣΗ.

Αν πΑν πααλεύουμε ενάντια στο βλεύουμε ενάντια στο βίίτσιο του ποτού, αυτό θα εξαφανισθετσιο του ποτού, αυτό θα εξαφανισθείί για ένα για ένα
διάδιάσστημα, αλλά καθώς δεν το έχουμε ΚΑΤΑΝΟτημα, αλλά καθώς δεν το έχουμε ΚΑΤΑΝΟΗΗΣΕΙ σε βάθος σε όλα το ΕΠΙΠΕΔΑΣΕΙ σε βάθος σε όλα το ΕΠΙΠΕΔΑ
ΤΟΥ ΝΟΥ, αυτό θα ξαναγυρΤΟΥ ΝΟΥ, αυτό θα ξαναγυρίίσει όταν χαλαρώσουμε την εσει όταν χαλαρώσουμε την εππιφυλακή και θα πιούμε τηςιφυλακή και θα πιούμε της
χρονιάς μας.χρονιάς μας.

Αν απορρίψουμε  Αν απορρίψουμε  ττο βίτσιο της μοιχεο βίτσιο της μοιχείίας, για ένα διάστημα θα εας, για ένα διάστημα θα είίμαστε πολύμαστε πολύ
εγκρατείς φαινομενικά  εγκρατείς φαινομενικά  (παρ(παρόλο που σε άλλα ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΟΥ ΝΟΥ εξακολουθούμεόλο που σε άλλα ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΟΥ ΝΟΥ εξακολουθούμε
να ενα είίμαστε τρομερομαστε τρομεροίί Σ ΣΑΑΤΥΡΟΙ όπως μπορεΤΥΡΟΙ όπως μπορείί να αποδειχθε να αποδειχθείί από τα ΕΡ από τα ΕΡΩΩΤΙΚΑ όνειραΤΙΚΑ όνειρα
και τις και τις ονειρώξειςονειρώξεις της ν της νύύχτας), και μετά θα ξαναρχίχτας), και μετά θα ξαναρχίσσουμε με μεγαλύτερη δύναμη ταουμε με μεγαλύτερη δύναμη τα
παλιά μας περπατήματπαλιά μας περπατήματαα σαν ΑΔ σαν ΑΔΙΟΙΟΡΘΩΤΟΙ ΜΟΙΧΟΡΘΩΤΟΙ ΜΟΙΧΟΙΙ, που οφε, που οφείίλεται λεται σστο γεγονός ότιτο γεγονός ότι
δεν έχουμε κατανοήδεν έχουμε κατανοήσσει σε βάθος το τι είναι ΜΟΙΧΕει σε βάθος το τι είναι ΜΟΙΧΕΙΙΑ.Α.

ΠολλοΠολλοίί απορρ απορρίίπτουν  την  ΑΠΛΗΣΤπτουν  την  ΑΠΛΗΣΤΙΙΑ,  αυτοΑ,  αυτοίί  ππου  παλεύουν  εναντου  παλεύουν  εναντίίον  της,ον  της,
αυτοαυτοίί που  πειθαρχούνται  εναντ που  πειθαρχούνται  εναντίίον  της,  ακολουθώντας  καθορισμένους  ΚΑΝΟΝΕΣον της,  ακολουθώντας  καθορισμένους  ΚΑΝΟΝΕΣ



συμπεριφοράς όμως, καθώς δεν έχουν καταλάβει  αληθινά όλη την διαδικασυμπεριφοράς όμως, καθώς δεν έχουν καταλάβει  αληθινά όλη την διαδικασίσία τηςα της
ΑΠΛΗΣΤΙΑΣ,ΑΠΛΗΣΤΙΑΣ, καταλήγουν  καταλήγουν σστο βάθος επιθυμώντας άπλητο βάθος επιθυμώντας άπλησστα να μην ετα να μην είίναι άπληστοι.ναι άπληστοι.

ΠολλοΠολλοίί ε είίναι αυτοναι αυτοίί που πειθαρχούν ενάντια στην ΟΡΓΗ, αυτο που πειθαρχούν ενάντια στην ΟΡΓΗ, αυτοί ί που μαθαπου μαθαίίνουννουν
να  της  αντνα  της  αντιιστέκονται,  αλλά  αυτή  συνεχστέκονται,  αλλά  αυτή  συνεχίίζει  να  υπάρχει  σε  άλλα  επζει  να  υπάρχει  σε  άλλα  επίίπεδα  τπεδα  τοουυ
υπουποσσυνευνείίδητου νου, παρ όλο που φαινομενικά έχει εξαφδητου νου, παρ όλο που φαινομενικά έχει εξαφαανιστενιστείί από το χαρακτήρ από το χαρακτήραα
μας και στην πμας και στην πααραμικρή χαλάρωση της επιφυλακής, το υποσυνεραμικρή χαλάρωση της επιφυλακής, το υποσυνείίδητο μας προδδητο μας προδίίδειδει
και τότε αστράφτουμε κκαι τότε αστράφτουμε κααι βροντάμε γεμάτοι από οργή, ότι βροντάμε γεμάτοι από οργή, ότααν δεν το περιμένομε καιν δεν το περιμένομε και
καμιά φορά για λόγο που δεν έκαμιά φορά για λόγο που δεν έχχει την ΠΑΡΑΜΙΚΡει την ΠΑΡΑΜΙΚΡΗΗ ΣΗΜΑΣΙΑ. ΣΗΜΑΣΙΑ.

ΠολλοΠολλοίί ε είίναι  αυτοναι  αυτοίί που  πειθαρχούν  στην   που  πειθαρχούν  στην  ζήλειαζήλεια κ κααι  τελικά  πιστεύουνι  τελικά  πιστεύουν
ακράδαντα ότι την έχουν  ακράδαντα ότι την έχουν  κατασβέσει,κατασβέσει, αλλά επειδή δεν την κατάλαβαν ε αλλά επειδή δεν την κατάλαβαν είίναι φυναι φυσσικόικό
να να ξαναφανείξαναφανεί στην σκηνή ακριβώς τότε που την θεωρού στην σκηνή ακριβώς τότε που την θεωρούσσαμε νεκρή για καλά. Μόνοαμε νεκρή για καλά. Μόνο
με την παντελή έλλειψη πειθαρχμε την παντελή έλλειψη πειθαρχίίας, μόνο με αυθεντική ελευθερας, μόνο με αυθεντική ελευθερίία, αναβλύζει στονα, αναβλύζει στον
νου η αναμμένη φλόγνου η αναμμένη φλόγαα της ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ. της ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ.

Η  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  δεν  μπορεΗ  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  δεν  μπορείί να  υπάρξει  ποτέ  σε  έναν να  υπάρξει  ποτέ  σε  έναν
σκελεσκελετότό αρχών.  Χρε αρχών.  Χρειιαζόμαστε  ελευθεραζόμαστε  ελευθερίία  για  να  ΚΑΤΑΛα  για  να  ΚΑΤΑΛΑΑΒΟΥΜΕ  τΒΟΥΜΕ  ταα
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ  μας  ελαττώματα  με  ΟΛΟΚΛΗΡΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ  μας  ελαττώματα  με  ΟΛΟΚΛΗΡΩΩΜΕΝΟ  τρόπο.  ΧρειαζόμαστεΜΕΝΟ  τρόπο.  Χρειαζόμαστε
ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ να γκρεμ να γκρεμίσίσουμε τοουμε τοίίχους και να σπάσουμε ατχους και να σπάσουμε ατσσάλινες χειροπέδες, γιαάλινες χειροπέδες, για
να ενα είίμμααστε ελεύθεροι. Πρέπει να δοκιμάσουμε από μόνοι μας αυτό που, οι δάσκαλστε ελεύθεροι. Πρέπει να δοκιμάσουμε από μόνοι μας αυτό που, οι δάσκαλ οοιι
μας στο σχολεμας στο σχολείίο και οι πατεράδες μας, μο και οι πατεράδες μας, μαας έχουν πει ότι ες έχουν πει ότι είίναι καλό και χρήσιμο. Δενναι καλό και χρήσιμο. Δεν
αρκεαρκείί να μάθουμε  να μάθουμε απαπέξω και να μιμούμαστεέξω και να μιμούμαστε.. Χρειάζεται να καταλάβουμε. Χρειάζεται να καταλάβουμε.

Όλη  η  προσπάθεια  των  εκπαιδευτικών  πρέπει  να  κατευθύνεται  στηνΌλη  η  προσπάθεια  των  εκπαιδευτικών  πρέπει  να  κατευθύνεται  στην
συνσυνεείδηση  των  μαθητών.  Πρέίδηση  των  μαθητών.  Πρέππει  να  ει  να  καταβάλουνκαταβάλουν προσπάθεια  για  να  μπουν  στον προσπάθεια  για  να  μπουν  στον
δρόμο της ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ.δρόμο της ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ.

Δεν  αρκεΔεν  αρκείί το  να  πεις  στους  μαθητές  ότι  πρέπει  να  ε το  να  πεις  στους  μαθητές  ότι  πρέπει  να  είίναι  τούτο  ή  εκεναι  τούτο  ή  εκείίνο,νο,
χρειάζεται οι μαθητές να μάθουν να εχρειάζεται οι μαθητές να μάθουν να είίναι ελεύθεροι για να μπορούν να εξετάζουν απόναι ελεύθεροι για να μπορούν να εξετάζουν από
μόνοι τους, να μελετούν, να αναλύουν όλες τις αξμόνοι τους, να μελετούν, να αναλύουν όλες τις αξίίεςες,, όλα τα πράγματα που ο κό όλα τα πράγματα που ο κόσσμοςμος
έχει πει ότι εέχει πει ότι είίναι ωφέλιμα, χρήναι ωφέλιμα, χρήσσιμα, ευγενικά, και όχι απλά να τα δέχονται και να ταιμα, ευγενικά, και όχι απλά να τα δέχονται και να τα
μιμούνται.μιμούνται.

Οι  άνθρωποι  δεν θέλουν  να ανακαλύψουν  από μόνοι  τους,  έχουν  τον  νουΟι  άνθρωποι  δεν θέλουν  να ανακαλύψουν  από μόνοι  τους,  έχουν  τον  νου
κλεικλεισστό, κουτότό, κουτό,, νου ο οπο νου ο οποίίος δεν θέλει να ψάξει, νου μηχανικό που ποτέ δεν ερευνάος δεν θέλει να ψάξει, νου μηχανικό που ποτέ δεν ερευνά
αλλά μόνο ΜΙΜΕαλλά μόνο ΜΙΜΕΙΙΤΑΙ. ΤΑΙ. 

ΕΕίίναι ανναι ανααγκγκααίο, είο, είίναι επεναι επείίγον, εγον, είίναι απαραναι απαραίίτητο, οι μαθητές και οι μαθήτριεςτητο, οι μαθητές και οι μαθήτριες
από  την  πιο  τρυφερή  τους  ηλικαπό  την  πιο  τρυφερή  τους  ηλικίία  μέχρι  την  στια  μέχρι  την  στιγγμή  που  θα  εγκμή  που  θα  εγκααταλεταλείίψουν  τιςψουν  τις
ααίίθουσες διδασκθουσες διδασκααλλίίας να απολαμβάνουν πλήρη ελευθερας να απολαμβάνουν πλήρη ελευθερίία για να ανακαλύψουν μόνοια για να ανακαλύψουν μόνοι
τους,  για  να  ερευνήτους,  για  να  ερευνήσσουν,  για  να  καταλάβουν  ότι  δεν  εουν,  για  να  καταλάβουν  ότι  δεν  είίναι  περιορισμένοι  από ταναι  περιορισμένοι  από τα
θλιβερά τείχη των απαγορεύθλιβερά τείχη των απαγορεύσσεων, των παρατηρήεων, των παρατηρήσσεων και της πειθαρχεων και της πειθαρχίίας.ας.

Αν πούμε στους μαθητές αυτό που πρέπει και αυτό που δεν πρέπει να κάνουνΑν πούμε στους μαθητές αυτό που πρέπει και αυτό που δεν πρέπει να κάνουν
και δεν τους κάνουμε να ΚΑΤΑΛκαι δεν τους κάνουμε να ΚΑΤΑΛΑΑΒΟΥΝ και να πειραματΒΟΥΝ και να πειραματίίζονται, ΠΟΥ είναι τότεζονται, ΠΟΥ είναι τότε
λοιπόν η εξυπνάδα τους;  ΠΟΙΑ είναι  η  ευκαιρλοιπόν η εξυπνάδα τους;  ΠΟΙΑ είναι  η  ευκαιρίία  που δόθηκε στην ευφυΐα;  α  που δόθηκε στην ευφυΐα;  ΣεΣε τι τι
χρησιμεύει  λοιπόν  το  να  περνάμε  τις  εξετάσεις,  να  ντυνόμαστε  καλά,  να  έχουμεχρησιμεύει  λοιπόν  το  να  περνάμε  τις  εξετάσεις,  να  ντυνόμαστε  καλά,  να  έχουμε
πολλούς φίλους αν δεν επολλούς φίλους αν δεν είίμαστε έξυπνοι;μαστε έξυπνοι;

Η  ευφυΗ  ευφυΐΐα  έρχεται  σε  μας  μόνο  όταν  εα  έρχεται  σε  μας  μόνο  όταν  είίμαστε  αληθινά  ελεύθεροι  για  ναμαστε  αληθινά  ελεύθεροι  για  να
ερευνήσουμε για τον εαυτό μας, για να κατανοήερευνήσουμε για τον εαυτό μας, για να κατανοήσσουμε, για να αναλύσουμε αδέσμευταουμε, για να αναλύσουμε αδέσμευτα
χωρίς τον φόβο της επχωρίς τον φόβο της επίίπληξης και χωρπληξης και χωρίίς την βέρς την βέργγα της Πειθα της Πειθααρχρχίίας.ας.

Οι  φοβισμένοι  μαθητές,  τρομαγμένοι,  υποταγμένοι  σε  τρομερή  πειθαρχΟι  φοβισμένοι  μαθητές,  τρομαγμένοι,  υποταγμένοι  σε  τρομερή  πειθαρχίία,α,
ποτέ δεν θα μπορέποτέ δεν θα μπορέσσουν να ΓΝουν να ΓΝΩΩΡΙΖΟΥΝ. Ποτέ δεν θα μπορέΡΙΖΟΥΝ. Ποτέ δεν θα μπορέσσουν να εουν να είίναι ευφυείς.ναι ευφυείς.

Σήμερα τους πατέρες των οικογενειών και στους εκπαιδευτικούς το μΣήμερα τους πατέρες των οικογενειών και στους εκπαιδευτικούς το μόόνο πουνο που
τους ενδιαφέρει ετους ενδιαφέρει είίναι το να κάνουν οι μναι το να κάνουν οι μααθητές και οι μαθήτριεςθητές και οι μαθήτριες καριέρα καριέρα, να γίνουν, να γίνουν
γιατρογιατροίί, δικ, δικηηγγόόροι, μροι, μηηχαχαννικοικοίί, υπάλληλοι γραφε, υπάλληλοι γραφείίου, δηλαδή ζωντου, δηλαδή ζωνταανά αυτνά αυτόόμμαατα πουτα που



αργότερα παντρεύονται και μετατρέπονται επιπλέον σε ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣαργότερα παντρεύονται και μετατρέπονται επιπλέον σε ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΜΩΡΜΩΡΩΩΝ και αυτό εΝ και αυτό είίναι όλο.ναι όλο.

ΌταΌτανν τα  αγόρια  ή  τα  κορ τα  αγόρια  ή  τα  κορίίτσια  θέλουν  ντσια  θέλουν  ναα κάνουν  κάτι  κ κάνουν  κάτι  κααινούριο,  κάτιινούριο,  κάτι
διαφορετικό, όταν αισθάνονται την ανάγκη να βγουν από αυτή την πανοπλδιαφορετικό, όταν αισθάνονται την ανάγκη να βγουν από αυτή την πανοπλίία, από τιςα, από τις
προκαταλήψεις,  απαρχαιωμένες  συνήθειες,  πειθαρχπροκαταλήψεις,  απαρχαιωμένες  συνήθειες,  πειθαρχίίες,  παραδόσεις  οικογενειακές  ήες,  παραδόσεις  οικογενειακές  ή
εθνικές  εθνικές  κλπ,κλπ, τότε οι πατέρες των οικογενειών σφ τότε οι πατέρες των οικογενειών σφίίγγουν περιγγουν περισσσσότερο τις χειροπέδεςότερο τις χειροπέδες
και λένε στο ακαι λένε στο αγόγόρι ή στο κορρι ή στο κορίίτσι: «Μην το κάνεις αυτό! Δεν ετσι: «Μην το κάνεις αυτό! Δεν είίμαστε διατεθειμένοι μαστε διατεθειμένοι νναα
σσε υποστηρε υποστηρίίξουμε ξουμε σε σε αυτό, αυτά τα πράγματα εαυτό, αυτά τα πράγματα είίναι ναι τρέλες»τρέλες» κλπ. ΤΕΛΙΚΑ το αγόρι ή κλπ. ΤΕΛΙΚΑ το αγόρι ή
το  κορτο  κορίίτσι  βρτσι  βρίίσκονται  κσκονται  καανονικά  μέσα  στην  φυλακή  της  πειθνονικά  μέσα  στην  φυλακή  της  πειθααρχρχίίας,  παράδοσης,ας,  παράδοσης,
απαρχαιωμένων συνηθειών, γερασμένων ιδεών κλπαπαρχαιωμένων συνηθειών, γερασμένων ιδεών κλπ

Η ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ μαθαΗ ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ μαθαίίνει  να  συμβιβάζουμε  την  ΤΑΞΗ με  τηννει  να  συμβιβάζουμε  την  ΤΑΞΗ με  την
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ.  Η  ΤΑΞΗ  χωρΕΛΕΥΘΕΡΙΑ.  Η  ΤΑΞΗ  χωρίίς  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ες  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ είίναι  ΤΥΡΑΝΝναι  ΤΥΡΑΝΝΙΙΑ.  Η  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΑ.  Η  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
χωρχωρίίς ΤΑΞΗ ες ΤΑΞΗ είίννααι ΑΝΑΡΧΙΑ.ι ΑΝΑΡΧΙΑ.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ και  ΤΑΞΗ  σοφά  συνδυΕΛΕΥΘΕΡΙΑ και  ΤΑΞΗ  σοφά  συνδυαασμένες  αποτελούν  την  ΒΑΣΗ  τηςσμένες  αποτελούν  την  ΒΑΣΗ  της
ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

Οι  ΜΑΘΗΤΕΣ  πρέπει  να  απολαμβάνουν  τέλειας  ελευθερΟι  ΜΑΘΗΤΕΣ  πρέπει  να  απολαμβάνουν  τέλειας  ελευθερίίας  για  ναας  για  να
ερευνήσουν από μόνοι τους, για να Ψερευνήσουν από μόνοι τους, για να ΨΑΑΞΟΥΝ, για να ΑΝΑΚΑΛΞΟΥΝ, για να ΑΝΑΚΑΛΥΥΨΟΥΝ αυτό πουΨΟΥΝ αυτό που
εείίναι πραγμναι πραγμαατικό, αυτό που ετικό, αυτό που είίννααι ΑΥΤΟΙι ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΟΙ ΙΔΙΟΙ και αυτό που μπορούν να κάνουν ΙΔΙΟΙ και αυτό που μπορούν να κάνουν
στην ζωή.στην ζωή.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες, οι στρατιώτες, οι αστυνομικοΟι μαθητές και οι μαθήτριες, οι στρατιώτες, οι αστυνομικοί  ί  και γενικά όλακαι γενικά όλα
εκεεκείίνα  τα  πρόνα  τα  πρόσσωπα  που  αναγκάζονται  να  ζουν  υπό  αυστηρή  πειθαρχωπα  που  αναγκάζονται  να  ζουν  υπό  αυστηρή  πειθαρχίαία συνήθως συνήθως
γίνονται σκληρογίνονται σκληροίί, ανα, αναίίσθητοι σθητοι σστον ανθρώπινο πόνο, χωρτον ανθρώπινο πόνο, χωρίίς ος οίίκτο.κτο.

Η ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ κΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ κααταστρέφει την ΕΥΑΙΣταστρέφει την ΕΥΑΙΣΘΘΗΣΙΑ του ανθρώπου και αυτό εΗΣΙΑ του ανθρώπου και αυτό είίναιναι
ήδη εντελώς αποδεδειγμένο από ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ και από ΠΕΙΡΑ.ήδη εντελώς αποδεδειγμένο από ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ και από ΠΕΙΡΑ.

ΕξαιτΕξαιτίίας  των  τόσων  πειθαρχιών  και  καας  των  τόσων  πειθαρχιών  και  καννονισμών,  οι  άνθρωποι  της  εποχήςονισμών,  οι  άνθρωποι  της  εποχής
αυτής έχουν χάαυτής έχουν χάσσει εντελώς την ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ και έχουν γίνει σκληροει εντελώς την ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ και έχουν γίνει σκληροίί και άπονοι. και άπονοι.

Για  να  εΓια  να  είίναι  αληθινά  ελεύθεροι  πρέπει  να  εναι  αληθινά  ελεύθεροι  πρέπει  να  είίναι  πολύ  ευαναι  πολύ  ευαίίσθητοι  καισθητοι  και
ανθρωπιστές.ανθρωπιστές.

Στα σχολΣτα σχολεεία, τα λύκεια κία, τα λύκεια κααι τα πι τα παανεπινεπισστήμια διδάτήμια διδάσσκουν στους σπουδαστές νακουν στους σπουδαστές να
ΠΡΟΣΠΡΟΣΈΈΧΟΥΝ στα μΧΟΥΝ στα μααθήματα και  οι  μαθητές  και  οι  μαθήτριες  προσέχουν για ναθήματα και  οι  μαθητές  και  οι  μαθήτριες  προσέχουν για να
αποφύαποφύγγουν την επουν την επίίπληξη, το τράβηπληξη, το τράβηγγμα των αυτιών, το ξύλο με τον χάρακα κλπ.μα των αυτιών, το ξύλο με τον χάρακα κλπ.

Όμως, δυστυχώς δεν τους διδάσκουν να ΚΑΤΑΝΟΌμως, δυστυχώς δεν τους διδάσκουν να ΚΑΤΑΝΟΗΗΣΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ τοΣΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ το
τι ετι είίναι η ΣΥΝΕΙΔΗΤναι η ΣΥΝΕΙΔΗΤΗΗ ΠΡΟΣΟΧΗ. ΠΡΟΣΟΧΗ.

Πειθαρχώντας  ο  σπουδαστής  προσέχει  και  ξοδεύει  δημιουργική  ενέργειαΠειθαρχώντας  ο  σπουδαστής  προσέχει  και  ξοδεύει  δημιουργική  ενέργεια
πολλές φορές με τρόπο μάταιο.πολλές φορές με τρόπο μάταιο.

Η δημιουργική ενέρΗ δημιουργική ενέργγεια εεια είίναι η πιο λεπτή μορφή δύναμης που παράγεται απόναι η πιο λεπτή μορφή δύναμης που παράγεται από
την ορτην οργγανική μηχανή.ανική μηχανή.

ΕμεΕμείίς τρώμε και  πς τρώμε και  πίίνουμε και  όλες οι  διαδικανουμε και  όλες οι  διαδικασίσίες της χώνευσης εες της χώνευσης είίναι  κατάναι  κατά
βάθος  μια  κατάληξη  όπου  οι  χονδρές  ύλες  μετατρέπονται  βάθος  μια  κατάληξη  όπου  οι  χονδρές  ύλες  μετατρέπονται  σσε  υλικά  και  δυνάμειςε  υλικά  και  δυνάμεις
χρήχρήσσιμες.ιμες.

Η δημιουργική ενέργειΗ δημιουργική ενέργειαα ε είίναι ή λεπτότερη μορφή ΥΛΗΣ και ΔΥΝΑΜΗΣ πουναι ή λεπτότερη μορφή ΥΛΗΣ και ΔΥΝΑΜΗΣ που
επεξεργάζεται ο οργανισμός.επεξεργάζεται ο οργανισμός.

Αν  ξέρουμε  να  δώσουμε  ΣΥΝΕΙΔΗΤΑν  ξέρουμε  να  δώσουμε  ΣΥΝΕΙΔΗΤΗΗ ΠΡΟΣΟΧΗ  μπορούμε  να ΠΡΟΣΟΧΗ  μπορούμε  να
εξοικονομήσουμε δημιουρεξοικονομήσουμε δημιουργγική ενέργεια.  Δυική ενέργεια.  Δυσστυχώς οι εκπαιδευτικοτυχώς οι εκπαιδευτικοίί δεν διδά δεν διδάσσκουνκουν
στους μαθητές τους το τι εστους μαθητές τους το τι είίναι ΣΥΝΕΙΔΗΤναι ΣΥΝΕΙΔΗΤΗΗ ΠΡΟΣΟΧΗ. ΠΡΟΣΟΧΗ.

Οπουδήποτε και αν στρέψουμε την ΠΡΟΣΟΧΗ ξοδεύουμε ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΟπουδήποτε και αν στρέψουμε την ΠΡΟΣΟΧΗ ξοδεύουμε ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ.  Μπορούμε  να  εξοικονομήσουμε  αυτήν  την  ενέρΕΝΕΡΓΕΙΑ.  Μπορούμε  να  εξοικονομήσουμε  αυτήν  την  ενέργγεια  διαιρώντας  τηνεια  διαιρώντας  την
προσοχή, αν δεν ταυτιζόμαστε με τα πράγματα, με το πρόσωπα και με τις ιδέες.προσοχή, αν δεν ταυτιζόμαστε με τα πράγματα, με το πρόσωπα και με τις ιδέες.



Όταν εμεΌταν εμείίς ταυτιζς ταυτιζόόμαστε με τα πρόσωπα, με τα πράγμμαστε με τα πρόσωπα, με τα πράγμαατα, και με τις ιδέες,τα, και με τις ιδέες,
ξεχνάμε τον εαυτό μας και τότε χάνουμε την ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ με τον πιοξεχνάμε τον εαυτό μας και τότε χάνουμε την ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ με τον πιο
λυπηρό τρόπο.λυπηρό τρόπο.

ΕΙΝΑΙ  ΕΠΕΙΓΟΝ  να  ξέρουμε  ότι  χρειαζόμαστε  την  εξοικονόμηση  τηςΕΙΝΑΙ  ΕΠΕΙΓΟΝ  να  ξέρουμε  ότι  χρειαζόμαστε  την  εξοικονόμηση  της
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  για  να  αφυπνΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  για  να  αφυπνίίσουμε  την  Συνείδηση  και  ότι  ησουμε  την  Συνείδηση  και  ότι  η
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ  ΕΝΕΡΓΕΙΑ εΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ  ΕΝΕΡΓΕΙΑ είίναι  το  Ζναι  το  ΖΩΩΝΤΑΝΟ  ΔΥΝΑΜΙΚΟ,  ο  ΦΟΡΕΑΣ  τηςΝΤΑΝΟ  ΔΥΝΑΜΙΚΟ,  ο  ΦΟΡΕΑΣ  της
Συνείδησης, το όργανο για το ΞΥΠΝΗΜΑ Συνείδησης.Συνείδησης, το όργανο για το ΞΥΠΝΗΜΑ Συνείδησης.

Όταν  μάθουμε  να  ΜΗΝ  ξεχνάμε  τους  Όταν  μάθουμε  να  ΜΗΝ  ξεχνάμε  τους  ΕΑΥΤΟΥΣΕΑΥΤΟΥΣ μας,  όταν  μάθουμε  να μας,  όταν  μάθουμε  να
διδιααιρούμε την ΠΡΟΣΟΧΗ ανάμειρούμε την ΠΡΟΣΟΧΗ ανάμεσσα στο ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ, το ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ καια στο ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ, το ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ και
τον  ΤΟΠΟ,  εξοικονομούμε  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ  ΕΝΕΡΓΕΙΑ για  να  ξυπνήσουμε  τηντον  ΤΟΠΟ,  εξοικονομούμε  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ  ΕΝΕΡΓΕΙΑ για  να  ξυπνήσουμε  την
Συνείδηση.Συνείδηση.

ΕΙΝΑΙ αναγκΕΙΝΑΙ αναγκαίαίο να μάθουμε να οδο να μάθουμε να οδηηγούμε την ΠΡΟΣΟΧΗ για να ξυπνήσουμεγούμε την ΠΡΟΣΟΧΗ για να ξυπνήσουμε
την συντην συνεείδηση, αλλά οι μαθητές και ίδηση, αλλά οι μαθητές και οοι μαθήτριες δεν ξέρουν τι μαθήτριες δεν ξέρουν τίίποτα γι’ αυτό, γιατποτα γι’ αυτό, γιατίί οι οι
εκπαιδευτικοί δεν τους το έχουν διδάξει.εκπαιδευτικοί δεν τους το έχουν διδάξει.

ΟΤΑΝ  μάθουμε  να  χρΟΤΑΝ  μάθουμε  να  χρηησιμοποιούμε  την  ΠΡΟΣΟΧΗ  συνειδητά,  τότε  ησιμοποιούμε  την  ΠΡΟΣΟΧΗ  συνειδητά,  τότε  η
πειθαρχπειθαρχίία περιττεύει.α περιττεύει.

Ο μΟ μααθητής ή η μαθήτρια που εθητής ή η μαθήτρια που είίναι προσεκτικοναι προσεκτικοίί  σστην ττην τάάξη, στα μξη, στα μααθήματθήματαα,,
στους κανόνες, ΔΕΝ χρειάζεται πειθστους κανόνες, ΔΕΝ χρειάζεται πειθααρχρχίία καμιάς μορφής.α καμιάς μορφής.

ΕΕίίναι  ΕΠΕΙΓΟΝ  να  καταλάβουν  οι  εκπαιδευτικοί  την  αναγκαιότητα  ναναι  ΕΠΕΙΓΟΝ  να  καταλάβουν  οι  εκπαιδευτικοί  την  αναγκαιότητα  να
συμφιλισυμφιλιώώσουν με εξυπνάδα την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ και την ΤΑΞΗ και αυτό εσουν με εξυπνάδα την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ και την ΤΑΞΗ και αυτό ε ίίναι δυνατόνναι δυνατόν
μέσω της ΣΥΝΕΙΔΗΤΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ.μέσω της ΣΥΝΕΙΔΗΤΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ.

Η ΣΥΝΕΙΔΗΤΗ ΣΥΝΕΙΔΗΤΗΗ ΠΡΟΣΟΧΗ αποκλε ΠΡΟΣΟΧΗ αποκλείίει αυτό που ονομάζετει αυτό που ονομάζετααι ΤΑΥΤΙΣΗ. Ότι ΤΑΥΤΙΣΗ. Όταανν
ΤΑΥΤΙΖΤΑΥΤΙΖΟΟΜΑΣΤΕ  με  τα  πρΜΑΣΤΕ  με  τα  πρόσόσωπα,  με  τα  ωπα,  με  τα  πράγματαπράγματα κ κααι  με  τις  ιδέες,  έρχετι  με  τις  ιδέες,  έρχετααι  ηι  η
ΓΟΗΤΕΙΑ και αυτή η τελευταία φέρνει ΥΠΝΟ στην Συνείδηση.ΓΟΗΤΕΙΑ και αυτή η τελευταία φέρνει ΥΠΝΟ στην Συνείδηση.

Πρέπει να ξέρουμε να χρησιμοποιούμε την προσοχή χωρΠρέπει να ξέρουμε να χρησιμοποιούμε την προσοχή χωρίίς ΤΑΥΤΙΣΗ.ς ΤΑΥΤΙΣΗ.
ΟΤΑΝ  προσέχουμε  κάτι  η  κάποιον  και  ξεχνιΟΤΑΝ  προσέχουμε  κάτι  η  κάποιον  και  ξεχνιόόμμααστε  εμεστε  εμείίς  οι  ίδιοι,  τος  οι  ίδιοι,  το

αποτέλεσμα  εαποτέλεσμα  είίναι  η  ΤΑΥΤΙΣΗ  και  ο  ΥΠΝΟΣ της  Συνείδησης.  Παρατηρεναι  η  ΤΑΥΤΙΣΗ  και  ο  ΥΠΝΟΣ της  Συνείδησης.  Παρατηρείίστε  μεστε  με
προπροσσοχή  ένα  θεοχή  ένα  θεαατή  του  κινηματτή  του  κινηματοογράφου.  Βρίσκεται  κοιμισμένος,  όλα  τα  αγράφου.  Βρίσκεται  κοιμισμένος,  όλα  τα  αγγνοεί,νοεί,
αγνοεαγνοείί ακόμη  και  τον  ίδιο  του  τον  εαυτό,  ε ακόμη  και  τον  ίδιο  του  τον  εαυτό,  είίναι  άδειος,  μοιάζει  με  υπνοβάτη,ναι  άδειος,  μοιάζει  με  υπνοβάτη,
ονειρεύετονειρεύετααι με την ταινι με την ταινίία που βλέπει, με τον ήρωα του φιλμ.α που βλέπει, με τον ήρωα του φιλμ.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες πρέπει να προΟι μαθητές και οι μαθήτριες πρέπει να προσσέξουν στα μαθήματέξουν στα μαθήματαα, χωρ, χωρίίς νας να
ξεχνούν τους εαυτούς τους, για νξεχνούν τους εαυτούς τους, για ναα μην πέ μην πέσσουν στον ΤΡΟΜΑΚΤΙΚουν στον ΤΡΟΜΑΚΤΙΚΟΟ ΥΠΝΟ ΤΗΣ ΥΠΝΟ ΤΗΣ
Συνείδησης.Συνείδησης.

Ο μαθητής πρέπει να βλέπει τον εαυτό του στην σκηνή ότΟ μαθητής πρέπει να βλέπει τον εαυτό του στην σκηνή ότααν διν διααγωνγωνίίζετζετααι ήι ή
ότότααν βρν βρίίσκεται μπροστά σκεται μπροστά σστον πτον πίίνακνακαα μετά από διαταγή του δά μετά από διαταγή του δάσσκαλου ή όταν μελετάκαλου ή όταν μελετά
ή ξεκουράζεται ή παή ξεκουράζεται ή παίίζει με τους συμμαθητές του.ζει με τους συμμαθητές του.

Η  ΠΡΟΣΟΧΗ  ΧΩΡΙΣΜΕΝΗ  σε  ΤΡΙΑ  ΜΕΡΗ:  ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ,Η  ΠΡΟΣΟΧΗ  ΧΩΡΙΣΜΕΝΗ  σε  ΤΡΙΑ  ΜΕΡΗ:  ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ,
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΤΟΠΟΣ εΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΤΟΠΟΣ είίναι εκ των πραγμάτων ΣΥΝΕΙΔΗΤναι εκ των πραγμάτων ΣΥΝΕΙΔΗΤΗ Η ΠΡΟΣΟΧΗ. ΌτανΠΡΟΣΟΧΗ. Όταν
δενδεν διαπράττουμε το ΛΑΘΟΣ να ΤΑΥΤΙΣΤΟ διαπράττουμε το ΛΑΘΟΣ να ΤΑΥΤΙΣΤΟΥΥΜΕ με τα πρόσωπα, τα πράγματα, τιςΜΕ με τα πρόσωπα, τα πράγματα, τις
ιδέες ιδέες κλπ, κλπ, αποταμιεύουμε ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ και προκαλούμε μέσαποταμιεύουμε ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ και προκαλούμε μέσαα μ μαας τος το
ξύπνημα της Συνείδησης.ξύπνημα της Συνείδησης.

ΑυτΑυτόός που θέλει να ξυπνήσει Συνείδηση στους  ς που θέλει να ξυπνήσει Συνείδηση στους  ΑΝΩΤΕΡΟΥΣΑΝΩΤΕΡΟΥΣ ΚΟΣΜΟΥΣ, ΚΟΣΜΟΥΣ,
πρέπει να αρχπρέπει να αρχίίσει να Ξσει να ΞΎΎΠΝΑ εδώ κΠΝΑ εδώ κααι τώρα.ι τώρα.

Όταν ο σπουδαστής διαπράττει το σφάλμα να ΤΑΥΤΙΣΤΕΌταν ο σπουδαστής διαπράττει το σφάλμα να ΤΑΥΤΙΣΤΕΙΙ με τα πρόσωπα, τα με τα πρόσωπα, τα
πράγμπράγμαατα κτα κααι τις ιδέες, ότι τις ιδέες, ότααν διαπράττει το σφάλμν διαπράττει το σφάλμαα να ξεχ να ξεχάσάσει τον εει τον εααυτό του, τότευτό του, τότε
πέφτει στην γοητεπέφτει στην γοητείία και τον ύπνο.α και τον ύπνο.

Η πειθαρχΗ πειθαρχίία δεν διδάσκει στους σπουδαστές να ΠΡΟΣα δεν διδάσκει στους σπουδαστές να ΠΡΟΣΕΕΧΟΥΝ ΣΥΝΕΙΔΗΤΧΟΥΝ ΣΥΝΕΙΔΗΤΑΑ..
Η πειθαρχΗ πειθαρχίία εα είίναι μια αληθινή φυλακή του νου.ναι μια αληθινή φυλακή του νου.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες πρέπει να μάθουν να οδηγούν την ΣΥΝΕΙΔΗΤΟι μαθητές και οι μαθήτριες πρέπει να μάθουν να οδηγούν την ΣΥΝΕΙΔΗΤΗΗ
ΠΡΟΣΟΧΗ από τα ΠΡΟΣΟΧΗ από τα ίίδια τα θρανδια τα θρανίία του σχολεα του σχολείίου έτσι ώστε αρου έτσι ώστε αργγότερα σότερα σττην πρακτικήην πρακτική



ζωή έξω από το σχολεζωή έξω από το σχολείίο, να μην διαπράξουν το σφάλμα να ξεχάο, να μην διαπράξουν το σφάλμα να ξεχάσσουν τους εαυτούςουν τους εαυτούς
τους.τους.

Ο  άνθρωπος  που  ξεχνά  τον  εαυτό  του  όταν  τον  προσβάλλει  κάποιος,Ο  άνθρωπος  που  ξεχνά  τον  εαυτό  του  όταν  τον  προσβάλλει  κάποιος,
ταυτταυτίίζεται  ζεται  μμαυτόν,  γοητεύεται,  πέφτει  στον  ύπνο  του  υποσυνείδητου  και  τότεαυτόν,  γοητεύεται,  πέφτει  στον  ύπνο  του  υποσυνείδητου  και  τότε
τραυματίζει ή σκοτώνει και πάει αναπόφευκτα στην φυλακή.τραυματίζει ή σκοτώνει και πάει αναπόφευκτα στην φυλακή.

Εκείνος  που  δεν  αφήνεται  να  γοΕκείνος  που  δεν  αφήνεται  να  γοηητευτεί  από  αυτόν  που  τον  προσβάλλει,τευτεί  από  αυτόν  που  τον  προσβάλλει,
εκείνος που δεν ταυτεκείνος που δεν ταυτίίζεται με αυτόν, εκείνος που δεν ξεχνά τον εαυτό τζεται με αυτόν, εκείνος που δεν ξεχνά τον εαυτό τοου, εκείνοςυ, εκείνος
που ξέρει να δώσει ΣΥΝΕΙΔΗΤπου ξέρει να δώσει ΣΥΝΕΙΔΗΤΗ Η ΠΡΟΣΟΧΗ, δεν θα ήταν ικανός να δώσει σΠΡΟΣΟΧΗ, δεν θα ήταν ικανός να δώσει σηημαμασίσίαα
στα λόγια αυτού που τον προσβάλλει ή να τον τραυματστα λόγια αυτού που τον προσβάλλει ή να τον τραυματίίσει ή να τον σκοτώσει.σει ή να τον σκοτώσει.

ΌΌλα τα λάθη που διαπράττει το ανθρώπινο λα τα λάθη που διαπράττει το ανθρώπινο ονον στην ζωή του οφε στην ζωή του οφείίλονται στολονται στο
ότι ξεχνά τον εαυτό του, ταυτότι ξεχνά τον εαυτό του, ταυτίίζεται, γοητεύεται και πέφτει σε ύπνο.ζεται, γοητεύεται και πέφτει σε ύπνο.

Θα  ήταν  καλύτερα  για  την  νεολαία,  για  όλους  τους  σπουδαστές,  ναΘα  ήταν  καλύτερα  για  την  νεολαία,  για  όλους  τους  σπουδαστές,  να
διδάσκονταν  το  ΞΥΠΝΗΜΑ της  Συνείδησης  αντδιδάσκονταν  το  ΞΥΠΝΗΜΑ της  Συνείδησης  αντίί να  τους  σκλαβώνουν  με  τόσες να  τους  σκλαβώνουν  με  τόσες
πειθαρχπειθαρχίίες.ες.

ΤΙ ΝΑ ΣΚΤΙ ΝΑ ΣΚΕΕΠΤΕΣΑΙ ΠΩΣ ΝΑ ΣΚΠΤΕΣΑΙ ΠΩΣ ΝΑ ΣΚΕΕΠΤΕΣΑΙΠΤΕΣΑΙ
Στο σπΣτο σπίίτι μας και στο σχολείο οι πατέρες των οικογενειών και οι δάσκαλοιτι μας και στο σχολείο οι πατέρες των οικογενειών και οι δάσκαλοι

μμαας λένε πάντα αυτό που πρέπει να σκεπτόμς λένε πάντα αυτό που πρέπει να σκεπτόμααστε αλλά ποτέ στην ζωή μας δεν μαςστε αλλά ποτέ στην ζωή μας δεν μας
μαθαμαθαίίνουν ΠΩΣ ΝΑ ΣΚΕΠΤνουν ΠΩΣ ΝΑ ΣΚΕΠΤΟΟΜΑΣΤΕ. Το να ξέρεις τι να σκέφτεσαι είναΜΑΣΤΕ. Το να ξέρεις τι να σκέφτεσαι είναιι σ σχχετικάετικά
πολύ εύκολο.  Οι πατέρες μας, εκπαιδευτικοπολύ εύκολο.  Οι πατέρες μας, εκπαιδευτικοίί,  κηδεμόνες,  συγ,  κηδεμόνες,  συγγγραφεραφείίς βιβλς βιβλίίων  ων  κλπ,κλπ,
κάθε ένας από αυτούς είναι με τον τρόπο του ένας δικτάτορας, κάθε ένας θέλει νακάθε ένας από αυτούς είναι με τον τρόπο του ένας δικτάτορας, κάθε ένας θέλει να
σκεπτόμαστε  σύμφωνα  με  τις  υπασκεπτόμαστε  σύμφωνα  με  τις  υπαγγορεύορεύσσεις  του,  απαιτήσεις  του,  θεωρεις  του,  απαιτήσεις  του,  θεωρίίες,ες,
προκαταλήψεις κλπ.        προκαταλήψεις κλπ.        

Οι  δικτάτορες  του  νου  αφθονούν  όπως  η  τσουκνΟι  δικτάτορες  του  νου  αφθονούν  όπως  η  τσουκνίίδα  στον  αγρό.  Υπάρδα  στον  αγρό.  Υπάρχχειει
παντού  μπαντού  μίία  διεστραμμένη  α  διεστραμμένη  τάσητάση του  να  σκ του  να  σκλλαβώνεται  ο  νους  του  άλλου,  να  τοναβώνεται  ο  νους  του  άλλου,  να  τον
εγκλωβεγκλωβίίζουν,  να  τον  υποχρεώνουν  να  ζει  μέσα  σε  προκζουν,  να  τον  υποχρεώνουν  να  ζει  μέσα  σε  προκααθορισμένα  πλαθορισμένα  πλαίίσια,σια,
προκαταλήψεις, σχολές κλπ.προκαταλήψεις, σχολές κλπ.

Οι  χιλιάδες  και  εκατομμύρια  Οι  χιλιάδες  και  εκατομμύρια  ΔΙΚΤΑΤΟΡΕΣΔΙΚΤΑΤΟΡΕΣ του νου  ποτέ  δεν  θέλησαν  να του νου  ποτέ  δεν  θέλησαν  να
σεβαστούν την πνευματική ελευθερσεβαστούν την πνευματική ελευθερίία κανενός. Αν κάποιος δεν σκέπτεται α κανενός. Αν κάποιος δεν σκέπτεται όόπως αυτοπως αυτοί,ί,
χαρακτηρχαρακτηρίίζεται σαν διεστραμμένος, αντιρρησζεται σαν διεστραμμένος, αντιρρησίίας, αμόρφωτος κλπας, αμόρφωτος κλπ..

Όλοι θέλουν να σκλαβώσουν όλους, όλος ο κόΌλοι θέλουν να σκλαβώσουν όλους, όλος ο κόσσμος θέλει να καταμος θέλει να καταππατήσει τηνατήσει την
πνευματική ελευθερπνευματική ελευθερίία των άλλων.α των άλλων.

ΚανεΚανείίς  δεν  θέλει  να  σεβαστες  δεν  θέλει  να  σεβαστείί την  ελευθερ την  ελευθερίία  σκέψης  του  πλησα  σκέψης  του  πλησίίον  του.ον  του.
Καθένας αισθάνεται ΣΟΦΟΣ, ΦΡΚαθένας αισθάνεται ΣΟΦΟΣ, ΦΡΟΟΝΙΜΟΝΙΜΟΣΣ, , ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΣ,ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΣ, και θέλει  και θέλει όόπως επως είίναιναι
φυσικό οι άλλοι να εφυσικό οι άλλοι να είίναι σαν αυτόν, να μιμηθούν το πρναι σαν αυτόν, να μιμηθούν το πρόότυπτυποο του, να σκέπτονται σαν του, να σκέπτονται σαν
αυτόν. Έχει γίνει μεγάλη κατάχρηση με τον νου. Παρατηρήστε τους εμπόρους και τηναυτόν. Έχει γίνει μεγάλη κατάχρηση με τον νου. Παρατηρήστε τους εμπόρους και την
διαφήμιδιαφήμισήσή τους μέσω της  τους μέσω της εφημερίδας,εφημερίδας, του ραδιοφώνου,  του ραδιοφώνου, ττης τηλεης τηλεόόρασης ρασης κλπ.κλπ.

Η εμπορική διαφήμιση γίνεται με έναν δικτατορικό τρόπο. «Αγοράστε το τάδεΗ εμπορική διαφήμιση γίνεται με έναν δικτατορικό τρόπο. «Αγοράστε το τάδε
σαπούνι! τάδε παπούτσια! τόσα χρήματα! τόσα  σαπούνι! τάδε παπούτσια! τόσα χρήματα! τόσα  δολάρια!δολάρια! α αγγοράστε τώρα! αμέσως!οράστε τώρα! αμέσως!
μμηην το αφήνετε για αύριο! πρέπει να εν το αφήνετε για αύριο! πρέπει να είίναι αμέσως!» κλπ. Το μόνο που λεναι αμέσως!» κλπ. Το μόνο που λείίπει εδώπει εδώ
εείίναι ότι αν δεν υπακούσετε θα φυλακιστεναι ότι αν δεν υπακούσετε θα φυλακιστείίτε ή θα σας σκοτώτε ή θα σας σκοτώσσοουυμε.με.

Ο πατέρας θέλει  να επιβάλει  τις  ιδέες  του με  το  ζόρι  Ο πατέρας θέλει  να επιβάλει  τις  ιδέες  του με  το  ζόρι  σστον γιο  του και  οτον γιο  του και  ο
δάδάσσκαλος του σχολεκαλος του σχολείίου μαλώνει, τιμωρεου μαλώνει, τιμωρείί και βάζει χαμηλούς βαθμούς αν το αγόρι ή και βάζει χαμηλούς βαθμούς αν το αγόρι ή
το κορτο κορίίττσσι δεν δεχθούν ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚι δεν δεχθούν ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΑΑ τις ιδέες του δασκάλου. τις ιδέες του δασκάλου.

Η  μισή  ανθρωπότητα  θέλει  να  σκλαβΗ  μισή  ανθρωπότητα  θέλει  να  σκλαβώώσει  τον  νου  της  άλλης  μισει  τον  νου  της  άλλης  μισσήςής
ανθρωπότητας.  Αυτή  ή  τάση  να  σκλαβώνεται  ο  νους  των  άλλων  γίνεταιανθρωπότητας.  Αυτή  ή  τάση  να  σκλαβώνεται  ο  νους  των  άλλων  γίνεται
οφθαλμοφανής όταν μελετάμε την μαύρη σεοφθαλμοφανής όταν μελετάμε την μαύρη σελλίδα της μαύρης ιστορίδα της μαύρης ιστορίίας.ας.

Οπουδήποτε  υπήρξαν  και  υπάρχουν  Οπουδήποτε  υπήρξαν  και  υπάρχουν  ΑΙΜΟΣΤΑΓΕΙΣΑΙΜΟΣΤΑΓΕΙΣ  ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΕΣΔΙΚΤΑΤΟΡΙΕΣ
απασχολημένες  με  το  να  σκλαβώνουν  τους  λαούς.  Αιμοσταγεαπασχολημένες  με  το  να  σκλαβώνουν  τους  λαούς.  Αιμοσταγείίς  δικτατορς  δικτατορίίες  πουες  που
υυππαγορεύουν αυτό που οι  λαοαγορεύουν αυτό που οι  λαοίί  ππρέπει  να σκέπτονται.  Δυστυχισμένος  εκείνος  πουρέπει  να σκέπτονται.  Δυστυχισμένος  εκείνος  που



προσπαθεί  ναπροσπαθεί  να  σκεφτεσκεφτείί ελεύθερα!  Αυτός  πάει  αναπόφευκτα  στο  στρατόπεδο ελεύθερα!  Αυτός  πάει  αναπόφευκτα  στο  στρατόπεδο
συγκέντρωσης, στην Σιβηρσυγκέντρωσης, στην Σιβηρίία, στην φυλακή, στα καταναγκαστικάα, στην φυλακή, στα καταναγκαστικά  έργα, στην αγχόνη,έργα, στην αγχόνη,
στον στον τουφεκισμό,τουφεκισμό, στην εξορ στην εξορίία κλπ.α κλπ.

ΟΥΤΕ οι εκπαιδευτικοί, ΟΥΤΕ οι ΟΥΤΕ οι εκπαιδευτικοί, ΟΥΤΕ οι πατέρες των οικογενειώνπατέρες των οικογενειών, ΟΥΤΕ τα βιβλ, ΟΥΤΕ τα βιβλίίαα
θέλουν να διδάξουν το ΠΩΣ ΝΑ ΣΚΕΠΤθέλουν να διδάξουν το ΠΩΣ ΝΑ ΣΚΕΠΤΟΟΜΑΣΤΕ.ΜΑΣΤΕ.

Οι  άνθρωποι  ευχαριστιούνται  με  το  να  υποχρεώνουν  τους  άλλους  ναΟι  άνθρωποι  ευχαριστιούνται  με  το  να  υποχρεώνουν  τους  άλλους  να
σκέπτονται σύμφωνα με αυτό που πιστεύουν σαν σωστό και εσκέπτονται σύμφωνα με αυτό που πιστεύουν σαν σωστό και είίναι φανερό ότι ο κάθεναι φανερό ότι ο κάθε
ένας ένας σε σε αυτόν τον τομέα εαυτόν τον τομέα είίναι ένας ναι ένας ΔΙΚΤΑΤΟΡΑΣΔΙΚΤΑΤΟΡΑΣ με τον τρόπο του, καθένας θεωρε με τον τρόπο του, καθένας θεωρείί
τον εαυτό του την τελευτατον εαυτό του την τελευταίία λέξη, καθένας πιστεύει ακράδαντα ότι όλοι οι άλλοια λέξη, καθένας πιστεύει ακράδαντα ότι όλοι οι άλλοι
οφείλουν να σκέπτονται όπως αυτός, γιατοφείλουν να σκέπτονται όπως αυτός, γιατίί ε είίναι ναι ό,τιό,τι καλύτερο υπάρχει. καλύτερο υπάρχει.

Πατέρες οικοΠατέρες οικογγενειών, δάσκαλοι, αφεντικά κλπενειών, δάσκαλοι, αφεντικά κλπ,, μαλώνουν και  μαλώνουν και ξαναμαλώνουνξαναμαλώνουν
τους υποτακτικούς ττους υποτακτικούς τοους.υς.  ΕΕίίναι φρικιαστικήναι φρικιαστική αυτή η τρομερή τάση της ανθρωπότητας αυτή η τρομερή τάση της ανθρωπότητας
μεμε  την έλλειψη σεβασμού προς τους άλλους, να καταπατετην έλλειψη σεβασμού προς τους άλλους, να καταπατείίται οται ο  νους του άλλου, νανους του άλλου, να
σκλαβώνουν, να φυλακσκλαβώνουν, να φυλακίίζουν, να ζουν, να αλυσσοδένουν την αλυσσοδένουν την σκέψη.σκέψη.

Ο σύζυΟ σύζυγγος θέλει να βάλει τις ιδέες του με το ζόρι στο κεφάλι της συζύγου του,ος θέλει να βάλει τις ιδέες του με το ζόρι στο κεφάλι της συζύγου του,
την θεωρτην θεωρίία του, τις ιδέες του α του, τις ιδέες του κλπ,κλπ, και η γυνα και η γυναίίκα θέλει να κάνεκα θέλει να κάνειι το ίδιο. το ίδιο.

Πολλές  φορές  το  αντρΠολλές  φορές  το  αντρόόγυνο χωργυνο χωρίίζει  για  ασυμφωνζει  για  ασυμφωνίία  ιδεών.  Δεν  θέλουν  οια  ιδεών.  Δεν  θέλουν  οι
σύζυγοι να καταλάβουν την ανάσύζυγοι να καταλάβουν την ανάγγκη του σεβκη του σεβαασμού της ξένης πνευματικής ελευθερσμού της ξένης πνευματικής ελευθερίίας.ας.
Κανένας σύζυγος δεν έχει το δικαΚανένας σύζυγος δεν έχει το δικαίίωμα να σκλαβώσει την σκέψη τωμα να σκλαβώσει την σκέψη τοου άλλου συζύγου.υ άλλου συζύγου.
Κάθε ένΚάθε έναας ες είίναι εκ των πραγμάτων άξιος σεβαναι εκ των πραγμάτων άξιος σεβασσμού. Κάθε ένμού. Κάθε έναας έχει το δικς έχει το δικαίαίωμα ναωμα να
σκέπτεται όπως θέλει, να ασκεσκέπτεται όπως θέλει, να ασκείί την θρησκε την θρησκείία του, να ανήκει στο πολιτικό κόμμα πούα του, να ανήκει στο πολιτικό κόμμα πού
θέλει.θέλει.

Τα μικρά αγόριΤα μικρά αγόριαα και κορίτσια του σχολείου τα υποχρεώνουν να σκέπτονται με και κορίτσια του σχολείου τα υποχρεώνουν να σκέπτονται με
το ζόρι γι’ αυτές ή τις άλλες ιδέες αλλά δεν τους διδάτο ζόρι γι’ αυτές ή τις άλλες ιδέες αλλά δεν τους διδάσσκουν πώς να χειρκουν πώς να χειρίίζονται τονζονται τον
νου.νου.

Ο νους των μικρών παιδιών εΟ νους των μικρών παιδιών είίναι τρυφερναι τρυφερόός, ελαστικός, ευλύς, ελαστικός, ευλύγγιστος και τωνιστος και των
γέρων εγέρων είίναι πια σκληρός, σταθερός, σαν πηλός ναι πια σκληρός, σταθερός, σαν πηλός σε σε ένα καλούπι, δεν αλλάζει πια, δενένα καλούπι, δεν αλλάζει πια, δεν
μπορεμπορείί να  αλλάξει  πια.  Ο  νους  των  παιδιών  και  νέων  ε να  αλλάξει  πια.  Ο  νους  των  παιδιών  και  νέων  είίναι  επιδεκτικός  πολλώνναι  επιδεκτικός  πολλών
αλλααλλαγγών, μπορεών, μπορείί να μεταβληθε να μεταβληθείί..

Στα  παιδιά και  τους  νέους  μπορεΣτα παιδιά και  τους  νέους  μπορείί να  διδαχθε να  διδαχθείί πώς να  ΣΚ πώς να  ΣΚΕΕΠΤΟΝΤΑΙ.  ΟιΠΤΟΝΤΑΙ.  Οι
γέροι εγέροι είίναι δύσκολο να διδαχθούν πως να ΣΚναι δύσκολο να διδαχθούν πως να ΣΚΕΕΠΤΟΝΤΑΙ γιατΠΤΟΝΤΑΙ γιατίί αυτοί είναι όπως είναι αυτοί είναι όπως είναι
και έτσι πεθακαι έτσι πεθαίίνουν. Είναι πολύ σπάνιο να συναντήσεις στην ζωή γέρο που να θέλει νανουν. Είναι πολύ σπάνιο να συναντήσεις στην ζωή γέρο που να θέλει να
αλλάξει ραλλάξει ριιζικά.ζικά.

Ο νους των ανθρώπων έχει μπει σε καλούπι αΟ νους των ανθρώπων έχει μπει σε καλούπι αππό την παιδική ηλικό την παιδική ηλικίαία. Αυτό. Αυτό
εείίναι που προτιμούν να κάνουν οι γονεναι που προτιμούν να κάνουν οι γονείίς και οι εκπαιδευτικος και οι εκπαιδευτικοίί του σχολε του σχολείίου. Αυτοου. Αυτοίί
ευχαριστούνται δευχαριστούνται δίίνοντας μορφή στον νου των παιδιών και των νέων.νοντας μορφή στον νου των παιδιών και των νέων.

Νους  που  εΝους  που  είίναι  βαλμένος  σε  καλούπι  είναι  εκ  των  πραγμάτων  νουςναι  βαλμένος  σε  καλούπι  είναι  εκ  των  πραγμάτων  νους
προκατειλημμένος, νους σκλαβωμένος.προκατειλημμένος, νους σκλαβωμένος.

ΕΕίίναι  αναγκαναι  αναγκαίίο  οι  εκπαιδευτικοί  του  σχολεο  οι  εκπαιδευτικοί  του  σχολείίου  να  σπάσουν  τα  σου  να  σπάσουν  τα  σίίδερα  τηςδερα  της
φυλακής του νου. Εφυλακής του νου. Είίναι επεναι επείίγον οι εκπαιδευτικογον οι εκπαιδευτικοίί να ξέρουνε να κατευθύνουν τον νου να ξέρουνε να κατευθύνουν τον νου
των παιδιών προς την αληθινή ελευθερτων παιδιών προς την αληθινή ελευθερίία για να μην γίνουν ποτέ σκλάβοι.α για να μην γίνουν ποτέ σκλάβοι.

ΕΕίίναι απαραναι απαραίίτητο οι δάτητο οι δάσσκαλοι να διδάκαλοι να διδάσσκουν στους μαθητές και μαθήτριεςκουν στους μαθητές και μαθήτριες
πως πρέπει να σκέπτονταιπως πρέπει να σκέπτονται..

Οι εκπαιδευτικοΟι εκπαιδευτικοίί πρέπει να καταλάβουν την αναγκαιότητα της διδαχής στους πρέπει να καταλάβουν την αναγκαιότητα της διδαχής στους
μαθητές  και  μαθήτριες  του  δρόμου  της  ανάλυσης,  του  διαλομαθητές  και  μαθήτριες  του  δρόμου  της  ανάλυσης,  του  διαλογγιισσμού  και  τηςμού  και  της
κατανόησης.κατανόησης.

ΚΚααννέένα πρόσωπο με κατανόηση δεν πρέπει ποτέ να δεχθενα πρόσωπο με κατανόηση δεν πρέπει ποτέ να δεχθεί  ί  ττίίποτα με τρόποποτα με τρόπο
δογματικό. Εδογματικό. Είίννααι επει επείίγον πρώτα να ερευνούμε.γον πρώτα να ερευνούμε.  ΝΝαα κατανοούμε, να ψάχνουμε κατανοούμε, να ψάχνουμε,, πριν να πριν να
δεχτούμε.δεχτούμε.



Με άλλα  λΜε  άλλα  λόγόγια  θα  πούμε  ότι  δεν  υια  θα  πούμε  ότι  δεν  υππάρχει  ανάγκη  να  δεχτούμε,  αλλά  ναάρχει  ανάγκη  να  δεχτούμε,  αλλά  να
ερευνήσουμε,  να  αναλύσουμε,  να  διαλογιστούμε  και  να  κατανοήερευνήσουμε,  να  αναλύσουμε,  να  διαλογιστούμε  και  να  κατανοήσσουμε.  Όταν  ήουμε.  Όταν  ή
κατανόηκατανόησση εη είίναι πλήρης, η αποδοχή δεν χρειάζεται. Δεν μας χρηναι πλήρης, η αποδοχή δεν χρειάζεται. Δεν μας χρησσιμεύει σε τιμεύει σε τίίποτα τοποτα το
να γενα γεμμίσουμε το κεφάλι  μας με διανοητικές πληροφορίσουμε το κεφάλι  μας με διανοητικές πληροφορίίες  όταν βγαες όταν βγαίίνοντας  νοντας  από  από  τοτο
σχολσχολεείο ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΚΕΠίο ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΚΕΠΤΟΤΟΜΑΣΤΕ και εξακολουθούμε σαν ΖΩΝΤΑΝΑΜΑΣΤΕ και εξακολουθούμε σαν ΖΩΝΤΑΝΑ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ,  ΑΥΤΟΜΑΤΑ,  σσαν μηχανές επαναλαμαν μηχανές επαναλαμββάνοντας την  άνοντας την  ίίδια ρουτδια ρουτίίνα των πατέρων μας,να των πατέρων μας,
παππούδων, παππούδων, προ-προπάππωνπρο-προπάππων  κλπ.κλπ.

Το να επαναλαμΤο να επαναλαμββάνοάνουυμε πάντα το ίδιο, νμε πάντα το ίδιο, ναα ζούμε ζωή μ ζούμε ζωή μηηχανική, χανική, απόαπό το σπ το σπίίτιτι
στο στο γγραφεραφείίο κο κααι από το γραφει από το γραφείίο ο σστο σπτο σπίίτι, το να παντρεύεσαι για να γίνεις μηχανήτι, το να παντρεύεσαι για να γίνεις μηχανή
κατασκευής παιδιών, αυτό δεν εκατασκευής παιδιών, αυτό δεν είίναι ζωή και αν γι’ αυτό πάμε στο σχολεναι ζωή και αν γι’ αυτό πάμε στο σχολείίο και στοο και στο
λύκειλύκειοο και  και σστο πανεπιστήμιο επτο πανεπιστήμιο επίί δέκα ή δέκα πέντε χρόνια, καλύτερο θα ήταν να μ δέκα ή δέκα πέντε χρόνια, καλύτερο θα ήταν να μηηνν
σπουδάζαμε. σπουδάζαμε. 

Ο Μαχάτμα Γκάντι υπήρξε ένας πολύ απλοΟ Μαχάτμα Γκάντι υπήρξε ένας πολύ απλοϊϊκός άνθρωπος. Πολλές φορές οικός άνθρωπος. Πολλές φορές οι
διαμαρτυρόμενοι παπάδες κάθονταν στην πόρτα του για ώρες και ώρες ολόκληρεςδιαμαρτυρόμενοι παπάδες κάθονταν στην πόρτα του για ώρες και ώρες ολόκληρες
παλεύοντας να τον κάνουν διαμαρτυρπαλεύοντας να τον κάνουν διαμαρτυρόόμενο χριστιανό. Ομενο χριστιανό. Ο  Γκάντι  δεν παραδεχότανΓκάντι  δεν παραδεχόταν
την διδασκαλτην διδασκαλίία των παπάδων αλλά ούτε την απέρριπτε,  την ΚΑΤΑΝΟΟα των παπάδων αλλά ούτε την απέρριπτε,  την ΚΑΤΑΝΟΟΥΥΣΕΣΕ,, την την
ΣΕΒΣΕΒΟΟΤΑΝ  και  αυτΤΑΝ  και  αυτόό ε είίναι  όλο.  Πολλές  φορές  έλεγε  ο  Μαχάτμα:  «Εγώ  εναι  όλο.  Πολλές  φορές  έλεγε  ο  Μαχάτμα:  «Εγώ  είίμμααιι
Βραχμάνος,Βραχμάνος, Ιο Ιουυδαδαίίος, Χριστιανός, Μωαμεθανός» κλπος, Χριστιανός, Μωαμεθανός» κλπ.. Ο Μαχάτμα κατανοούσε ότι Ο Μαχάτμα κατανοούσε ότι
όλες οι θρηόλες οι θρησσκεκείίες εες είίναι ανναι ανααγκαγκαίίες γιατες γιατίί όλες διατηρούν τις ίδιες  όλες διατηρούν τις ίδιες ΑΙΩΝΙΕΣΑΙΩΝΙΕΣ ΑΞΙΕΣ. Το ΑΞΙΕΣ. Το
να  δέχεσαι  ή  να  απορνα  δέχεσαι  ή  να  απορρρίπτεις  κάποια  διδαίπτεις  κάποια  διδασσκαλκαλίία  ή  αντα  ή  αντίίληψη  μαρτυρά  έλλειψηληψη  μαρτυρά  έλλειψη
νοητικής ωριμότητας. Όταν απορρνοητικής ωριμότητας. Όταν απορρίίπτουμε ή αποδεχόμαστε κάτι,  επτουμε ή αποδεχόμαστε κάτι,  είίναι γιατναι γιατίί δεν το δεν το
κατανοήσαμε. Όπου υπάρχει ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ περισκατανοήσαμε. Όπου υπάρχει ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ περισσσεύει ή αποδοχή ή η απόρριψη. Οεύει ή αποδοχή ή η απόρριψη. Ο
νους  που  πινους  που  πισστεύει,  ο  νους  ποτεύει,  ο  νους  πούύ δεν  πιστεύει,  ο  νο δεν  πιστεύει,  ο  νουυς  που  αμφιβάλλει,  ες  που  αμφιβάλλει,  είίναι  νουςναι  νους
ΑΓΝΟΩΝ.ΑΓΝΟΩΝ.

Ο δρΟ δρόόμος της ΣΟΦΙΑΣ δεν έχει τμος της ΣΟΦΙΑΣ δεν έχει τίίποτα να κποτα να κάάνει με το να πιστεύεις ή να μηννει με το να πιστεύεις ή να μην
πιστεύεις ή να αμφιβάλλεις.πιστεύεις ή να αμφιβάλλεις.

Ο δρόμος της ΣΟΦΙΑΣ αποτελεΟ δρόμος της ΣΟΦΙΑΣ αποτελείίται από το να ΕΡΕΥΝΑΣ, να ται από το να ΕΡΕΥΝΑΣ, να ΑΝΑΛΥΕΙΣ,ΑΝΑΛΥΕΙΣ, να να
ΔΙΑΛΟΓΔΙΑΛΟΓΙΙΖΕΣΑΙ και να ΠΕΙΡΑΜΑΤΖΕΣΑΙ και να ΠΕΙΡΑΜΑΤΊΊΖΕΣΑΙ.ΖΕΣΑΙ.

Η ΑΛΗΘΕΙΑ εΗ ΑΛΗΘΕΙΑ είίναι το άγνωστο από στιγμή σε στιγμή. Η ΑΛΗΘΕΙΑ δεν έχειναι το άγνωστο από στιγμή σε στιγμή. Η ΑΛΗΘΕΙΑ δεν έχει
να κάνει με το να πινα κάνει με το να πισστεύει κανετεύει κανείίς ή να μην πιστεύει, ούτε κς ή να μην πιστεύει, ούτε κααι με τον σκεπτικισμό. Ηι με τον σκεπτικισμό. Η
ΑΛΗΘΕΙΑ δεν εΑΛΗΘΕΙΑ δεν είίναι το να δέχεσαι κάτι  ή να το απορναι το να δέχεσαι κάτι  ή να το απορρρίπτεις.  Η ΑΛΗΘΕΙΑ είπτεις.  Η ΑΛΗΘΕΙΑ είίναιναι
υπόθεση του να ΠΕΙΡΑΜΑΤυπόθεση του να ΠΕΙΡΑΜΑΤΊΊΖΕΣΑΙ, να ΖΕΣΑΙ, να ΒΙΩΝΕΙΣΒΙΩΝΕΙΣ και να  και να ΚΑΤΑΝΟΕΙΣ.ΚΑΤΑΝΟΕΙΣ.

ΌΌλες  οι  προσπάθειες  των  εκπαιδευτικών  πρέπει  σε  τελευτλες  οι  προσπάθειες  των  εκπαιδευτικών  πρέπει  σε  τελευταίαία  ανάλα ανάλυυση  ναση  να
οδηγούν τους μαθητές και μαθήτριες στην ΠΕΙΡΑ του πραγματικού, του αληθινού.οδηγούν τους μαθητές και μαθήτριες στην ΠΕΙΡΑ του πραγματικού, του αληθινού.

ΕΙΝΑΙ  ΕΠΕΙΓΟΝ  το  νΕΙΝΑΙ  ΕΠΕΙΓΟΝ  το  ναα εγκ εγκααττααλελείίψουν  οι  εκπαιδευτικοί  αυτήν  τηνψουν  οι  εκπαιδευτικοί  αυτήν  την
καθυστερημένη  και  βλαβερή  τάση  που  σκοπεύει  να  ΚΑΛΟΥΠΩΣΕΙ  τονκαθυστερημένη  και  βλαβερή  τάση  που  σκοπεύει  να  ΚΑΛΟΥΠΩΣΕΙ  τον
ΕΕΎΎΠΛΑΣΤΟ και ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ νου των μικρών.ΠΛΑΣΤΟ και ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ νου των μικρών.

ΕΕίίναι  ανόητο  το  ότι  άτομα  ΕΝΗΛΙΚΑ  γεμάτα  προκαταλήψεις,  πάθη,ναι  ανόητο  το  ότι  άτομα  ΕΝΗΛΙΚΑ  γεμάτα  προκαταλήψεις,  πάθη,
κκααθυστερημένες αντιλήψεις κλπθυστερημένες αντιλήψεις κλπ,, αναποδογυρίζουν  αναποδογυρίζουν με  με  αυτόν τον τρόπο τον νου τωναυτόν τον τρόπο τον νου των
παιδπαιδιιών  και  των  νέων,  προσπαθώντας  νών  και  των  νέων,  προσπαθώντας  ναα καλουπώ καλουπώσσουν  τον  νου  σύμφωνα με  τιςουν  τον  νου  σύμφωνα με  τις
σκουριασμένες, πεισκουριασμένες, πεισσμμαατικές και καθυστερημένες ιδέες τους.τικές και καθυστερημένες ιδέες τους.
ΕΕίίναι  καλναι  καλύύτερα  να  σετερα  να  σεββόμαστε  την  διόμαστε  την  διαανοητική  τους  ευστροφνοητική  τους  ευστροφίία,  τον  δα,  τον  δηημιουργικόμιουργικό
αυθορμητισμό.αυθορμητισμό.

Οι εκπΟι εκπααιδευτικοιδευτικοίί δεν έχουν δικ δεν έχουν δικαίαίωμωμαα ν ναα ε εγγκλωβκλωβίίζουν τον νου των μζουν τον νου των μααθητώνθητών
και μκαι μααθητριών.θητριών.

Το θεμελιώδες δεν εΤο θεμελιώδες δεν είίναι η ΥΠΑΓναι η ΥΠΑΓΟΟΡΕΥΣΗ στον ΝΟΥ των μαθητών αυτούΡΕΥΣΗ στον ΝΟΥ των μαθητών αυτού
που  πρέπει  να  σκεφθούν,  αλλά  να  διδαχθούν  με  πλήρη  τρόπο  το  ΠΩΣ  ΝΑπου  πρέπει  να  σκεφθούν,  αλλά  να  διδαχθούν  με  πλήρη  τρόπο  το  ΠΩΣ  ΝΑ
ΣΚΣΚΕΕΠΤΟΝΤΑΙ.ΠΤΟΝΤΑΙ.



Ο νους εΟ νους είίναι το εργαλεναι το εργαλείίο της ΓΝΩΣΗΣ και εο της ΓΝΩΣΗΣ και είίναι αναγκαναι αναγκαίίο οι εκπαιδευτικοί ναο οι εκπαιδευτικοί να
διδάδιδάσσκουν  κουν  σστους  μαθητές  και  μαθήτριες  τους  να  χειρτους  μαθητές  και  μαθήτριες  τους  να  χειρίίζονται  με  σοφζονται  με  σοφίία  αυτό  τοα  αυτό  το
εργαλεεργαλείίο.ο.

Η ΑΝΑΖΗΗ ΑΝΑΖΗΤΤΗΣΗ ΤΗΣ ΗΣΗ ΤΗΣ ΣΙΓΟΥΡΙΑΣΣΙΓΟΥΡΙΑΣ
Όταν τα Όταν τα κλωοσόπουλακλωοσόπουλα  αισθάνονταιαισθάνονται φόβο, κρύ φόβο, κρύββονται κάτω από τα αονται κάτω από τα αγγααππημέναημένα

φτερά της κότφτερά της κόταας σε αναζήτης σε αναζήτησση σιγουριάς. Το μωρό τρομαγμένο τρέχει σε αναζήτησηη σιγουριάς. Το μωρό τρομαγμένο τρέχει σε αναζήτηση
ττηης μς μηητέρας γιαττέρας γιατί ί κοντά κοντά σε σε εκεεκείίνη αισθάνετανη αισθάνεταιι σ σίίγουρο.γουρο.

ΕΕίίναναιι λοιπόν αποδεδειγμένο  λοιπόν αποδεδειγμένο όότι ο ΦΟΒΟΣ κτι ο ΦΟΒΟΣ κααι η αναζήτηση της ΑΣΦΑΛΕΙΑΣι η αναζήτηση της ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
συναντώνται πάντα εσυναντώνται πάντα εσσωτερικά συωτερικά συσσχετιχετισσμένα.μένα.

Ο άνθρωπος που φοβάται την επΟ άνθρωπος που φοβάται την επίίθεσθεσηη ληστών ψάχνει ασφάλεια στο πιστόλι ληστών ψάχνει ασφάλεια στο πιστόλι
του.  Η  χώρτου.  Η  χώραα που  φοβάται  την  επ που  φοβάται  την  επίίθεση  από  άλλη  χώρο,  θα  αγοράσει  κανόνια,θεση  από  άλλη  χώρο,  θα  αγοράσει  κανόνια,
αεροπλάνα, πολεμικά πλοαεροπλάνα, πολεμικά πλοίία κα κααι θι θαα εξοπλ εξοπλίίσει στρατό και θα μπει επσει στρατό και θα μπει επίί ποδός πολέμου. ποδός πολέμου.

Πολλά  υποκεΠολλά  υποκείίμενα  που  δεν  ξέρουν  να  εργαστούν,  πανικόβλητοι  από  τηνμενα  που  δεν  ξέρουν  να  εργαστούν,  πανικόβλητοι  από  την
μιζέρια ψάχνουν την εξασφάλιση στο έγκλημα και γίνονται κλέφτες, ληστές μιζέρια ψάχνουν την εξασφάλιση στο έγκλημα και γίνονται κλέφτες, ληστές κλπ.κλπ.

Πολλές  γυναίκες  που  τους  λεΠολλές  γυναίκες  που  τους  λείίπει  η  εξυπνάδπει  η  εξυπνάδαα τρομαγμένες  από  την τρομαγμένες  από  την
πιθανότητα της δυστυχπιθανότητα της δυστυχίίας γίνονται πόρνες.ας γίνονται πόρνες.

Ο  ζηλιάρης  άντρας  που  φοβάται  μήπως  χάσει  την  γυναΟ  ζηλιάρης  άντρας  που  φοβάται  μήπως  χάσει  την  γυναίίκα  του  βρκα  του  βρίίσκεισκει
σιγουριά  στο  πιστόλι,  σκοτώνει  και  μετά  είναι  φυσιγουριά  στο  πιστόλι,  σκοτώνει  και  μετά  είναι  φυσσικό  να  πάει  στην  φυλακή.  Ηικό  να  πάει  στην  φυλακή.  Η
ζηλιάρα  γυναζηλιάρα  γυναίίκα  σκοτώνει  την  αντίζηλκα  σκοτώνει  την  αντίζηλοο της  ή  τον  σύζυγο  τ της  ή  τον  σύζυγο  τηης  και  έτς  και  έτσσι  γίνεταιι  γίνεται
δολοφόνος.δολοφόνος.

Αυτή φοβάται μήπως χάΑυτή φοβάται μήπως χάσσει τον άντρα της και θέλοντας να τον εξασφαλει τον άντρα της και θέλοντας να τον εξασφαλίίσει,σει,
σκοτώνει την άλλη ή αποφασσκοτώνει την άλλη ή αποφασίίζει να τον σκοτώζει να τον σκοτώσσει. Ο σπιτονοικοκύρης φοβούμενοςει. Ο σπιτονοικοκύρης φοβούμενος
ότι οι ενοικιαστές δεν θα του πληρώσουν το ενοότι οι ενοικιαστές δεν θα του πληρώσουν το ενοίίκιο του σπιτιούκιο του σπιτιού,, απαιτε απαιτείί συμβόλαια, συμβόλαια,
εεγγγυητές, εγυητές, εγγγγυήσεις κλπυήσεις κλπ,, θέλοντας έτ θέλοντας έτσσι νι ναα εξασφαλι εξασφαλισστετείί και αν μ και αν μιια φτωχή χήρα μεα φτωχή χήρα με
πολλά  παιδιά  δεν  μπορεί  να  πολλά  παιδιά  δεν  μπορεί  να  εκπληρώσειεκπληρώσει τις  υποχρεώσεις  της,  και  αν  όλοι  οι τις  υποχρεώσεις  της,  και  αν  όλοι  οι
σπιτονοικοκύρηδεςσπιτονοικοκύρηδες της πόλης κ της πόλης κάάνουν το ίδιο, στο τέλος η δύστυχη θα ανανουν το ίδιο, στο τέλος η δύστυχη θα αναγγκαστεκαστείί να να
πάει να κοιμηθεπάει να κοιμηθείί με τα παιδιά της στο δρόμο ή στα πάρκα της  με τα παιδιά της στο δρόμο ή στα πάρκα της πόληςπόλης..

Όλοι οι πόλεμοι έχουν Όλοι οι πόλεμοι έχουν σσαν αιταν αιτίία τον φόβο.α τον φόβο.
Η  Η  Γκεστάπο,Γκεστάπο, οι  βασανισμο οι  βασανισμοίί,  τα στρατόπεδα συγκέντρωσης,  οι  ,  τα στρατόπεδα συγκέντρωσης,  οι  Σιβηρίες,Σιβηρίες, οι οι

τρομερές φυλακές, εξορτρομερές φυλακές, εξορίίες, καταναες, καταναγγκαστικά έργα, καστικά έργα, τουφεκισμοίτουφεκισμοί  κλπ,κλπ, έχουν σαν α έχουν σαν αίίτιατια
τον φόβο.τον φόβο.

Τα έθνη επιτΤα έθνη επιτίίθενται σε άλλο έθνη από φόβο, ψάχνουν για ασφάλεια στην βθενται σε άλλο έθνη από φόβο, ψάχνουν για ασφάλεια στην βίία,α,
πιστεύουν  ότι  σκοτώνοντας,  εισβάλλοντας  κλππιστεύουν  ότι  σκοτώνοντας,  εισβάλλοντας  κλπ,, μπορούν  να  ε μπορούν  να  είίναι  σναι  σίίγουρα,  γερά,γουρα,  γερά,
ισχυρά.ισχυρά.

Στα  Στα  γγραφεραφείία  της  μυστικής  αστυνομα της  μυστικής  αστυνομίίας,  ας,  αντι-κατασκοπείας  αντι-κατασκοπείας  κλπκλπ,, τόσο   τόσο  σστηντην
Ανατολή όσο και στην Λύση, βαΑνατολή όσο και στην Λύση, βασσανανίίζονται οιζονται οι  κατάσκοποι, τους φοβούνται, θέλουνκατάσκοποι, τους φοβούνται, θέλουν
να τους κάνουν να ομολογήνα τους κάνουν να ομολογήσσουν με την πρόθεση να εξαουν με την πρόθεση να εξασσφαλφαλίίσουν σιγουριά για τηνσουν σιγουριά για την
χώρα.χώρα.

ΌΌλα τα εγκλήματα, όλοι οι πόλεμοι, όλοι οι φόνοι έχουν λα τα εγκλήματα, όλοι οι πόλεμοι, όλοι οι φόνοι έχουν σσαν αιταν αιτίαία τον φόβο τον φόβο
και το ψάξιμο της ακαι το ψάξιμο της ασσφάλειας.φάλειας.

ΣεΣε άλλους  καιρούς  υπήρχε  ειλικρ άλλους  καιρούς  υπήρχε  ειλικρίίνεια  μεταξύ  των  ανθρώπων.  Σήμερα  ονεια  μεταξύ  των  ανθρώπων.  Σήμερα  ο
φόβος  κφόβος  κααι  η  αναζήτηση  της  σιι  η  αναζήτηση  της  σιγγουριάς  έχουν  εξαλείψει  το  θαυμάουριάς  έχουν  εξαλείψει  το  θαυμάσσιο  άρωμα  τηςιο  άρωμα  της
ειλικρίνειας.ειλικρίνειας.

Ο φΟ φίίλος δυσπιστελος δυσπιστείί  σστο φτο φίίλο, φοβάται μήπως τον κλέψει, τον απατήλο, φοβάται μήπως τον κλέψει, τον απατήσσει, τονει, τον
εκμεταλλευτεεκμεταλλευτείί και μέχρι που υπάρχουν ηλ και μέχρι που υπάρχουν ηλίίθιες και διεστραμμένες πθιες και διεστραμμένες πααροιμροιμίίες όπως:ες όπως:
««Ποτέ μην γυρίσεις την πλάτη στον καλύτερό σου φίλοΠοτέ μην γυρίσεις την πλάτη στον καλύτερό σου φίλο». Το έλεγαν οι χιτλερικοί». Το έλεγαν οι χιτλερικοί
και αυτή ήταν και αυτή ήταν χρυσή παροιμίαχρυσή παροιμία..



ΉΉδη ο φδη ο φίίλος φοβάται τον φλος φοβάται τον φίίλο και μέχρι που χρηλο και μέχρι που χρησσιμοποιειμοποιεί  ί  παροιμίες για ναπαροιμίες για να
αμυνθεαμυνθείί.  Δεν  υπάρχει  ειλικρ.  Δεν  υπάρχει  ειλικρίίνεια  μεταξύνεια  μεταξύ  των  φτων  φίίλων.  Ο  φόβος  και  η  ανλων.  Ο  φόβος  και  η  ανααζήτησηζήτηση
ασφάλειας σκότωσαν τηνασφάλειας σκότωσαν την  ομορφιά της ειλικρομορφιά της ειλικρίίνειας.νειας.

Ο Φιντέλ ΚάΟ Φιντέλ Κάσστρο στην Κοτρο στην Κούύβα τουφέκισε χιλιάδες πολβα τουφέκισε χιλιάδες πολίίτες φοβούμενος μήπωςτες φοβούμενος μήπως
τον σκοτώσουν. Ο Κάστρο αναζητά ασφάλεια σκοτώνοντας. Πιστεύει ότι έττον σκοτώσουν. Ο Κάστρο αναζητά ασφάλεια σκοτώνοντας. Πιστεύει ότι έτσσι μπορει μπορείί
να βρει ανα βρει ασσφάλεια.φάλεια.

Ο  ΣτάλινΟ  Στάλιν,, ο  διεστραμμένος  και  αιμοβόρος ο  διεστραμμένος  και  αιμοβόρος,, βρώμι βρώμισσε  την  Ρωσε  την  Ρωσίία  με  τιςα  με  τις
αιματηρές καθάραιματηρές καθάρσσεις. Αυτός ήταν ο τρόπος να βρει αεις. Αυτός ήταν ο τρόπος να βρει ασσφάλεια.φάλεια.

Ο ΧΟ Χίίτλερ οργάνωτλερ οργάνωσσε την Γκεστάπο, την τρομερή Γκεστάπο, για την αε την Γκεστάπο, την τρομερή Γκεστάπο, για την ασσφάλειαφάλεια
του κράτους. Δεν χωρά αμφιβολτου κράτους. Δεν χωρά αμφιβολίαία ότι φοβόταν μήπως τον ρ ότι φοβόταν μήπως τον ρίίξουν και ξουν και γγι’ αυτό ίδρι’ αυτό ίδρυυσεσε
την αιματηρή Γκεστάπο.την αιματηρή Γκεστάπο.

ΌΌλες οι πλες οι πίίκρες αυτού του κόκρες αυτού του κόσσμου έχουν την πηγή τους  μου έχουν την πηγή τους  σστον φόβο και στηντον φόβο και στην
αναζήτηση της ασφάλειας.αναζήτηση της ασφάλειας.

Οι  εκπαιδευτικοΟι  εκπαιδευτικοίί του  σχολε του  σχολείίου  ου  ππρέπει  να  διδάξουν  στους  μαθητές  καιρέπει  να  διδάξουν  στους  μαθητές  και
μαθήτριες την αρετή του θάρρους. Εμαθήτριες την αρετή του θάρρους. Είίναι λυπηρό το ότι ναι λυπηρό το ότι γεμίζουνεγεμίζουνε από φόβο τα αγόρια από φόβο τα αγόρια
και τα κορίτσια μέκαι τα κορίτσια μέσσα στο ίδιο τους το σπίτι. Τα αα στο ίδιο τους το σπίτι. Τα αγγόρια και το κορόρια και το κορίίττσσιιαα τα απειλούν, τα απειλούν,
τα φοβερίζουν, τα τρομοκρατούν, τα ξυλοκοπούν κλπ.τα φοβερίζουν, τα τρομοκρατούν, τα ξυλοκοπούν κλπ.

ΕΕίίναι  συνήθεια  των  αρχηναι  συνήθεια  των  αρχηγγών  της  οικογένειας  και  των  εκπαιδευτικών  ναών  της  οικογένειας  και  των  εκπαιδευτικών  να
τρομοκρατούν το μικρό παιδτρομοκρατούν το μικρό παιδίί και τον νέο με σκο και τον νέο με σκοππό να τους κάνουν να ό να τους κάνουν να μελετήσουν.μελετήσουν.

ΛένεΛένε στους νέους και τα πα στους νέους και τα παιιδιά ότι αν δεν μελετήσουν θα πρέπει να ζητούνδιά ότι αν δεν μελετήσουν θα πρέπει να ζητούν
ελεημοσύνη,  να  γυρελεημοσύνη,  να  γυρίίζουν  πεινασμένοι  στους  δρόμους,  να  κάνουν  δουλειές  πολύζουν  πεινασμένοι  στους  δρόμους,  να  κάνουν  δουλειές  πολύ
ταπεινωτικές  όπως  να  γυαλίζουν  παπούτσια,  να  δουλεύουν  ταπεινωτικές  όπως  να  γυαλίζουν  παπούτσια,  να  δουλεύουν  σσαν  αγρότεςαν  αγρότες,, να να
φορτώνουν τσουβάλια, να πουλάνε εφημερφορτώνουν τσουβάλια, να πουλάνε εφημερίίδες κλπδες κλπ  λες και η δουλειά ελες και η δουλειά είίναι έναι έγγκλημα.κλημα.

Στο βάθος,  πΣτο βάθος,  πίίσω από αυτά τα λόγια των γονέων και  δασκάλων υπάρχει  οσω από αυτά τα λόγια των γονέων και  δασκάλων υπάρχει  ο
φόβος προς το παιδί και η αναζήτηση σιγουριάς για το παιδφόβος προς το παιδί και η αναζήτηση σιγουριάς για το παιδίί. Το σοβα. Το σοβαρόρό για όλα αυτά για όλα αυτά
που  λέμε  επου  λέμε  είίναι  ότι  το  πναι  ότι  το  πααιδιδίί και  ο  νέος   και  ο  νέος  κομπλεξάρονται,κομπλεξάρονται, γεμ γεμίίζουν  από  φόβο  καιζουν  από  φόβο  και
αργότερα στην πράξη της ζωής εαργότερα στην πράξη της ζωής είίναι άνθρωποι γεμάτοι φόβο.ναι άνθρωποι γεμάτοι φόβο.

Οι  αρχηγοΟι  αρχηγοίί οικογένειας  και  οι  εκπαιδευτικο οικογένειας  και  οι  εκπαιδευτικοίί που  έχουν  την  κακή  ιδέα  να που  έχουν  την  κακή  ιδέα  να
τρομοκρατούν  τα  παιδιά  ατρομοκρατούν  τα  παιδιά  αγγόρια  και  κορόρια  και  κορίίτσια,  τους  νέους  και  νέες,  με  τρόποτσια,  τους  νέους  και  νέες,  με  τρόπο
ασυνεασυνείίδητο τους οδηδητο τους οδηγγούν στο δρόμο τις εγκληματικότητούν στο δρόμο τις εγκληματικότηταας, γιας, γιατίτί  όόπως έχουμε  πως έχουμε  ππει,ει,
κάθε έγκλημα έχει την ρκάθε έγκλημα έχει την ρίίζα του στο φόβο και στην αναζήτζα του στο φόβο και στην αναζήτηηση της σιγουριάς.ση της σιγουριάς.

Σήμερα ο ΦΟΒΟΣ και η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Σήμερα ο ΦΟΒΟΣ και η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ έχουν μετατρέψει έχουν μετατρέψει
τον πλανήτη Γη σε μια φρικιαστική κόλαση. Όλος ο κόσμος φοβάται. Όλος ο κότον πλανήτη Γη σε μια φρικιαστική κόλαση. Όλος ο κόσμος φοβάται. Όλος ο κόσσμοςμος
θέλει σιγουριά.θέλει σιγουριά.

ΣεΣε άλλους καιρούς μπορού άλλους καιρούς μπορούσσες να ταξιδέψεις ελεύθεραες να ταξιδέψεις ελεύθερα,, τώρα τα σύνορα ε τώρα τα σύνορα είίναιναι
γεμάτα οπλιγεμάτα οπλισσμένους φρουρούς, απαιτούν διαβατήρια και πιμένους φρουρούς, απαιτούν διαβατήρια και πισστοποιητικά κάθε λογήςτοποιητικά κάθε λογής
για να έχεις δικαγια να έχεις δικαίίωμωμαα να περάσεις από μια χώρα  να περάσεις από μια χώρα σσε μια άλλη.ε μια άλλη.

ΌΌλα  αυτά  είναι  το  αποτέλεσμα  του  φόβου  και  της  ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ  τηςλα  αυτά  είναι  το  αποτέλεσμα  του  φόβου  και  της  ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ  της
ΣΙΓΟΥΡΙΑΣ.ΣΙΓΟΥΡΙΑΣ. Φοβούνται  αυτόν  που  ταξιδεύει,  φοβούνται  αυτόν  πο Φοβούνται  αυτόν  που  ταξιδεύει,  φοβούνται  αυτόν  πούύ φτάνει  και φτάνει  και
αναζητούν σιαναζητούν σιγγουριά σε διαβατήρια και χαρτιά όλων των ειδών,ουριά σε διαβατήρια και χαρτιά όλων των ειδών,

Οι  εκπαιδευτικοΟι  εκπαιδευτικοίί των  σχολε των  σχολείίων,  λυκείων  και  πανεπιστηων,  λυκείων  και  πανεπιστημμίων  πρέπει  ναίων  πρέπει  να
κατανοήκατανοήσσουν τον τρόμο σε όλα αυτά και να ουν τον τρόμο σε όλα αυτά και να συνεργαστούνσυνεργαστούν γιο το καλό του κ γιο το καλό του κόσόσμου,μου,
ξέροντας  να  εκπξέροντας  να  εκπααιδεύιδεύσοσουν  τις  νέες  γενιές,  διδυν  τις  νέες  γενιές,  διδάάσκοντσκοντάάς  τις  τον  δρς  τις  τον  δρόόμο  τουμο  του
πραγματικού θάρρους.πραγματικού θάρρους.

ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΙΓΟΝ να δεΕΙΝΑΙ ΕΠΕΙΓΟΝ να δείίξουμε στις νέες γενιές να μην φοβούνται και να μηνξουμε στις νέες γενιές να μην φοβούνται και να μην
αναζητούν ασφάλειαναζητούν ασφάλειαα σε κανέναν και σε τ σε κανέναν και σε τίίποτα.ποτα.

ΕΕίίννααι  απαραι  απαραίίτητο  κάθε  άτομο  να  μάθει  να  εμπιστεύεται  τον  εατητο  κάθε  άτομο  να  μάθει  να  εμπιστεύεται  τον  εαυυτό  τουτό  του
περισσότερο,  Ο  ΦΟΒΟΣ  και  η  ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ  της  περισσότερο,  Ο  ΦΟΒΟΣ  και  η  ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ  της  ΣΙΓΟΥΡΙΑΣΣΙΓΟΥΡΙΑΣ ε είίναι  τρομερέςναι  τρομερές
αδυναμαδυναμίίες που μετατρέπουν την ζωή σε μια ες που μετατρέπουν την ζωή σε μια τρομακτική τρομακτική κόλασηκόλαση..



Παντού  αφθονούν  οι  δειλοΠαντού  αφθονούν  οι  δειλοίί,  οι  ,  οι  φοβιτσιάρηδες,φοβιτσιάρηδες, οι  αδύναμοι  που  πάντα οι  αδύναμοι  που  πάντα
αναζαναζηητούν την ΣΙΓΟΥΡΙτούν την ΣΙΓΟΥΡΙΑΑ..

Φοβόμαστε την ζωή, φοβόμαστε τον θάνατο, φοβόμαστε το τΦοβόμαστε την ζωή, φοβόμαστε τον θάνατο, φοβόμαστε το τι  ι  θα πουν, ναθα πουν, να
χάσουμε την κοινωνική θέση,  την πολιτική  θέση,  τοχάσουμε την κοινωνική θέση,  την πολιτική  θέση,  το  γόητρο,  το χρήμα,  το ωραγόητρο,  το χρήμα,  το ωραίίοο
σπσπίίτι, την ωρατι, την ωραίία γυναα γυναίίκα, τον καλόκα, τον καλό  άνδρα, την δουλειά, το μαάνδρα, την δουλειά, το μαγγαζαζίί, το μονοπώλιο, τα, το μονοπώλιο, τα
έπιπλα,  τοέπιπλα,  το  αυτοκαυτοκίίνητο  νητο  κλπ.κλπ. Όλα  τα  φοβόμαστε.  Παντο Όλα  τα  φοβόμαστε.  Παντούύ αφθονούν  οι  δειλο αφθονούν  οι  δειλοίί,  οι,  οι
φοβιτσιάρηδες,φοβιτσιάρηδες, οι  αδύναμοι οι  αδύναμοι,, όμως  κανε όμως  κανείίςς  δεν  πιδεν  πισστεύει  τον  εατεύει  τον  εαυυτό του δειλό,  όλοιτό  του δειλό,  όλοι
προσποιοπροσποιούύνται τουςνται τους  δυνατούς, θαρραλέοδυνατούς, θαρραλέουυς κλπ.ς κλπ.

ΣεΣε όλες  τις  κοινωνικές  τάξεις  υπάρχουν  χιλιάδες  κ όλες  τις  κοινωνικές  τάξεις  υπάρχουν  χιλιάδες  κααι  εκατομμύρια  απόι  εκατομμύρια  από
συμφέροντα  που  υπάρχει  φόβος  να  χαθοσυμφέροντα  που  υπάρχει  φόβος  να  χαθούύν  και  γι  αυτό  όλος  ο  κόν  και  γι  αυτό  όλος  ο  κόσσμος  ανμος  ανααζητάζητά
σισιγγουριά που εκ των πραουριά που εκ των πραγγμάτων γίνεται όλο και περισσότερο πολύπλοκη, κάνει τηνμάτων γίνεται όλο και περισσότερο πολύπλοκη, κάνει την
ζωή πιο δύσκολη, όλο και πιο πικρή, σκληρή και ανελέητη.ζωή πιο δύσκολη, όλο και πιο πικρή, σκληρή και ανελέητη.

Όλα τα κουτσομπολιά, όλες οι συκοφανΌλα τα κουτσομπολιά, όλες οι συκοφανττίες, δολοπλοκίες, δολοπλοκίίες κλπες κλπ,, έχουν σαν πηγή έχουν σαν πηγή
τον φόβο και αναζήττον φόβο και αναζήτηηση σιγουριάς.ση σιγουριάς.

ΓιΓιαα να  μη  χαθε να  μη  χαθείί η  περ η  περιιουσουσίία,  η  θέα,  η  θέσση,  η  δύναμη,  το  γόητρο,  διαδη,  η  δύναμη,  το  γόητρο,  διαδίίδονταιδονται
συκοφαντσυκοφαντίίες, κουτες, κουτσσομπολιά, γίνονται δολοφονομπολιά, γίνονται δολοφονίίες, πληρώνονται δολοφόνοι κλπ.ες, πληρώνονται δολοφόνοι κλπ.

Οι  ιΟι  ισσχυροχυροίί της  Γ της  Γηης  έχουν  την  πολυτέλεια  να  έχουν  μέχρι  και  μισθωτούςς  έχουν  την  πολυτέλεια  να  έχουν  μέχρι  και  μισθωτούς
δολοφόνους  και  κδολοφόνους  και  κααλοπληρωμένους,  με  την  αηδιαστική  πρόθελοπληρωμένους,  με  την  αηδιαστική  πρόθεσση να  ξεκαθαρη να  ξεκαθαρίσίσουνουν
όλους εκεόλους εκείίνους που τους απειλούν.νους που τους απειλούν.

ΑυτοΑυτοίί αγαπούν την δύναμη για την δύναμη κ αγαπούν την δύναμη για την δύναμη κααι την εξαι την εξασσφαλφαλίίζουν βαζουν βασσιζόμενοιιζόμενοι
σστο το χχρήμα και στο αρήμα και στο αίίμα.μα.

Οι  εφημερΟι  εφημερίίδες  συνεχώς  γράφουν  για  πολλές  περιπτώδες  συνεχώς  γράφουν  για  πολλές  περιπτώσσεις  αυτοκτονιών.εις  αυτοκτονιών.
ΠολλοΠολλοίί πι πισστεύουν  ότι  αυτός  που  αυτοκτονετεύουν  ότι  αυτός  που  αυτοκτονείί ε είίναι  θαρρναι  θαρρααλέοςλέος,, αλλά   αλλά  σστηντην
πραγματικότητα αυτός που αυτοκτονεπραγματικότητα αυτός που αυτοκτονείί ε είίναι ένας δειλός, που φοβάται την ζωή καιναι ένας δειλός, που φοβάται την ζωή και
ψάχνειψάχνει σιγουριά  σιγουριά σστην άσαρκη αγκαλιά του θτην άσαρκη αγκαλιά του θααννάάτου.του.

ΜερικοΜερικοίί ήρωες του πολέμου ήταν γνω ήρωες του πολέμου ήταν γνωσστοτοίί  σσαν αδύνατα και δειλά άτομα, όταναν αδύνατα και δειλά άτομα, όταν
όμως  βρέθηκαν  πρόσωπο  με  πρόόμως  βρέθηκαν  πρόσωπο  με  πρόσσωπο με  τον  θάνατο,  ο  τρόμωπο  με  τον  θάνατο,  ο  τρόμοος  τους  ήταν  τός  τους  ήταν  τόσσοο
μεγάλος,  που  έμεγάλος,  που  έγγιναν  τρομερά  θιναν  τρομερά  θηηρρίία  αναζητώντας  σιγουριά  για  την  ζωή  τους,α  αναζητώντας  σιγουριά  για  την  ζωή  τους,
κάνοντας μια υπεράνθρωπη προκάνοντας μια υπεράνθρωπη προσσπάθεια ενάντια στον θάνατο. Τότε ανακηρύχθηκανπάθεια ενάντια στον θάνατο. Τότε ανακηρύχθηκαν
ΗΡΩΕΣ.ΗΡΩΕΣ.

Ο φόβος συνήθως μπερδεύεται με το θάρρος. Αυτός που αυτοκτονεΟ φόβος συνήθως μπερδεύεται με το θάρρος. Αυτός που αυτοκτονείί φα φαίίνεταινεται
πολύ  θαρραλέος,  αυτός  που  έχει  πιστόλι  φαπολύ  θαρραλέος,  αυτός  που  έχει  πιστόλι  φαίίνεται  πολύ  θαρραλέος  όμως  στηννεται  πολύ  θαρραλέος  όμως  στην
πραγματικότητα οι πραγματικότητα οι αυτόχειρεςαυτόχειρες και οι πιστολάδες ε και οι πιστολάδες είίννααι πολύ άνανδροι.ι πολύ άνανδροι.

Αυτός  που  δεν  φοΑυτός  που  δεν  φοββάται  την  ζωή  δεν  αυτοκτονεάται  την  ζωή  δεν  αυτοκτονείί.  Αυτός  που  δεν  φοβάται.  Αυτός  που  δεν  φοβάται
κανέναν δεν φορά το πικανέναν δεν φορά το πισστόλι στο ζωνάρι.τόλι στο ζωνάρι.

ΕΕίίναι ΕΠΕΙΓΟΝ οι εκπαιδευτικοναι ΕΠΕΙΓΟΝ οι εκπαιδευτικοίί του σχολείου να διδάξουν στον πολ του σχολείου να διδάξουν στον πολίίτη μετη με
τρόπο ξεκάθαρο και ακριβή τι ετρόπο ξεκάθαρο και ακριβή τι είίναι ναι στ’ στ’ αλήθεια ΓΕΝΝΑΙαλήθεια ΓΕΝΝΑΙΟΟΤΗΤΑ και τι εΤΗΤΑ και τι είίναι φόβος.ναι φόβος.

Ο  ΦΟΒΟΣ κΟ ΦΟΒΟΣ κααι  η  ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ της  ι  η  ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ της  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΑΣΦΑΛΕΙΑΣ έχουν   έχουν  μετατρέψειμετατρέψει τον τον
κόσμκόσμοο σε μια τρομακτική κόλαση. σε μια τρομακτική κόλαση.

Η ΦΙΛΟΔΟΞΗ ΦΙΛΟΔΟΞΙΙΑΑ
Η  ΦΙΛΟΔΟΞΗ  ΦΙΛΟΔΟΞΙΙΑ έχει  διάφορες  αιτΑ έχει  διάφορες  αιτίίες  κες  κααι  μια  απι  μια  απόό αυτές  ε αυτές  είίναι  αυτναι  αυτόό που που

ονομάζεται ΦΟΒΟΣ.ονομάζεται ΦΟΒΟΣ.
Το  ταπεινό  παιδΤο  ταπεινό  παιδίί,  που  στα  πάρκα  των  πολυτελών  π,  που  στα  πάρκα  των  πολυτελών  πόόλεων  γυαλλεων  γυαλίίζει  ταζει  τα

παπούτσια  των  υπερήφανων  κυρπαπούτσια  των  υπερήφανων  κυρίίων,  θα  μπορούων,  θα  μπορούσσε  να  μετατραπεε  να  μετατραπείί σε  κλέφτη  αν σε  κλέφτη  αν
έφτανε να αιέφτανε να αισσθανθεθανθείί φ φόόβο για την φτώχεια, φόβο για τον εαυτβο για την φτώχεια, φόβο για τον εαυτόό του, φόβο για το του, φόβο για το
μέλλον του.μέλλον του.

Η ταπεινή Η ταπεινή μοδιστρούλα,μοδιστρούλα, π ποου δουλεύει υ δουλεύει σστο πολυτελές κατάτο πολυτελές κατάσστημα του ισχτημα του ισχυυρού,ρού,
θα μπορούσε να γίνει κλέφτρα ή πθα μπορούσε να γίνει κλέφτρα ή πόόρνη από την μια μέρα στην άλλη, αν αιρνη από την μια μέρα στην άλλη, αν αισσθανότανθανόταν



φόβο για το μέλλον φόβο για την ζωή, φόφόβο για το μέλλον φόβο για την ζωή, φόββο για τα γεράματο για τα γεράματαα, φ, φόόβο για τον εαυτό τηςβο για τον εαυτό της
κλπ.κλπ.

Ο  κομψΟ  κομψόός  σες  σερρβιτόρος  του  πολυτελούς  εστιατορβιτόρος  του  πολυτελούς  εστιατορίίου  ή  του  μεγάλουου  ή  του  μεγάλου
ξενοδοχεξενοδοχείίου θα μπορούου θα μπορούσσε να γίνει ένας γκάνγκστερ, ένας ληστής τρε να γίνει ένας γκάνγκστερ, ένας ληστής τρααπεζών ή ένπεζών ή ένααςς
κλέφτης πολυτελεκλέφτης πολυτελείίας αν απας αν απόό λάθος έφθανε στο σημε λάθος έφθανε στο σημείίο να αισθανθεο να αισθανθείί φόβο για τον φόβο για τον
εαυτό του, την ταπεινή θέση του σερβιεαυτό του, την ταπεινή θέση του σερβιττόρου, για το ίδιο του το μέλλον κλπ.όρου, για το ίδιο του το μέλλον κλπ.

ΤΤο ασήμαντο έντομο φιλοδοξεο ασήμαντο έντομο φιλοδοξείί να γίνει  κομψό.  Ο φτωχός  υ να γίνει  κομψό.  Ο φτωχός  υππάλληλος τουάλληλος του
πάπάγγκου που εξυπηρετεκου που εξυπηρετείί τους πελάτες και που με υπομονή μας δε τους πελάτες και που με υπομονή μας δείίχνει την γραβάτα, τοχνει την γραβάτα, το
πουκάμιπουκάμισσοο,, τα  τα παπούτσιαπαπούτσια, , κάνοντας πολλές υποκλκάνοντας πολλές υποκλίίσεις και χαμογελώντας με φτισεις και χαμογελώντας με φτιαχτήαχτή
ευγευγέένεια,  φιλοδοξενεια,  φιλοδοξείί κάτι  παραπάνω  γιατ κάτι  παραπάνω  γιατίί φοβάτ φοβάτααι,  φοβάται  πολύ,ι,  φοβάται  πολύ,  φοβάται  τηνφοβάται  την
φτώχεια, φοβάται το σκοτεινό του μέλλον, φοβάται τα γεράματα κλπ.φτώχεια, φοβάται το σκοτεινό του μέλλον, φοβάται τα γεράματα κλπ.

Η ΦΙΛΟΗ ΦΙΛΟΔΔΟΟΞΞΙΑ εΙΑ είίναι πολύμορφη. Η ΦΙΛΟΔΟΞναι πολύμορφη. Η ΦΙΛΟΔΟΞΊΊΑ έχει  Α έχει  πρόσωπο αγίουπρόσωπο αγίου και και
πρπρόόσωπο διαβόλου, πρόσωπο άνδρα και πρόσωπο γυνασωπο διαβόλου, πρόσωπο άνδρα και πρόσωπο γυναίίκας, πρόκας, πρόσσωπο συμφέροντοςωπο συμφέροντος
και πρόκαι πρόσσωπο ωπο αφιλοκέρδειας, αφιλοκέρδειας, πρόσωπο ενάρετου και πρόσωπο αμαρτωλού.πρόσωπο ενάρετου και πρόσωπο αμαρτωλού.

Υπάρχει  ΦΙΛΟΔΟΞΥπάρχει  ΦΙΛΟΔΟΞΙΙΑ σε αυτόν που θέλει  να πΑ σε αυτόν που θέλει  να πααντρευτεντρευτείί και   και  σε  σε  εκεεκείίνο τονο το
γεροντοπαλλίκαρογεροντοπαλλίκαρο που ε που είίναι ταναι ταγγμένο κατά του μένο κατά του γάμου.γάμου.

ΥπάρχειΥπάρχει ΦΙΛΟΔΟΞ ΦΙΛΟΔΟΞΙΙΑ σε αυτόν που επιθυμεΑ σε αυτόν που επιθυμείί  τρελάτρελά «να γίνει κάποιος», «να «να γίνει κάποιος», «να
κάνει  φιγούρα»,  «να  ανέβει»  και  υπάρκάνει  φιγούρα»,  «να  ανέβει»  και  υπάρχχει  ΦΙΛΟΔΟΞει  ΦΙΛΟΔΟΞΊΊΑ  σε  αυτόν  που  γίνεταιΑ  σε  αυτόν  που  γίνεται
αναχωρητής,αναχωρητής, που δεν  επιθυμε που δεν  επιθυμείί τ τίίποτα σε  αυτόν τον  κόποτα σε  αυτόν τον  κόσσμο,  γιαμο,  γιατίτί η  μοναδική  του η μοναδική  του
ΦΙΛΟΔΟΞΦΙΛΟΔΟΞΙΙΑ εΑ είίναι  να  φτάναι  να  φτάσσει  τον  ΟΥΡΑΝΟ, να  ΕΛΕΥΘΕΡει  τον  ΟΥΡΑΝΟ, να  ΕΛΕΥΘΕΡΩΩΘΕΘΕΙΙ  κλπ.κλπ. Υπάρχουν Υπάρχουν
ΦΙΛΟΔΟΞΙΕΣ  ΦΙΛΟΔΟΞΙΕΣ  ΓΗΙΝΕΣΓΗΙΝΕΣ και  ΦΙΛΟΔΟΞΙΕΣ   και  ΦΙΛΟΔΟΞΙΕΣ  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ.ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ. Μερικές  φορές  η Μερικές  φορές  η
ΦΙΛΟΔΟΞΦΙΛΟΔΟΞΙΙΑ φορά την μάσκα της Α φορά την μάσκα της ΑΝΙΔΙΟΤΕΛΕΙΑΣΑΝΙΔΙΟΤΕΛΕΙΑΣ και της ΟΥΣΙΑΣ. και της ΟΥΣΙΑΣ.

Αυτός που δεν φιλοδοξεΑυτός που δεν φιλοδοξείί αυτόν το μάταιο και μ αυτόν το μάταιο και μίίζερο κόζερο κόσσμο, ΦΙΛΟΔΟΞΕμο, ΦΙΛΟΔΟΞΕΙΙ τον τον
άλλο, και αυτός που δεν ΦΙΛΟΔΟΞΕάλλο, και αυτός που δεν ΦΙΛΟΔΟΞΕΙΙ χρήμα, ΦΙΛΟΔΟΞΕ χρήμα, ΦΙΛΟΔΟΞΕΙΙ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ. ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ.

Στο ΕΓΩ, στον ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ, στον ΕΑΥΣτο ΕΓΩ, στον ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ, στον ΕΑΥΤΤΟ ΤΟΥ, ευχαριστεΟ ΤΟΥ, ευχαριστείί να κρύβ να κρύβοουν τηνυν την
ΦΙΛΟΔΟΞΦΙΛΟΔΟΞΊΊΑ, να την βάζουν σΑ, να την βάζουν σττις πιο κρυφές κρυψώνες του νου και να λένε μετά:ις πιο κρυφές κρυψώνες του νου και να λένε μετά:
«εγώ  δεν  φιλοδοξώ  τίποτε»,  «εγώ  αγαπώ  τους  ομοίους  μου»,  «  Εγώ  εργάζομαι«εγώ  δεν  φιλοδοξώ  τίποτε»,  «εγώ  αγαπώ  τους  ομοίους  μου»,  «  Εγώ  εργάζομαι
αφιλοκερδώς για το καλό όλων των ανθρώπινων».αφιλοκερδώς για το καλό όλων των ανθρώπινων».

Ο πολιτικός  «αλεπού»  που ξέρει  τα  πάντα,  καταπλήΟ πολιτικός  «αλεπού»  που ξέρει  τα  πάντα,  καταπλήσσσσει  πολλές  φορές  ταει  πολλές  φορές  τα
πλήθη  με  τα  πλήθη  με  τα  επιφανειακώςεπιφανειακώς  αφιλοκερδήαφιλοκερδή του  έργα  όμως  ότ του  έργα  όμως  ότααν  εγκαταλεν  εγκαταλείίψει  τηνψει  την
δουλειά,  γίνεται  ένας  απλός  πολδουλειά,  γίνεται  ένας  απλός  πολίίτης  που φετης  που φεύύγει  από την χώρα του  κουβαλώνταςγει  από την χώρα του  κουβαλώντας
μερικά  εκατομμύρια  δολάρια.  Η  ΦΙΛΟΔΟΞμερικά  εκατομμύρια  δολάρια.  Η  ΦΙΛΟΔΟΞΊΊΑ ότΑ ότααν  εν  είίννααι  μεταμφιει  μεταμφιεσσμένη  με  τηνμένη  με  την
ΜΑΣΚΑ της  ΜΑΣΚΑ της  ΑΝΙΔΙΟΤΕΛΕΙΑΣΑΝΙΔΙΟΤΕΛΕΙΑΣ συνήθως  ξεγελά  ακόμη  και  τους  πιο  πονηρούς. συνήθως  ξεγελά  ακόμη  και  τους  πιο  πονηρούς.
Υπάρχουν στον  Υπάρχουν στον  κόσμοκόσμο πολλο πολλοίί που το μόνο που ΦΙΛΟΔΟΞΟ που το μόνο που ΦΙΛΟΔΟΞΟΥΥΝ εΝ είίναι να μην εναι να μην είίναιναι
ΦΙΛΦΙΛΟΔΟΔΟΞΟΙ.ΟΞΟΙ.

Υπάρχουν  πολλΥπάρχουν  πολλοίοί άνθρωποι  που  παραιτούνται  από  όλα  τα  μεγαλε άνθρωποι  που  παραιτούνται  από  όλα  τα  μεγαλείία  καια  και
ματαιότητες  γιατματαιότητες  γιατίί το  μόνο  που  ΦΙΛΟΔΟΞΟ το  μόνο  που  ΦΙΛΟΔΟΞΟΥΥΝ  εΝ  είίναι  η  εναι  η  εσσωτερικήωτερική
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗ.ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗ.

Ο πένης  που  προχωρά  γονατιΟ  πένης  που  προχωρά  γονατισσμένος  μέχρι  τον  ναό  και  που  μαστιγώνεταιμένος  μέχρι  τον  ναό  και  που  μαστιγώνεται
γεμάτος πγεμάτος πίσίστη, δεν φιλοδοξετη, δεν φιλοδοξείί φαινομενικά τ φαινομενικά τίίποτα κποτα κααι μέχρι που δι μέχρι που δίίνει χωρνει χωρίίς να πας να παίίρνειρνει
από κανέναν, αλλά εαπό κανέναν, αλλά είίναι φανερό ότι ΦΙΛΟΔΟΞΕναι φανερό ότι ΦΙΛΟΔΟΞΕΙΙ το ΘΑΥΜΑ, την θεραπε το ΘΑΥΜΑ, την θεραπείία, τηνα, την
υυγγεείία  για τον εαυτα για τον εαυτόό του ή για κάποιον  της  οικογένει του ή για κάποιον  της  οικογένειαας του,  ή  ακόμα την αιώνιας του,  ή  ακόμα την αιώνια
σωτηρσωτηρίία.  Εμεα.  Εμείίς  θς  θααυμάζουμε  τους  ανθρώπους  άνδρες  και  γυναίκες  που  ευμάζουμε  τους  ανθρώπους  άνδρες  και  γυναίκες  που  είίναι  στ’ναι  στ’
αλήθεια  θρηαλήθεια  θρησσκκόόληπτοι,  αλλά  ληπτοι,  αλλά  δυστυχώςδυστυχώς δεν  αγαπούν  την  θρησκε δεν  αγαπούν  την  θρησκείία  τους  εντελώςα  τους  εντελώς
ΑΦΙΛΟΚΕΡΔΩΣ.ΑΦΙΛΟΚΕΡΔΩΣ.

Οι άΟι άγγιες θρηιες θρησσκεκείίες, οι άφατες αιρέες, οι άφατες αιρέσσεις, τα τάεις, τα τάγγμμαατα, οι πνευματικές εταιρτα, οι πνευματικές εταιρίίεςες
κλπκλπ,, αξ αξίίζουζουνν την ΑΦΙΛΟΚΕΡΔ την ΑΦΙΛΟΚΕΡΔΗΗ ΑΓΑΠΗ μας. ΑΓΑΠΗ μας.

Είναι πολύ σπάνιο σε αυτόν τον κόσμο να συΕίναι πολύ σπάνιο σε αυτόν τον κόσμο να συναναντντήήσεις κάποιον που να αγαπάσεις κάποιον που να αγαπά
την θρητην θρησσκεκείία  του,  το  σχολεα του,  το  σχολείίο  του,  την  αο του,  την  αίίρεσρεσηη του κλπ   του κλπ  αφιλοκερδώς.αφιλοκερδώς. Αυτό ε Αυτό είίναιναι
λυπηρό.λυπηρό.



Όλος ο κόσμος εΌλος ο κόσμος είίναι γεμάτος από φιλοδοξναι γεμάτος από φιλοδοξίίες. Ο Χες. Ο Χίίτλερ ρτλερ ρίίχτηκε στον πόλεμοχτηκε στον πόλεμο
από φιλοδοξαπό φιλοδοξίία.α.

Όλοι οι πόλεμοι έχουν την αιτΌλοι οι πόλεμοι έχουν την αιτίία τους στο φόα τους στο φόββο και στην ΦΙΛΟΔΟΞο και στην ΦΙΛΟΔΟΞΙΙΑ. ΌλαΑ. Όλα
τα σοβαρότερα προβλήμτα σοβαρότερα προβλήμαατα της ζωής έχουν σαν ξεκτα της ζωής έχουν σαν ξεκίίνημα την ΦΙΛΟΔΟΞνημα την ΦΙΛΟΔΟΞΙΙΑ. Όλος Α. Όλος οο
κόσμος ζει παλεύοντας όλον τον κόσμο εξκόσμος ζει παλεύοντας όλον τον κόσμο εξααιτιτίαίας της φιλοδοξς της φιλοδοξίίας ένας ενάντια όλωνας ένας ενάντια όλων
και όλοι ενάντια όλων.και όλοι ενάντια όλων.

Κάθε άνθρωπος στην ζωή ΦΙΛΟΔΟΞΕΚάθε άνθρωπος στην ζωή ΦΙΛΟΔΟΞΕΙΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΤΙ και  οι  άνθρωποι ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΤΙ και  οι  άνθρωποι
μιας  κάποιας  ηλικμιας  κάποιας  ηλικίίας,  εκπαιδευτικοας,  εκπαιδευτικοίί,  αρχηγο,  αρχηγοίί οικογενειών,  κηδεμόνες  κλπ οικογενειών,  κηδεμόνες  κλπ,,
προτρέπουν τους μικρούς, τις μικρές, τις δεσποινπροτρέπουν τους μικρούς, τις μικρές, τις δεσποινίίδες, τους νέους να ακολουθήσουνδες, τους νέους να ακολουθήσουν
τον φοβερό δρόμο της τον φοβερό δρόμο της ΦΙΛΟΔΟΞΙΑΣ.ΦΙΛΟΔΟΞΙΑΣ.

Οι μεγάλοι λένε στους μαθητές και μΟι μεγάλοι λένε στους μαθητές και μααθήτριες: «Πρέπει να γίνεις κάτι στηνθήτριες: «Πρέπει να γίνεις κάτι στην
ζωή, νζωή, ναα γίνεις πλού γίνεις πλούσσιος, να παντρευτειος, να παντρευτείίς με εκατομμυριούχο, να γίνεις δυνατός» κλπ.ς με εκατομμυριούχο, να γίνεις δυνατός» κλπ.

Οι παλιές γενιές, τρομερές, άΟι παλιές γενιές, τρομερές, άσσχημες, χημες, απαρχαιομένες,απαρχαιομένες, θέλουν οι νέες γενιές να θέλουν οι νέες γενιές να
γίνουν κι αυτές φιλόδοξες, άγίνουν κι αυτές φιλόδοξες, άσσχημες φρικιαστικές σαν αυτές.χημες φρικιαστικές σαν αυτές.

Το  χειρότερο  Το  χειρότερο  απ’  απ’  όλα  αυτά  εόλα  αυτά  είίναι  ότι  οι  νέοι  άνθρωποι  αφήνονται  ναναι  ότι  οι  νέοι  άνθρωποι  αφήνονται  να
«ζαλιστούν» και επ«ζαλιστούν» και επίσίσης αφήνονται να οδηγηθούν σ’ αυτόν τον φρικιαστικό δρης αφήνονται να οδηγηθούν σ’ αυτόν τον φρικιαστικό δρόόμο τηςμο της
ΦΙΛΟΔΟΞΙΑΣ.ΦΙΛΟΔΟΞΙΑΣ.

Οι  εκπαιδευτικοΟι  εκπαιδευτικοίί πρέπει  να  διδάξουν   πρέπει  να  διδάξουν  σστους  μαθητές  και  τις  μαθήτριες  ότιτους  μαθητές  και  τις  μαθήτριες  ότι
κκααμιά τμιά τίίμια εργασία δεν πρέπει να περιφρονεμια εργασία δεν πρέπει να περιφρονείίται και είναι ανόητται και είναι ανόητοο να κοιτάζουμε με να κοιτάζουμε με
περιφρόνηση  τον  οδηγό  του  ταξπεριφρόνηση  τον  οδηγό  του  ταξίί,  τον  υπάλληλο  της  βιτρ,  τον  υπάλληλο  της  βιτρίίνας,  τον  αγρότη,  τοννας,  τον  αγρότη,  τον
λούστρο  κλπ.  Κάθε  ταπεινή  δουλειά  ελούστρο  κλπ.  Κάθε  ταπεινή  δουλειά  είίναι  ωραναι  ωραίία.  Κάθε  ταπεινή  δουλειά  εα.  Κάθε  ταπεινή  δουλειά  είίναιναι
απαραπαραίαίτητη στην κοινωντητη στην κοινωνίία.α.

Δεν εΔεν είίμμααστε γεννημένοι  στε γεννημένοι  όλοιόλοι για μηχανικο για μηχανικοίί, κυβερνήτες, πρόεδροι, γιατρο, κυβερνήτες, πρόεδροι, γιατροίί,,
δικηγόροι κλπ.δικηγόροι κλπ.

Στο  κοινωνικό  σύνολο χρειάζονται  όλες  οι  δουλειές,  όλα τα  επαγγέλματα,Στο  κοινωνικό  σύνολο χρειάζονται  όλες  οι  δουλειές,  όλα τα  επαγγέλματα,
κκααμμίία τα τίίμια δουλειά δεν μπορεμια δουλειά δεν μπορείί ποτέ να ε ποτέ να είίναι περιφρονημένη. Στην πρακτική ζωήναι περιφρονημένη. Στην πρακτική ζωή
κάθε ανθρώπινο  κάθε ανθρώπινο  ονον χρ χρηησιμεύει  σιμεύει  σσε κάτι  και  το σπουδαιότερο εε κάτι  και  το σπουδαιότερο είίναι να ξέρεις σε τιναι να ξέρεις σε τι
χρήσιμεύει χρήσιμεύει ο καθένας.ο καθένας.

Οι εκπαιδευτικοί έχουν καθήκον νΟι εκπαιδευτικοί έχουν καθήκον ναα ανακαλύπτουν την κλ ανακαλύπτουν την κλίίση κάθε μαθητή καιση κάθε μαθητή και
νναα τον προσαν τον προσαναατολτολίίζουν προς τα εκεζουν προς τα εκείί. Αυτ. Αυτόός που εργς που εργάάζετζετααι σι σύύμφωνμφωναα με την ΚΛ με την ΚΛΙΙΣΗΣΗ
του στην ζωή, θτου στην ζωή, θαα ερ εργγαστεαστείί με ΑΛΗΘΙΝΗ  με ΑΛΗΘΙΝΗ ΑΓΑΠΗΑΓΑΠΗ και χωρ και χωρίίς ΦΙΛΟΔΟΞς ΦΙΛΟΔΟΞΙΙΑ. Α. 

Η ΑΓΑΠΗ πρέΗ ΑΓΑΠΗ πρέππει να αντικαταστήει να αντικαταστήσσει την ΦΙΛΟΔΟΞει την ΦΙΛΟΔΟΞΙΙΑ. Α. 
Η ΚΛΗ ΚΛΙΙΣΗ προς  αυτό  που  πρΣΗ προς  αυτό  που  πράάγματι  μας  αρέσει,  εκεγματι  μας  αρέσει,  εκείίνο  το  επάγγελμα  πουνο  το  επάγγελμα  που

εξεξαασκοσκούύμε με χμε με χααρά ερά είίναι αυτό που μας ευχναι αυτό που μας ευχααριστεριστείί και που αγαπάμε. και που αγαπάμε.
Στη μοντέρνα ζωή οι άνθρωποι δυστυχώς εργάζονται με δυσαρέΣτη μοντέρνα ζωή οι άνθρωποι δυστυχώς εργάζονται με δυσαρέσσκεια και απόκεια και από

φιλοδοξφιλοδοξίία γιατα γιατίί εξασκούν ε εξασκούν εππαγαγγγέλματα πέλματα ποου δεν συμπυ δεν συμπίίπτπτοουν με την ΚΛυν με την ΚΛΙΙΣΗ τους.ΣΗ τους.
Όταν κάποιος εργάζεται σε κάτι που του αρέσει, Όταν κάποιος εργάζεται σε κάτι που του αρέσει, σστην πραγματική του κλίση,την πραγματική του κλίση,

το κάνει με ΑΓΑΠΗ γιατο κάνει με ΑΓΑΠΗ γιατίτί ΑΓ ΑΓΑΑΠΑ την κλΠΑ την κλίίση του, γιατί οι ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ για την ζωήση του, γιατί οι ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ για την ζωή
είναι αυτές της κλείναι αυτές της κλίσίσης του. Αυτή εης του. Αυτή είίννααι ακριβώς η δουλειά των εκπαιδευτικών. Ναι ακριβώς η δουλειά των εκπαιδευτικών. Να
ξέρουν νξέρουν ναα προ προσσανατολίσουν τους μαθητές και μαθήτριανατολίσουν τους μαθητές και μαθήτριεες τους, να ανακαλύψουν τιςς τους, να ανακαλύψουν τις
ικανικανόότηττητεες τους και να τους οδηγήσουν στον δρόμο της αυθεντικής τους κλς τους και να τους οδηγήσουν στον δρόμο της αυθεντικής τους κλίίσης.σης.

Η ΑΓΑΠΗΗ ΑΓΑΠΗ
Οι  μαθητές  και  οι  μαθήτριες  από  τα  σχολικά  θρανΟι  μαθητές  και  οι  μαθήτριες  από  τα  σχολικά  θρανίία  ακόμη  πρέπει  ναα  ακόμη  πρέπει  να

καταλάβουν με ολοκληρωτικό τρόπο αυτό που λέκαταλάβουν με ολοκληρωτικό τρόπο αυτό που λέγγεται ΑΓΑΠΗ.εται ΑΓΑΠΗ.
Ο ΦΟΒΟΣ και η ΕΞΑΡΤΗΣΗ μπερδεύονται συνήθως με την ΑΓΑΠΗΟ ΦΟΒΟΣ και η ΕΞΑΡΤΗΣΗ μπερδεύονται συνήθως με την ΑΓΑΠΗ,, όμως όμως

δεν εδεν είίναι ΑΓΑΠΗ.ναι ΑΓΑΠΗ.
Οι  μαθητές  και  μαθήτριες  εξαρτώνται  από  τους  γονεΟι  μαθητές  και  μαθήτριες  εξαρτώνται  από  τους  γονείίς  τους  και  τουςς  τους  και  τους

δασκάλους  τους  και  εδασκάλους  τους  και  είίναι  φανερναι  φανερόό ότι  τους  σέβονται  αλλά  και  τ ότι  τους  σέβονται  αλλά  και  τοους  φοβούντυς  φοβούντααιι
συσυγγχρόνως.χρόνως.



Τα αγόρια και κορΤα αγόρια και κορίίτσια, οι νέοι και δεσποιντσια, οι νέοι και δεσποινίίδες εξαρτώνται απδες εξαρτώνται απόό τους γονε τους γονείίςς
τους για τα ρούχα, την τροφή, τα χρήματα, την κατοικία τους για τα ρούχα, την τροφή, τα χρήματα, την κατοικία κλπκλπ και ε και είίναι ολοφάνερο πώςναι ολοφάνερο πώς
αισθάνονται προστατευμένοι, ξέρουν ότι εξαρτώνταισθάνονται προστατευμένοι, ξέρουν ότι εξαρτώντααι από τους γονει από τους γονείίς τους και για τονς τους και για τον
λόλόγγο αυτό τους σέβονται και τους φοβοο αυτό τους σέβονται και τους φοβούύνται ακόμη, αλλά αυτό δεν ενται ακόμη, αλλά αυτό δεν είίναι ΑΓΑΠΗ.ναι ΑΓΑΠΗ.

Για να αποδεΓια να αποδείίξουμε αυτό που λέμε μπορούμε να εξακριβώξουμε αυτό που λέμε μπορούμε να εξακριβώσσουμε με απόλυτηουμε με απόλυτη
ακακρρίβείβειαια ότι  όλα  τα  αγόρια  και  κορ ότι  όλα  τα  αγόρια  και  κορίίττσσια,  νέοι  ή  δεια,  νέοι  ή  δεσσποινίδες  εμπιστεύονταιποινίδες  εμπιστεύονται
περισπερισσσότερο τους φίλους και φότερο τους φίλους και φίίλες του σχολελες του σχολείίου παρά τους ίδιους τους γονεου παρά τους ίδιους τους γονείίς τους.ς τους.

Πραγματικά  τα  αγόρια  και  κορΠραγματικά  τα  αγόρια  και  κορίίτσια,  νέοι  και  δετσια,  νέοι  και  δεσσποινποινίίδες  μιλούν  με  τουςδες  μιλούν  με  τους
συντρόφους και συντρόφισυντρόφους και συντρόφισσσες σχετικά με πράγματα ιδισες σχετικά με πράγματα ιδιαίαίτερα που ποτέ δεν θα τοτερα που ποτέ δεν θα το
έλεγαν έλεγαν σστους ίδιους τους γονετους ίδιους τους γονείίς τους.ς τους.

Αυτό μας  αποδεικνύει  ότι  δεν  υπάρχει  αληθινή  εμπιστοσύνη ανάμεσα σταΑυτό μας  αποδεικνύει  ότι  δεν  υπάρχει  αληθινή  εμπιστοσύνη ανάμεσα στα
παιδιά και τους γονεπαιδιά και τους γονείίς, ότς, ότιι δεν υπάρχει αληθινή ΑΓΑΠΗ. δεν υπάρχει αληθινή ΑΓΑΠΗ.

Γίνεται  ΕΠΕΙΓΟΝ  το  να  καταλάβουμε  ότι  υπάρχει  μια  διαφορά  βαΓίνεται  ΕΠΕΙΓΟΝ  το  να  καταλάβουμε  ότι  υπάρχει  μια  διαφορά  βασσικήική
ανάμεσα στην ΑΓΑΠΗ και αυτό που λέανάμεσα στην ΑΓΑΠΗ και αυτό που λέγγεται σεβαεται σεβασσμός, φόβος, εξάρτηση, δέος. Εμός, φόβος, εξάρτηση, δέος. Είίναιναι
ΕΠΕΙΓΟΝ να ξέρουμε νΕΠΕΙΓΟΝ να ξέρουμε ναα σε σεββόόμμαστε τους γονεαστε τους γονείίς  ς  και  και  τους δασκάλους αλλτους δασκάλους αλλάά να μην να μην
μπερδεύουμε τον σεβασμό με την ΑΓΑΠΗ. μπερδεύουμε τον σεβασμό με την ΑΓΑΠΗ. 

Ο Ο ΣΕΒΑΣΜΟΣΣΕΒΑΣΜΟΣ και η ΑΓΑΠΗ πρέ και η ΑΓΑΠΗ πρέππει να εει να είίναι εναι εσσωτερικά ενωμένα, όμως δενωτερικά ενωμένα, όμως δεν
πρέπει να μπερδεύουμε το ένα με το άλλο.πρέπει να μπερδεύουμε το ένα με το άλλο.

Οι γονεΟι γονείίς φοβούνται για τα παιδιά τους, επιθυμούν γι’ αυτά το καλύτερο: ένας φοβούνται για τα παιδιά τους, επιθυμούν γι’ αυτά το καλύτερο: ένα
καλό επάγγελμα, έναν καλόν γάμο, προστακαλό επάγγελμα, έναν καλόν γάμο, προστασίσία α κλπκλπ και συγχέουν αυτόν τον φόβο με και συγχέουν αυτόν τον φόβο με
την αληθινή ΑΓΑΠΗ.την αληθινή ΑΓΑΠΗ.

Γίνεται  αναγκΓίνεται  αναγκααίο  να  κατίο  να  κατααλάβουμε  ότι  χωρλάβουμε  ότι  χωρίίς  ΑΛΗΘΙΝΗ  ΑΓΑΠΗ  ες  ΑΛΗΘΙΝΗ  ΑΓΑΠΗ  είίναιναι
αδαδύύνατον για τους γονενατον για τους γονείίς και εκπαιδευτικος και εκπαιδευτικούύς να οδης να οδηγγήσουν τις νέες γενεές με σοφήσουν τις νέες γενεές με σοφίίαα
ακόμα και αν οι προθέακόμα και αν οι προθέσσεις τοεις τουυς ες είίναι πάρα πολύ καλές. ναι πάρα πολύ καλές. Ο δρόμος που οδηγεΟ δρόμος που οδηγείί στην στην
άβυσσο εάβυσσο είίναι στρωμένος με πολύ καλές προθέσειςναι στρωμένος με πολύ καλές προθέσεις..

Βλέπουμε την περΒλέπουμε την περίίπτωπτωσση που εη που είίναι παγκοναι παγκοσσμμίίως γνωστή σαν  ως γνωστή σαν  «Επαναστάτες«Επαναστάτες
χωρίς αιτίαχωρίς αιτία». Αυτή ε». Αυτή είίναι μιναι μιαα νοητική επιδημ νοητική επιδημίαία που έχει δι που έχει διααδοθεδοθείί  σε σε όλον τον κόσμο.όλον τον κόσμο.
Πληθώρα από «καλά παιδιά»Πληθώρα από «καλά παιδιά»,, δηλαδή πολύ αγαπημένα από τους γονε δηλαδή πολύ αγαπημένα από τους γονείίς τους, πολύς τους, πολύ
χαχαϊϊδεμένα, πολύ λατρεμένα, επιτδεμένα, πολύ λατρεμένα, επιτίίθενται σε αθώους περαστικούς, χτυπούν και βιάζουνθενται σε αθώους περαστικούς, χτυπούν και βιάζουν
γυναίκες, κλέβουν, πετροβολούνγυναίκες, κλέβουν, πετροβολούν,, γυρ γυρίίζουν σαν συμμοζουν σαν συμμορρίες κάνοντας παντού ζημιές,ίες κάνοντας παντού ζημιές,
δεν σέβονται τους εκπαιδευτικούς και γονείς κλπ.δεν σέβονται τους εκπαιδευτικούς και γονείς κλπ.

Οι  Οι  «Επαναστάτες  χωρίς  αιτία«Επαναστάτες  χωρίς  αιτία»  ε»  είίναι  το προϊόν  της  έλλειψης  της  αληθινήςναι  το προϊόν  της  έλλειψης  της  αληθινής
ΑΓΑΠΗΣ.ΑΓΑΠΗΣ.

Όπου υπάρχει αληθινή ΑΓΑΠΗ δεν υπάρχουν «Επαναστάτες χωρίς αιτία». ΑνΌπου υπάρχει αληθινή ΑΓΑΠΗ δεν υπάρχουν «Επαναστάτες χωρίς αιτία». Αν
οι γονεοι γονείίς ΑΓΑΠΟς ΑΓΑΠΟΥΥΣΑΝ αληθινά τα παιδιά τους θα ήξεραν να τα προσανατολΣΑΝ αληθινά τα παιδιά τους θα ήξεραν να τα προσανατολίσίσουνουν
έξυπνα και τότε δε θα υπήρχαν «Επαναστάτες χωρίς αιτία». Οι επαναστάτες χωρέξυπνα και τότε δε θα υπήρχαν «Επαναστάτες χωρίς αιτία». Οι επαναστάτες χωρίίςς
αιταιτίαία ε είίναι προναι προϊϊόν κακού προσανατολιόν κακού προσανατολισσμούμού.. Ο Οιι γονε γονείίς δεν έχος δεν έχουυν αρκετή ΑΓΑΠΗ γιαν αρκετή ΑΓΑΠΗ για
νναα αφο αφοσσιωθούν και να προσανατολιωθούν και να προσανατολίίσουν τα παιδιά τους με σοφσουν τα παιδιά τους με σοφίία.α.

Οι μοντέρνοι γονεΟι μοντέρνοι γονείίς σκέπτονς σκέπτοντται μόνο το χρήμα και να δώαι μόνο το χρήμα και να δώσσουν στο παιδουν στο παιδίί τους τους
όλο και περιόλο και περισσσσότερα, και αυτοκότερα, και αυτοκίίνητο τελευτανητο τελευταίίο μοντέλο, και ρούχα τελευταο μοντέλο, και ρούχα τελευταίίας μόδαςας μόδας
κλπκλπ,, αλλά δεν αγαπ αλλά δεν αγαποούν αληθινά, δεν ξέρουν νύν αληθινά, δεν ξέρουν ναα αγ αγααπήπήσσουν και γι’ αυτό υπάρχουν οιουν και γι’ αυτό υπάρχουν οι
«επαναστάτες χωρ«επαναστάτες χωρίίς αιτς αιτίία».α».

Η  επιπολαιότητΗ  επιπολαιότηταα της  εποχής  αυτής  οφε της  εποχής  αυτής  οφείίλεται  στην  έλλειψλεται  στην  έλλειψη  η  πραγματπραγματιικήςκής
ααγγάπης.άπης.

Η μοντέρνα ζωή μοιάζει με ένα ρυάκι ρηχό, χωρΗ μοντέρνα ζωή μοιάζει με ένα ρυάκι ρηχό, χωρίίς βάθος.ς βάθος.
Στην  Στην  βαθιάβαθιά λ λίίμνη  της  ζωής  μπορομνη  της  ζωής  μπορούύν  να  ζήσουν  πολλά  πλάσματα,  πολλάν  να  ζήσουν  πολλά  πλάσματα,  πολλά

ψάρια,  αλλά  η  ψάρια,  αλλά  η  λακούβαλακούβα με  νερό  που  βρ με  νερό  που  βρίίσκεται  στην  άκρη  του  δρόμσκεται  στην  άκρη  του  δρόμοου  γρήυ  γρήγγοραορα
στεγνώνει από τις καυτές αχτστεγνώνει από τις καυτές αχτίίδες του ήλιου κδες του ήλιου κααι τότε το μόνο που μένει ει τότε το μόνο που μένει είίναι η λάσπη,ναι η λάσπη,
η σαη σαππίίλαλα, η α, η ασσκήμικήμιαα..



ΕΕίίννααι  αδύνατον  να  κατανοήσουμε  την  ομορφιά  της  ζωής  σε  όλο  της  τοι  αδύνατον  να  κατανοήσουμε  την  ομορφιά  της  ζωής  σε  όλο  της  το
μεγαλεμεγαλείίο, αν δεν έχουμε μάθει να ΑΓΑΠο, αν δεν έχουμε μάθει να ΑΓΑΠΑΑΜΕ. Ο κόσμος μπερδεύει τον σεβασμό καιΜΕ. Ο κόσμος μπερδεύει τον σεβασμό και
τον φόβο με αυτό που λέγεται  ΑΓΑΠΗ. Σεβόμαστε τους ανωτέρους  μας και  τουςτον φόβο με αυτό που λέγεται  ΑΓΑΠΗ. Σεβόμαστε τους ανωτέρους  μας και  τους
φοβόμαστε και τότε πιστεύουμε ότι τους αφοβόμαστε και τότε πιστεύουμε ότι τους αγγαπάμε.απάμε.

Τα μικρά παιδιά φοβοΤα μικρά παιδιά φοβούύνται  τους γονείς  τους  και  τους δασκάλους τους καινται  τους γονείς  τους  και  τους δασκάλους τους και
τους σέβονται και πιτους σέβονται και πισστεύουν ότι τους αγαπούν.τεύουν ότι τους αγαπούν.  Φοβάται το μικρό παιδΦοβάται το μικρό παιδίί το μαστ το μαστίίγιγιοο,,
τον χάρακα, την κακή βαθμολογία, την επτον χάρακα, την κακή βαθμολογία, την επίίπληξη πληξη σστο σπτο σπίίτι ή στο σχολετι ή στο σχολείίο κλπ και τότεο κλπ και τότε
πιστεύει ότι αγαπά τον πατέρπιστεύει ότι αγαπά τον πατέραα το τουυ ή τον εκπαιδευτικό αλλά ή τον εκπαιδευτικό αλλά  στην πραγματικότηταστην πραγματικότητα
μόνο τους φοβάται.μόνο τους φοβάται.

Είμαστε  εξαρτημένοι  από  την  δουλειά,  από  το  αφεντικό,  φοβόμΕίμαστε  εξαρτημένοι  από  την  δουλειά,  από  το  αφεντικό,  φοβόμααστε  τηνστε  την
μιζέρια, να μεμιζέρια, να μείίνουμε χωρνουμε χωρίίς δουλειά και τότε πιστεύος δουλειά και τότε πιστεύουυμε ότι αγμε ότι αγααπάμε το αφεντικό καιπάμε το αφεντικό και
μέχρι που προασπιζόμαστε τα συμφέρονμέχρι που προασπιζόμαστε τα συμφέροντάτά του, προ του, προσσέχουμε την ιδιοκτηέχουμε την ιδιοκτησίσία του αλλάα του αλλά
αυτό δεν εαυτό δεν είίναι ΑΓΑΠΗ, εναι ΑΓΑΠΗ, είίναι φόβος.ναι φόβος.

ΠολλοΠολλοίί άνθρωποι φοβούνται να σκεφτούν για τον εαυτό τους, για τα μυ άνθρωποι φοβούνται να σκεφτούν για τον εαυτό τους, για τα μυσστήριοτήριο
της ζωής και ττης ζωής και τοου θανάτου, φοβούνται να ερευνήσουν, να ψάξουν νυ θανάτου, φοβούνται να ερευνήσουν, να ψάξουν ναα κατανοήσουν, να κατανοήσουν, να
μελετήμελετήσσουν κλπ και τότε αναφωνούν: ουν κλπ και τότε αναφωνούν: Εγώ αγαπώ τον Θεό και αυτό είναι αρκετόΕγώ αγαπώ τον Θεό και αυτό είναι αρκετό..

ΠιΠισστεύουν ότι αγαπούν τον ΘΕΟ αλλά στην πραγματικότητα δεν ΑΓΑΠΟΥΝ,τεύουν ότι αγαπούν τον ΘΕΟ αλλά στην πραγματικότητα δεν ΑΓΑΠΟΥΝ,
φοβούνται.φοβούνται.

ΣεΣε καιρό πολέμου η σύζυγος αισθάνεται ότι λατρεύει τον σύζυγο περι καιρό πολέμου η σύζυγος αισθάνεται ότι λατρεύει τον σύζυγο περισσσότεροσότερο
από  ποτέ  και  προαπό  ποτέ  και  προσσμένει  με  αγωνμένει  με  αγωνίαία το  γυρισμό  του  στο  σπ το  γυρισμό  του  στο  σπίίτιτι,, αλλά  στην αλλά  στην
πραγματικότητα  δεν  τον  αγαπά,  φοβάται  μόνο  μήπως  μεπραγματικότητα  δεν  τον  αγαπά,  φοβάται  μόνο  μήπως  μείίνει  χωρνει  χωρίίς  σύζυγο,  χωρς σύζυγο,  χωρίίςς
προστασπροστασίία κλπ.α κλπ.

Η ψυχολογική σκλαβιά, η εξάρτηΗ ψυχολογική σκλαβιά, η εξάρτησση, το να η, το να εξαρτάσαιεξαρτάσαι από κάποιον, δεν ε από κάποιον, δεν είίναιναι
ΑΓΑΠΗ.  ΕΑΓΑΠΗ.  Είίννααι  απλά  ΦΟΒΟΣ  και  απλά  ΦΟΒΟΣ  καιι αυτό  ε αυτό  είίναι  όλο.  Το  παιδναι  όλο.  Το  παιδίί στις  σπουδές  του στις  σπουδές  του
εξαρτάται από τον εκπαιδευτικό και εεξαρτάται από τον εκπαιδευτικό και είίναι φανερό ότι φοβάται την αποβολήναι φανερό ότι φοβάται την αποβολή,, την κακή την κακή
βαθμολογία, την παρατήρηση κβαθμολογία, την παρατήρηση κααι πολλές φορές νομι πολλές φορές νομίίζει ότι τον ΑΓζει ότι τον ΑΓΑΑΠΑ αλλά αυτόΠΑ αλλά αυτό
που συμβαπου συμβαίίνει ενει είίναι ότι τοναι ότι τονν φοβάται. φοβάται.

Όταν  η  γυναΌταν  η  γυναίίκα  εκα  είίναι  ναι  ετοιμόγενηετοιμόγενη ή   ή  σσε  κε  κίίνδυνο  να  πεθάνει  από  κάποιανδυνο  να  πεθάνει  από  κάποια
αρρώστιαρρώστιαα,  ο  άντρας  πιστεύει  ,  ο  άντρας  πιστεύει  όότι  την  ατι  την  αγγαπά  πολαπά  πολύ  ύ  περισσπερισσόότερο,  αλλά  τερο,  αλλά  σστηντην
πραπραγγματικότητματικότηταα αυτ αυτόό που συμβα που συμβαίίνεινει  εείίναι ναι όότι φοβάται μην την χάσει, εξαρτάται απότι φοβάται μην την χάσει, εξαρτάται από
αυτήν σε πολλάαυτήν σε πολλά  πράγματα, όπως επράγματα, όπως είίναι το φαγητό,  ναι το φαγητό,  σσεξ, πλύεξ, πλύσσιμο ρούχων, χάδια  ιμο ρούχων, χάδια  κλπκλπ
και τρέμει μήπως την χάκαι τρέμει μήπως την χάσσει. Αυτό δεν εει. Αυτό δεν είίναι ΑΓΑΠΗ. Όλοςναι ΑΓΑΠΗ. Όλος  ο κο κόσόσμος λέει ότι λατρεύειμος λέει ότι λατρεύει
όλον τον κόσμο αλλά δεν εόλον τον κόσμο αλλά δεν είίναι έτσι.ναι έτσι.

ΕΕίίναι  πολύ  σπάνιο  στην  ζωή  να  βρεις  κάποιον  που  να  ξέρει  να  ΑΓναι  πολύ  σπάνιο  στην  ζωή  να  βρεις  κάποιον  που  να  ξέρει  να  ΑΓΑΑΠΑΠΑ
ΑΛΗΘΙΝΑ.ΑΛΗΘΙΝΑ.

Αν οι γονεΑν οι γονείίς ας αγγαπούαπούσσαν αληθινά τα παιδιά, αν τα παιδιά αγαπούσαν αληθινάαν αληθινά τα παιδιά, αν τα παιδιά αγαπούσαν αληθινά
τους  γονετους  γονείίς  τους,  αν  οι  εκπαιδευτικος  τους,  αν  οι  εκπαιδευτικοίί αγαπούσαν  αληθινά  τους  μαθητές  και αγαπούσαν  αληθινά  τους  μαθητές  και
μαθήτριες, δεν θα υπήρχαν πόλεμοι. Οι πόλεμοι θα ήταν αδύνατοι εκατό τα εκατό.μαθήτριες, δεν θα υπήρχαν πόλεμοι. Οι πόλεμοι θα ήταν αδύνατοι εκατό τα εκατό.

Αυτό που συμβΑυτό που συμβααίνει  είνει  είίναι  ότι  οι  άνθρωποι  δεν έχουν καταλάβει  τι  εναι  ότι  οι  άνθρωποι  δεν έχουν καταλάβει  τι  είίναι  ηναι  η
αγάπη και κάθε φαγάπη και κάθε φόόβο, κάθε ψυχολογική σκλαβιά, κάθε πάθος κλπβο, κάθε ψυχολογική σκλαβιά, κάθε πάθος κλπ,, τα συγχέουν με τα συγχέουν με
αυτό που λέαυτό που λέγγεται ΑΓΑΠΗ.εται ΑΓΑΠΗ.

Οι άνθρωποι δεν ξέρουν να ΑΓΑΠΟΥΝ, Οι άνθρωποι δεν ξέρουν να ΑΓΑΠΟΥΝ, ααν οι άνθρωποι ήξεραν να αν οι άνθρωποι ήξεραν να αγγαπούν, ηαπούν, η
ζωή θα ήταν σζωή θα ήταν σίίγουρα ένας παράδειγουρα ένας παράδεισσος. Οι ΕΡΩΤΕΥΜος. Οι ΕΡΩΤΕΥΜΕΕΝΟΙ πιστεύουν ότι αγαπούνΝΟΙ πιστεύουν ότι αγαπούν
και πολλοκαι πολλοίί θα μπορο θα μπορούύσσααν να δώσουν ακόμα και όρκο αν να δώσουν ακόμα και όρκο αίίματος ότι αγαπούν. Όμως τοματος ότι αγαπούν. Όμως το
μόνο που αισθάνονται εμόνο που αισθάνονται είίναι ΠΑΘΟΣ. Μόλις ικανοποιηθεναι ΠΑΘΟΣ. Μόλις ικανοποιηθείί το ΠΑΘΟΣ, ο χάρτινος το ΠΑΘΟΣ, ο χάρτινος
πύργος  γκρεπύργος  γκρεμμίζεται.  Το  ΠΑΘΟΣ  συνήθως  ξεγελά  τον  ΝΟΥ  και  την  ΚΑΡΔΙΑ.ίζεται.  Το  ΠΑΘΟΣ  συνήθως  ξεγελά  τον  ΝΟΥ  και  την  ΚΑΡΔΙΑ.
Καθένας που αισθάνεται ΠΑΘΟΣ νομΚαθένας που αισθάνεται ΠΑΘΟΣ νομίίζει ότι εζει ότι είίναι ΕΡναι ΕΡΩΩΤΕΥΜΕΝΟΣ.ΤΕΥΜΕΝΟΣ.

ΕΕίίναι πολύ σπάνιο να βρεις στην ζωή κάποιο ζευναι πολύ σπάνιο να βρεις στην ζωή κάποιο ζευγγάρι αληθινά ερωτευμένο.άρι αληθινά ερωτευμένο.
Αφθονούν τα ζευγάρια με ΠΑΘΟΣ αλλά εΑφθονούν τα ζευγάρια με ΠΑΘΟΣ αλλά είίναι δυσκολότατο να συναντήναι δυσκολότατο να συναντήσσεις ζευγάριεις ζευγάρι
ΕΡΩΤΕΥΜΕΡΩΤΕΥΜΕΕΝΩΝ.ΝΩΝ.



Όλοι οι καλλιτέχνες τραγουδούν την ΑΓΑΠΗ αλλά δεν ξέρουν τι πράγμα εΌλοι οι καλλιτέχνες τραγουδούν την ΑΓΑΠΗ αλλά δεν ξέρουν τι πράγμα είίναιναι
η αη αγγάπη και μπερδεύουν το ΠΑΘΟΣ με την ΑΓΑΠΗ. Αν υπάρχει ένα πράγμα πολύάπη και μπερδεύουν το ΠΑΘΟΣ με την ΑΓΑΠΗ. Αν υπάρχει ένα πράγμα πολύ
δύσκολο στην ζωή αυτή, εδύσκολο στην ζωή αυτή, είίναι νναι ναα ΜΗΝ μπερδεύεις το ΠΑΘΟΣ με την ΑΓΑΠΗ. ΜΗΝ μπερδεύεις το ΠΑΘΟΣ με την ΑΓΑΠΗ.

Το ΠΑΘΟΣ εΤο ΠΑΘΟΣ είίναι το πιο ηδονιστικό δηλητήριο και το πιο ραφιναριναι το πιο ηδονιστικό δηλητήριο και το πιο ραφιναρισσμένο πουμένο που
μπορεμπορείί να αντιλαμβάνεται κανε να αντιλαμβάνεται κανείίς, πάντς, πάνταα θριαμβεύει με τ θριαμβεύει με τίίμημα το αμημα το αίίμμαα. Το ΠΑΘΟΣ. Το ΠΑΘΟΣ
εείίναναιι ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟ εκ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟ εκαατό τοις  εκατό,  το ΠΑΘΟΣ ετό τοις  εκατό,  το ΠΑΘΟΣ είίναι  κτηνώδες,  αλλά μερικέςναι  κτηνώδες,  αλλά μερικές
φορές εφορές είίναι πολύ ραφιναριναι πολύ ραφιναρισσμένο και λεπτό. Πάντμένο και λεπτό. Πάνταα μπερδεύετ μπερδεύετααι με την ΑΓΑΠΗ.ι με την ΑΓΑΠΗ.

Οι εκπαιδευτικοΟι εκπαιδευτικοίί πρέπει να διδάξουν στους μαθητές, νέους και δε πρέπει να διδάξουν στους μαθητές, νέους και δεσσποινποινίίδες ναδες να
ξεχωρίζουν την ΑΓΑΠΗ από το ΠΑΘΟΣ. Μόνο έτσι θα αποφύγουν αργότερα πολλέςξεχωρίζουν την ΑΓΑΠΗ από το ΠΑΘΟΣ. Μόνο έτσι θα αποφύγουν αργότερα πολλές
τραγωδτραγωδίίες  στην  ζωή.  Οι  εκπες  στην  ζωή.  Οι  εκπααιδευτικοιδευτικοίί ε είίναι  υποχρεωμένοι  να  διαμορφώσουν  τναι  υποχρεωμένοι  να  διαμορφώσουν  τηηνν
υπευθυνότητα  των  μαθητών  και  μαθητριών  κυπευθυνότητα  των  μαθητών  και  μαθητριών  κααι  γι’  αυτό  πρέπει  να  τουςι  γι’  αυτό  πρέπει  να  τους
προετοιμάπροετοιμάσσουν  σωστά  για  να  μην  γίνουν  τραγικοουν  σωστά  για  να  μην  γίνουν  τραγικοίί στην  ζωή.  Ε στην  ζωή.  Είίναι  αναγκαναι  αναγκαίίο  ναο  να
κατκαταανοήνοήσσουμε αυτό που εουμε αυτό που είίναι ΑΓΑΠΗ, αυτό που δεν μπορεναι ΑΓΑΠΗ, αυτό που δεν μπορείί να μπερδευτε να μπερδευτείί με την με την
ζήλεια,ζήλεια, τα  πάθη,   τα  πάθη,  βίες,βίες, φοβ φοβίίες,  προες,  προσσκολλήσεις,  ψυχολογικές  εξαρτήσεις  κλπ.  Ηκολλήσεις,  ψυχολογικές  εξαρτήσεις  κλπ.  Η
ΑΓΑΠΗ δυστυχώς δεν υπάρχει στα ανθρώπινα όντα, αλλά ούτε εΑΓΑΠΗ δυστυχώς δεν υπάρχει στα ανθρώπινα όντα, αλλά ούτε είίναι και κάτι πουναι και κάτι που
μπορούμε  να  ΑΠΟΚΤμπορούμε  να  ΑΠΟΚΤΗΗΣΟΥΜΕ,  να  αγοράσουμε,  ούτε  να  καλλιεργήσοΣΟΥΜΕ,  να  αγοράσουμε,  ούτε  να  καλλιεργήσουυμε  σανμε  σαν
λουλολουλούύδι  στο  θερμοκήπιο  κλπ.  Η  ΑΓΑΠΗ  πρέπει  να  ΓΕΝΝΗΘΕΙ  μέσα  μας  καιδι  στο  θερμοκήπιο  κλπ.  Η  ΑΓΑΠΗ  πρέπει  να  ΓΕΝΝΗΘΕΙ  μέσα  μας  και
ΓΕΝΝΙΕΤΑΙ μόνο όταν έχουμε καταλάβει  ΓΕΝΝΙΕΤΑΙ μόνο όταν έχουμε καταλάβει  σσε βάθος αυτό που εε βάθος αυτό που είίναι το  ναι το  ΜΙΣΟΣΜΙΣΟΣ που που
υπάρχει μέσα μας, αυτό που ευπάρχει μέσα μας, αυτό που είίναι ΤΡΟΜΟΣ, το ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟ ΠΑΘΟΣ, τον φόβο,ναι ΤΡΟΜΟΣ, το ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟ ΠΑΘΟΣ, τον φόβο,
την ψυχολογική σκλαβιά, την εξάρτηση κλπ.την ψυχολογική σκλαβιά, την εξάρτηση κλπ.

ΟφεΟφείίλουμε να καταλάβουμε αυτό που ελουμε να καταλάβουμε αυτό που είίναι αυτά τα ψυχολογικά ελαττώμναι αυτά τα ψυχολογικά ελαττώμαατα,τα,
οφεοφείίλουμε  νλουμε  ναα κατ κατααλάβουμε  πώς  λάβουμε  πώς  διαδικάζονταιδιαδικάζονται  σσε  μας  όχι  μόνο  στο  διανοητικόε  μας  όχι  μόνο  στο  διανοητικό
επεπίίπεδο  της  ζωής,  αλλά  εππεδο  της  ζωής,  αλλά  επίίσης  σε  άλλα  απόκρυφα  και  άγνωστα  επσης  σε  άλλα  απόκρυφα  και  άγνωστα  επίίπεδα  τουπεδα  του
Υποσυνείδητου.  Γίνεται αναΥποσυνείδητου.  Γίνεται αναγγκκαίαίο να ανασύρουμε από το να ανασύρουμε από τιις διάφορες κρυψώνες τους διάφορες κρυψώνες του
νου όλα αυτά τα ελαττώματα. Μόνο έτνου όλα αυτά τα ελαττώματα. Μόνο έτσσι γεννιέται μέσα μας με αυθόρμητο και αγνόι γεννιέται μέσα μας με αυθόρμητο και αγνό
τρόπο, αυτό που ονομάζεται ΑΓΑΠΗ. Ετρόπο, αυτό που ονομάζεται ΑΓΑΠΗ. Είίννααι αδύνατον να θέλεις να μεταμορφώι αδύνατον να θέλεις να μεταμορφώσσειςεις
τον  κόσμο  χωρτον  κόσμο  χωρίίς  το  κάλες  το  κάλεσσμα  της  ΑΓΑΠΗΣ.  Μόνο  η  ΑΓΑΠΗ  μπορεμα  της  ΑΓΑΠΗΣ.  Μόνο  η  ΑΓΑΠΗ  μπορείί να να
μετμετααμορφώσει αληθινά τον κόσμο.μορφώσει αληθινά τον κόσμο.

Ο ΝΟΥΣΟ ΝΟΥΣ
Δια μέσου της πεΔια μέσου της πείίρας έχουμε μπορέρας έχουμε μπορέσσει να αποδεει να αποδείίξουμε ξουμε όότι ετι είίναι σημαντικό ναναι σημαντικό να

καταλάβουμε  ΑΥΤΟ  ΠΟΥ Λκαταλάβουμε  ΑΥΤΟ  ΠΟΥ ΛΕΕΓΕΤΑΙ  ΑΓΑΠΗ,  μέχρι  να  καταλάβουμε  με  τρΓΕΤΑΙ  ΑΓΑΠΗ,  μέχρι  να  καταλάβουμε  με  τρόόποπο
ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΟ το πολύπλοκο πρ το πολύπλοκο πρόόβλημα του ΝΟΥ.βλημα του ΝΟΥ.

ΑυτοΑυτοίί που  υποθέτουν  ότι  ο  ΝΟΥΣ  ε που  υποθέτουν  ότι  ο  ΝΟΥΣ  είίναι  ο  εγκέφαλος,  εναι  ο  εγκέφαλος,  είίναι  εντελώςναι  εντελώς
λανθασμένοι. Ο λανθασμένοι. Ο ΝΟΥΣΝΟΥΣ ε είίναι ενεργειακός, λεπτός, μπορεναι ενεργειακός, λεπτός, μπορείί να  να ανεξαρτητοποιηθείανεξαρτητοποιηθεί απ απόό
την  Ύλη,  μπορετην  Ύλη,  μπορείί σε  ορισμένες  καταστά σε  ορισμένες  καταστάσσεις  ύπνωεις  ύπνωσσης  ή  κατά  την  διάρκεια  τουης  ή  κατά  την  διάρκεια  του
φυσιολοφυσιολογγικού ύπνου, να μεταφερθεικού ύπνου, να μεταφερθείί σε πολύ απομακρυσμένα μέρη για ν σε πολύ απομακρυσμένα μέρη για ναα δει ή να δει ή να
ακούσει αυτό που συμβακούσει αυτό που συμβααίνει ίνει σσε αυτά τα μέρη.ε αυτά τα μέρη.

Στα εργαστήρια  Στα εργαστήρια  παραψυχολογίαςπαραψυχολογίας γίνονται αξιόλογα πειράματα με πρόσωπα γίνονται αξιόλογα πειράματα με πρόσωπα
σσε κε καατάσταση τάσταση ΥΠΝΩΣΗΣ.ΥΠΝΩΣΗΣ. Πολλά πρό Πολλά πρόσσωπα ωπα σσε κατάε κατάσστατασση ΥΠΝΩΣΗΣ μπόρεση ΥΠΝΩΣΗΣ μπόρεσααν ναν να
δώδώσσουν λεπτομερεουν λεπτομερείίς πληροφορς πληροφορίίες για γεγονες για γεγονόότα, πρόσωπα ή καταστάσεις που κατάτα, πρόσωπα ή καταστάσεις που κατά
την διάρκεια της ύπνωστην διάρκεια της ύπνωσηης τους συνέβης τους συνέβησσαν σε απομακρυαν σε απομακρυσσμένα σημμένα σημεεία.ία.

Οι  επιστήμονες  έχουν  κΟι  επιστήμονες  έχουν  καατορθώσει  να  εξακριβώσουν  μετά  από  αυτά  τατορθώσει  να  εξακριβώσουν  μετά  από  αυτά  τα
πειράματα,  την  αλήθεια  αυτών  των  πληροφοριών.  Μπόρεσαν  να  αποδεπειράματα,  την  αλήθεια  αυτών  των  πληροφοριών.  Μπόρεσαν  να  αποδείίξουν  τηνξουν  την
αλήθεια των γεγονότων,  την ακραλήθεια των γεγονότων,  την ακρίίβεια των συμβάντων.  Με αυτά το εργαστηριακάβεια των συμβάντων.  Με αυτά το εργαστηριακά
πειράματα της παραψυχολογίας επειράματα της παραψυχολογίας είίναι εντελώς αποδεδειγμένο από την παρατήρησηναι εντελώς αποδεδειγμένο από την παρατήρηση
και την πεκαι την πείίρα ότι ο εγκέφαλος δεν ερα ότι ο εγκέφαλος δεν είίναι ο ΝΟΥΣ.ναι ο ΝΟΥΣ.

Πραγματικά και με όλη την αλήθειΠραγματικά και με όλη την αλήθειαα μπορούμε να πούμε ότι ο νους μπορε μπορούμε να πούμε ότι ο νους μπορείί να να
ταξιδέψει δια μέταξιδέψει δια μέσσου του χρόνου και της διάστασης, ανεξάρτητου του χρόνου και της διάστασης, ανεξάρτηταα από το μυαλό, για ν από το μυαλό, για ναα
δει και ακοδει και ακούύσει πράσει πράγγματα που συμβματα που συμβααίνουν σε απόμακρα μέρη.ίνουν σε απόμακρα μέρη.



Η  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  των  Η  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  των  υπερ-αντιληπτικώνυπερ-αντιληπτικών αισθήσεων  ε αισθήσεων  είίναι  ήδηναι  ήδη
ΑΠΟΛΥΤΑ αποδεδειΑΠΟΛΥΤΑ αποδεδειγγμένη  και  μμένη  και  μόόνο  ένας  τρελός  για  δένο  ένας  τρελός  για  δέσσιμο  ή  ένας  ιμο  ή  ένας  ββλάκας  θαλάκας  θα
μπορούμπορούσσε να αρνηθεε να αρνηθείί την πρα την πραγγματικματικόότητα των τητα των υπεραντιλήψεων.υπεραντιλήψεων.

Ο εγκέφαλος εΟ εγκέφαλος είίναι φτιαγμένος για να επεξερναι φτιαγμένος για να επεξεργγάζεται την σκέψη αλλά δεν εάζεται την σκέψη αλλά δεν είίναιναι
η σκέψη. Ο εγκέφαλος εη σκέψη. Ο εγκέφαλος είίναι  μναι  μόόνο το εργαλενο το εργαλείίο του ΝΟΥ, δεν εο του ΝΟΥ, δεν είίναι ο νους.  Εμεναι ο νους.  Εμείίςς
χρειαζχρειαζόόμαστε να μελετήσουμε σε βάθος τον νου αν θέλουμε αληθινά να γνωρμαστε να μελετήσουμε σε βάθος τον νου αν θέλουμε αληθινά να γνωρίσίσουμεουμε
ΟΛΟΚΛΗΡΟΛΟΚΛΗΡΩΩΤΙΚΤΙΚΑΑ αυτό  που  ονομάζεται  ΑΓΑΠΗ.  Τα  παιδιά  και  οι  νέοι,  έχουν αυτό  που  ονομάζεται  ΑΓΑΠΗ.  Τα  παιδιά  και  οι  νέοι,  έχουν
ελαστικότερο ευέλικτο, ξύπνιο, άμεσο νουελαστικότερο ευέλικτο, ξύπνιο, άμεσο νου..

Πολλά εΠολλά είίναι τα παιδιά και οι νέοναι τα παιδιά και οι νέοιι που διασκεδάζουν ρωτώντας τους γονε που διασκεδάζουν ρωτώντας τους γονείίςς
τους  και  δτους  και  δαασκάλους  γι’ αυτά  ή  εκείνα  τα  πράγματσκάλους  γι’ αυτά  ή  εκείνα  τα  πράγματαα,  για  τα  οπο,  για  τα  οποίαία επιθυμούν  να επιθυμούν  να
μάθουν κάτι παραπάνω, θέλουν νμάθουν κάτι παραπάνω, θέλουν ναα μάθουν γι’ αυτό ρωτούν, παρ μάθουν γι’ αυτό ρωτούν, παραατηρούν, βλέπουντηρούν, βλέπουν
οριορισσμένες  λεπτομέρειες  που  οι  ενήλικες  περιφρονούν  ή  δεν  συλλαμβάνουν.  Έτμένες  λεπτομέρειες  που  οι  ενήλικες  περιφρονούν  ή  δεν  συλλαμβάνουν.  Έτσσιι
περνούν τα χρόνια, έτπερνούν τα χρόνια, έτσσι προχωρει προχωρείί η ηλικ η ηλικίία, ο νους αποκρυσταλλώνεται α, ο νους αποκρυσταλλώνεται σιγά-σιγά.σιγά-σιγά.

Ο νους των υπερήλικων εΟ νους των υπερήλικων είίναι σταθερόςναι σταθερός,, πετρωμένος και δεν αλλάζει πια ούτε πετρωμένος και δεν αλλάζει πια ούτε
με  κανονιές.  Οι  γέροι  εμε  κανονιές.  Οι  γέροι  είίναι  πια  έτσι  και  έτσι  πεθαναι  πια  έτσι  και  έτσι  πεθαίίνουν,  δεν  αλλάζουν,  όλα  τανουν,  δεν  αλλάζουν,  όλα  τα
βλέπουν από ένα σταθερό σημβλέπουν από ένα σταθερό σημεείο.ίο.

Η «αρτηριοσκλήρωση» των γέρων, οι προκαταλήψεις τους, οι μόνιμες ιδέεςΗ «αρτηριοσκλήρωση» των γέρων, οι προκαταλήψεις τους, οι μόνιμες ιδέες
κλπκλπ,, μοιάζουν όλα μαζ μοιάζουν όλα μαζίί ένας   ένας  ΒΡΑΧΟΣ,ΒΡΑΧΟΣ, μια ΠΕΤΡΑ που δεν  αλλάζει  με  κανέναν μια ΠΕΤΡΑ που δεν  αλλάζει  με  κανέναν
τρόπο. Γι’ αυτό λέει η παροιμτρόπο. Γι’ αυτό λέει η παροιμίία: «Ευφυΐα και φιγούρα μέχρι τον τάφο».α: «Ευφυΐα και φιγούρα μέχρι τον τάφο».

Γίνεται  ΕΠΕΙΓΟΝ  οι  εκπαιδευτικοΓίνεται  ΕΠΕΙΓΟΝ  οι  εκπαιδευτικοίί που  ε που  είίναι  επιφορτιναι  επιφορτισσμένοι  ναμένοι  να
διαμορφώσουν την ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ των μαθητών και μαθητριών, να μελετούν διαμορφώσουν την ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ των μαθητών και μαθητριών, να μελετούν σσεε
βάθος τον νου, έτσι που να μπορούν νβάθος τον νου, έτσι που να μπορούν ναα προ προσσανατολανατολίίζουν με εξυπνάδα τις νέες γενιές.ζουν με εξυπνάδα τις νέες γενιές.

ΕΕίίναι πικρό να κατανοεναι πικρό να κατανοείίς σε βάθος πώς δια μές σε βάθος πώς δια μέσσου του χρόνου απολιθώνεταιου του χρόνου απολιθώνεται
σιγά-σιγάσιγά-σιγά ο  ο ΝΟΥΣ.ΝΟΥΣ.

Ο ΝΟΥΣ εΟ ΝΟΥΣ είίναι ο φονιάς του ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ, του αληθινού. ναι ο φονιάς του ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ, του αληθινού. 
Ο ΝΟΥΣ καταστρέφει την ΑΓΑΠΗ. Αυτός που φτάνει Ο ΝΟΥΣ καταστρέφει την ΑΓΑΠΗ. Αυτός που φτάνει σστα γεράματτα γεράματαα δεν ε δεν είίναιναι

ικανός  να  ΑΓικανός  να  ΑΓΑΑΠΑ  γιατΠΑ  γιατίί ο  νους  του  ε ο  νους  του  είίναι  γεμάτος  από  πικρές  εμπειρναι  γεμάτος  από  πικρές  εμπειρίίες,ες,
προκαταλήψεις,  μόνιμες  ιδέες  σαν  ατπροκαταλήψεις,  μόνιμες  ιδέες  σαν  ατσσάλινη  μύτη  κλπ.  Υπάρχουν  γέροιάλινη  μύτη  κλπ.  Υπάρχουν  γέροι
καλοστεκούμενοικαλοστεκούμενοι που πιστεύουν ότι ε που πιστεύουν ότι είίναι ικανοναι ικανοίί ΑΚΟΜΑ ΝΑ ΑΓΑΠΗΣΟΥΝ, αλλά ΑΚΟΜΑ ΝΑ ΑΓΑΠΗΣΟΥΝ, αλλά
αυταυτόό που  συμβα που  συμβαίίνει  ενει  είίναι  ότι  αυτναι  ότι  αυτοίοί οι  γέροι  ε οι  γέροι  είίναι  γεμάτοι  σεξουαλικά  πάθη  καιναι  γεμάτοι  σεξουαλικά  πάθη  και
μπερδεύομπερδεύουυν  το  ΠΑΘΟΣ με  την  ΑΓΑΠΗ.  Κάθε  ν  το  ΠΑΘΟΣ με  την  ΑΓΑΠΗ.  Κάθε  καλοστεκούμενοςκαλοστεκούμενος γέρος  και  κάθε γέρος  και  κάθε
καλοστεκούμενη  καλοστεκούμενη  γριά περνάνε από τρομερές  λάγνες και  παθιαγριά περνάνε από τρομερές  λάγνες και  παθιασσμένες  κατμένες  κατασαστάσειςτάσεις
πριν νπριν ναα πεθάνουν και αυτο πεθάνουν και αυτοίί νομ νομίίζουν ότι αυτό εζουν ότι αυτό είίναι αγάπη. Η ΑΓΑΠΗ των γέρωνναι αγάπη. Η ΑΓΑΠΗ των γέρων
εείίννααι αδύνατη γιαι αδύνατη γιατίτί ο νους την κατα ο νους την κατασστρέφει με την «αρτηριοσκλήρωση», τις μόνιμεςτρέφει με την «αρτηριοσκλήρωση», τις μόνιμες
ιδέες, προκατιδέες, προκατααλήψεις, λήψεις, ζήλειες,ζήλειες, εμπειρ εμπειρίίες, αναμνήσεις, σεξουαλικά πάθη κλπ.ες, αναμνήσεις, σεξουαλικά πάθη κλπ.

Ο  ΝΟΥΣ  εΟ  ΝΟΥΣ  είίναι  ο  χειρναι  ο  χειρόότερος  εχθρός  της  ΑΓΑΠΗΣ.  Στα  τερος  εχθρός  της  ΑΓΑΠΗΣ.  Στα  υπερ-πολιτισμέναυπερ-πολιτισμένα
κράτη  η  ΑΓΑΠΗ  δεν  υπάρχει  πια,  γικράτη  η  ΑΓΑΠΗ  δεν  υπάρχει  πια,  γιααττίί ο ο  νους  των  ανθρώπων  μυρνους  των  ανθρώπων  μυρίίζει  μόνοζει  μόνο
εργοστάσια,  λογαριασμούςεργοστάσια,  λογαριασμούς  τραπεζών,  βενζτραπεζών,  βενζίίνη  και  ζελατνη  και  ζελατίίνη.νη.  ΥπάρχοΥπάρχουυν  πν  ποολλολλοίί
εγκλωβισμοεγκλωβισμοίί για  τον  ανθρώπινο  νου  και  ο για  τον  ανθρώπινο  νου  και  ο  νους  του  κάθε  ατόμου  είναι  καλάνους  του  κάθε  ατόμου  είναι  καλά
μποτιλιμποτιλιααρισμένος.ρισμένος.  ΜερικοΜερικοίί έχουν  τον  ΝΟΥ μποτιλιαρισμένο  στον  αποκρουστικό έχουν  τον  ΝΟΥ μποτιλιαρισμένο  στον  αποκρουστικό
κομμουνισμό,  άλλοι τον έχουν  κομμουνισμό,  άλλοι τον έχουν  μποτιλιάρειμποτιλιάρει  σστον ανελέητοτον ανελέητο  καπιταλισμό.  Υπάρχουνκαπιταλισμό.  Υπάρχουν
εκεεκείίνοι  που έχουν τον ΝΟΥ  νοι  που έχουν τον ΝΟΥ  ΜΠΟΤΙΛΙΑΡΙΣΜΕΝΟΜΠΟΤΙΛΙΑΡΙΣΜΕΝΟ στην   στην  ζήλεια,ζήλεια, στο μ στο μίσίσος,  στηνος,  στην
επιθυμεπιθυμίία να ναα  γίγίνουν πλούσιοι, στην καλή κοινωνική θένουν πλούσιοι, στην καλή κοινωνική θέσση, στην απαιη, στην απαισσιοδοξιοδοξίία, στηνα, στην
προπροσσκόλληση  κόλληση  σσε  καθορισμένα  πρόε  καθορισμένα  πρόσσωπα  στην  προωπα  στην  προσσκόλληση  στις  δικές  τουςκόλληση  στις  δικές  τους
συμφορές, συμφορές, σστα οικογενειακά τους προβλήματα κλπ.τα οικογενειακά τους προβλήματα κλπ.

Τους ανθρώπους τους ευχαριστεΤους ανθρώπους τους ευχαριστείί να   να  μποτιλιάρουνμποτιλιάρουν τον νου. Ε τον νου. Είίναι ΣΠναι ΣΠΑΑΝΙΟΙΝΙΟΙ
αυτοαυτοίί π ποου αποφασυ αποφασίίζζοουν να κομματιάσουν το μπουκάλι.υν να κομματιάσουν το μπουκάλι.

ΧρειαζόμΧρειαζόμααστε να ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΟΥΜΕ τον νου, αλλά τους ανθρώπους τουςστε να ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΟΥΜΕ τον νου, αλλά τους ανθρώπους τους
ευχαριστεευχαριστείί η σκλ η σκλααβιά, εβιά, είίναι σπάνιο να συναντναι σπάνιο να συναντήήσεις στην ζωή κάποιον που να μην έχεισεις στην ζωή κάποιον που να μην έχει
τον νου καλά μποτιλιαριτον νου καλά μποτιλιαρισσμένο.μένο.



Οι εκπαιδευτικοΟι εκπαιδευτικοίί πρέπει να διδάξουν  πρέπει να διδάξουν σστους μαθητές και μαθήτριες όλα αυτάτους μαθητές και μαθήτριες όλα αυτά
τα πράγμτα πράγμαατα. Πρέπει να διδάξουν στις νέες γενεές να ερευνούν τον ίδιο τους τον νου,τα. Πρέπει να διδάξουν στις νέες γενεές να ερευνούν τον ίδιο τους τον νου,
να  τον  παρατηρούν,  να  τον  κατανοούν.  Μόνο  έτσι  μέσω  της  σε  βάθοςνα  τον  παρατηρούν,  να  τον  κατανοούν.  Μόνο  έτσι  μέσω  της  σε  βάθος
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ θα μπορέΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ θα μπορέσσουμε να αποφύγουμε την απουμε να αποφύγουμε την αποοκρυστάλλωση, το πάγωμα,κρυστάλλωση, το πάγωμα,
το μποτιλιάριτο μποτιλιάρισσμα των ανθρώπων.μα των ανθρώπων.

Το μόνο που μπορεΤο μόνο που μπορείί να αλλάξει τον κό να αλλάξει τον κόσσμο εμο είίναι αυτό που λέγεται ΑΓΑΠΗναι αυτό που λέγεται ΑΓΑΠΗ,,
αλλά ο νους καταστρέφει την ΑΓΑΠΗ.αλλά ο νους καταστρέφει την ΑΓΑΠΗ.

ΧρειΧρειααζόμζόμααστε να ΜΕΛΕΤστε να ΜΕΛΕΤΗΗΣΟΥΜΕ τον νου μας, να τον ΣΟΥΜΕ τον νου μας, να τον παραπαρατηρήσουμε, νατηρήσουμε, να
τον  ερευνήτον  ερευνήσσουμε  σε  βάθος,  να  τον  καταλάβουμε  αληθινά.  Μόνο  έτουμε  σε  βάθος,  να  τον  καταλάβουμε  αληθινά.  Μόνο  έτσσι,  μι,  μόόνο  αννο  αν
γίνουμε κύριοι του εαυτού μγίνουμε κύριοι του εαυτού μααςς,, του ί του ίδδιου μας του νου, θα σκοτώιου μας του νου, θα σκοτώσσουμε τον δολοφόνοουμε τον δολοφόνο
της ΑΓΑΠΗΣ και θα γίνουμε αληθινά ευτυχιτης ΑΓΑΠΗΣ και θα γίνουμε αληθινά ευτυχισσμένοι,μένοι,

ΕκεΕκείίνοι  που  ζουν  νοι  που  ζουν  ονειρευόμενοιονειρευόμενοι την  ΑΓΑΠΗ,  εκε την  ΑΓΑΠΗ,  εκείίνοι  που  ζουν  κάνονταςνοι  που  ζουν  κάνοντας
σχέδια για την ΑΓΑΠΗ, εκεσχέδια για την ΑΓΑΠΗ, εκείίνοι που θέλουν η ΑΓΑΠΗ να λειτουργήσει συμφώνως μενοι που θέλουν η ΑΓΑΠΗ να λειτουργήσει συμφώνως με
το  γούστα  τους,  τα  σχέδια  κτο  γούστα  τους,  τα  σχέδια  κααι  τις  φαντασι  τις  φαντασίίες  τους,  κανόνες  και  προκαταλήψεις,ες  τους,  κανόνες  και  προκαταλήψεις,
αναμνήσεις και εμπειραναμνήσεις και εμπειρίίες  ες  κλπ,κλπ, ποτέ δεν θ ποτέ δεν θαα μπορέσουν ν μπορέσουν ναα μάθουν πραγματικά το τι μάθουν πραγματικά το τι
εείίναι αγάπη, εκ των πραναι αγάπη, εκ των πραγγμάτων αυτομάτων αυτοίί έ έχχουν γίνει εχθροουν γίνει εχθροίί της ΑΓΑΠΗΣ. της ΑΓΑΠΗΣ.

ΕΕίίναι αναγκαναι αναγκαίίο να καταλάβουμε με τρόπο ΟΛΟΚΛΗΡο να καταλάβουμε με τρόπο ΟΛΟΚΛΗΡΩΩΤΙΚΤΙΚΟ Ο ποιες εποιες είίναι οιναι οι
διαδικασδιαδικασίίες του νου σε κατάσταση συσες του νου σε κατάσταση συσσσώρευσηςώρευσης  εμπειριών.εμπειριών.

Οι εκπαιδευτικοΟι εκπαιδευτικοίί μαλώνουν πολλές φορές δ μαλώνουν πολλές φορές δίίκαια αλλά μερικές φορές ηλκαια αλλά μερικές φορές ηλίίθιαθια
κκααι  χωρι  χωρίίς  αληθινό  λόγο,  χωρς  αληθινό  λόγο,  χωρίίς  να  καταλάβουν  ότι  κάθε  άδικο  ς  να  καταλάβουν  ότι  κάθε  άδικο  μάλωμαμάλωμα μένει μένει
αποθηκευμένο  στο  νου  των  σπουδαστών,  το  αποτέλεσμα  παποθηκευμένο  στο  νου  των  σπουδαστών,  το  αποτέλεσμα  πααρόμοιας  λαθεμένηςρόμοιας  λαθεμένης
τακτικής συνήθως ετακτικής συνήθως είίναι το χάσιμο της ΑΓΑΠΗΣ για τον εκπαιδευτικό.ναι το χάσιμο της ΑΓΑΠΗΣ για τον εκπαιδευτικό.

Ο Ο ΝΟΥΣΝΟΥΣ κατα κατασστρέφει την ΑΓΑΠΗ και αυτό ετρέφει την ΑΓΑΠΗ και αυτό είίναι κάτι που οι εκπαιδευτικοίναι κάτι που οι εκπαιδευτικοί
των σχολείων, των λυκετων σχολείων, των λυκείίων και πανεπιων και πανεπισστημτημίίων δεν πρέπει να ξεχνούν ποτέ.ων δεν πρέπει να ξεχνούν ποτέ.

ΕΕίίναι ανάγκη να καταλάβουμε σε βάθος όλες αυτές τις διαδικασναι ανάγκη να καταλάβουμε σε βάθος όλες αυτές τις διαδικασίίες του νουες του νου
που σκοτώνουν την ομορφιά της ΑΓΑΠΗΣ.που σκοτώνουν την ομορφιά της ΑΓΑΠΗΣ.

ΔΕΝ  αρκεΔΕΝ  αρκείί να  εί να  είσσαι  πατέρας  ή  μητέρα  οικογένειας,  πρέπει  να  ξέρεις  ναι  πατέρας  ή  μητέρα  οικογένειας,  πρέπει  να  ξέρεις  ναα
ΑΓΑΠΑΣ. Οι πατέρες και μητέρες της οικογένειας πιστεύουν ότι αγαπούν τους γιουςΑΓΑΠΑΣ. Οι πατέρες και μητέρες της οικογένειας πιστεύουν ότι αγαπούν τους γιους
τους και τις κόρες τους γιατους και τις κόρες τους γιατίτί τους έχουν, γιατ τους έχουν, γιατίί ε είίναι δικοναι δικοίί τους, γιατ τους, γιατίί τους κατέχουν, τους κατέχουν,
όπως κάποιος έχει ένα ποδήλατο, ένα αυτοκόπως κάποιος έχει ένα ποδήλατο, ένα αυτοκίίνητο, ένα σπνητο, ένα σπίίτι.τι.

Αυτή η αΑυτή η αίσίσθηση ιδιοκτηθηση ιδιοκτησίσίας, εξάρτηας, εξάρτησσης, συνήθως συης, συνήθως συγγχέεται με την ΑΓΑΠΗ,χέεται με την ΑΓΑΠΗ,
αλλά ποτέ δεν θα μπορούαλλά ποτέ δεν θα μπορούσσε να εε να είίναι ΑΓΑΠΗ.ναι ΑΓΑΠΗ.

Οι εκπαιδεΟι εκπαιδευυτικοτικοίί του δεύτερο του δεύτερουυ μας σπιτικού που ε μας σπιτικού που είίναι το σχολεναι το σχολείίο, πιστεύουνο, πιστεύουν
όότι ατι αγγαπούν τους μαθητές τους, τις μαθήτριες, γιαταπούν τους μαθητές τους, τις μαθήτριες, γιατίί τους ανήκουν σαν τέτοιοι, για τους ανήκουν σαν τέτοιοι, γιατίτί
τους κατέχουν, αλλά αυτό δεν ετους κατέχουν, αλλά αυτό δεν είίναι ΑΓΑΠΗ. Το αναι ΑΓΑΠΗ. Το αίσίσθημα κυριότητας ή εξάρτησης δενθημα κυριότητας ή εξάρτησης δεν
εείίναι ΑΓΑΠΗ.ναι ΑΓΑΠΗ.

Ο  ΝΟΥΣ  καταστρέφει  την  ΑΓΑΠΗ  και  μόνο  κατανοώντας  όλες  τιςΟ  ΝΟΥΣ  καταστρέφει  την  ΑΓΑΠΗ  και  μόνο  κατανοώντας  όλες  τις
λανθλανθασασμένες διεργασμένες διεργασίίες  του νου, τον παράλοες του νου, τον παράλογγο τρόπο σκέψης μας,  τις κακές μαςο τρόπο σκέψης μας,  τις κακές μας
συνήθειες,  το  μηχανικά  μας  έθιμσυνήθειες,  το  μηχανικά  μας  έθιμαα,  ,  μηχανικότητες,μηχανικότητες, τον  λανθασμένο  τρόπο  που τον  λανθασμένο  τρόπο  που
βλέπουμε  τα  πράγματα  κλπβλέπουμε  τα  πράγματα  κλπ,, μπορούμε  να  φτάσουμε  στο  να  βιώ μπορούμε  να  φτάσουμε  στο  να  βιώσσουμε,  στο  ναουμε,  στο  να
πειραματιζόμαστε  αληθινά  αυτό  που  δεν  ανήκει  στον  χρπειραματιζόμαστε  αληθινά  αυτό  που  δεν  ανήκει  στον  χρόόνο,  αυτό  που  λέγετνο,  αυτό  που  λέγετααιι
ΑΓΑΠΗ.ΑΓΑΠΗ.

ΑυτοΑυτοίί που θέλουν η ΑΓΑΠΗ να γίνει ένα εξάρτημ που θέλουν η ΑΓΑΠΗ να γίνει ένα εξάρτημαα της  της ρουτινιάρικηςρουτινιάρικης μηχανής μηχανής
τους, αυτοτους, αυτοίί που θέλουν την ΑΓΑΠΗ να κυλά που θέλουν την ΑΓΑΠΗ να κυλά  στις λανθασμένες γρστις λανθασμένες γρααμμές των δικώνμμές των δικών
τους προκαταλήψεων,τους προκαταλήψεων,  ορέξεων, φόβων, εμπειριών της ζωής, εγωιστικού τρόπου ναορέξεων, φόβων, εμπειριών της ζωής, εγωιστικού τρόπου να
βλέπεις  τα  πράγματβλέπεις  τα  πράγματαα,  λανθ,  λανθαασμένου  τρόπου  σκέψης  κλπσμένου  τρόπου  σκέψης  κλπ,, σκοτώνουν  εκ  των σκοτώνουν  εκ  των
πραγμάτων την ΑΓΑΠΗ γιατπραγμάτων την ΑΓΑΠΗ γιατίί αυτή ποτέ δεν αυτή ποτέ δεν  υποτάυποτάσσσσεται.εται.

ΑυτοΑυτοίί που θέλουν  την ΑΓΑΠΗ να λειτουργε που θέλουν  την ΑΓΑΠΗ να λειτουργείί σαν ΕΓΩ ΘΕΛ σαν ΕΓΩ ΘΕΛΩΩ, σαν ΕΓΩ,  σαν ΕΓΩ
ΕΠΙΘΥΜΕΠΙΘΥΜΩ,Ω,  σσαν ΕΓΩ ΣΚαν ΕΓΩ ΣΚΕΕΠΤΟΜΑΙ, χάνουν την ΑΓΑΠΗ γιατΠΤΟΜΑΙ, χάνουν την ΑΓΑΠΗ γιατίί ο ΕΡ ο ΕΡΩΩΣ, ο ΘΕΟΣΣ, ο ΘΕΟΣ
της ΑΓΑΠΗΣ, δεν ετης ΑΓΑΠΗΣ, δεν είίναι διατεθειμένος ποτέ να αφεθεναι διατεθειμένος ποτέ να αφεθείί σκλάβος του ΕΓΩ. σκλάβος του ΕΓΩ.



Πρέπει  να σκοτώΠρέπει  να σκοτώσσουμε το  ΕΓΩ,  το «ο  ουμε το  ΕΓΩ,  το «ο  ΕΑΥΤΟΣΕΑΥΤΟΣ ΜΟΥ», το «Ο   ΜΟΥ», το «Ο  ΕΑΥΤΟΣΕΑΥΤΟΣ
ΜΑΣ», για να μην χάσουμε το μωρό της ΑΓΑΠΗΣ.ΜΑΣ», για να μην χάσουμε το μωρό της ΑΓΑΠΗΣ.

Το  ΕΓΩ  εΤο  ΕΓΩ  είίναι  ένας  σωρός  από  ανναι  ένας  σωρός  από  ανααμνήσεις,  ορέξεις,  φοβμνήσεις,  ορέξεις,  φοβίίες,  μες,  μίίση,  πάθη,ση,  πάθη,
εμπειρεμπειρίίες,  εγωισμούς,  ες,  εγωισμούς,  ζήλειες,ζήλειες,  απληστίες,απληστίες, λαγνε λαγνείίες  κλπ.  Μόνο  κατανοώντας  κάθεες  κλπ.  Μόνο  κατανοώντας  κάθε
ελάττωμα χωριστά, μελάττωμα χωριστά, μόόνο μελετώντας το, παρατηρώντας το κατευθενο μελετώντας το, παρατηρώντας το κατευθείίαν όχι μόνο στοναν όχι μόνο στον
διανοητικό τομέα, αλλά επδιανοητικό τομέα, αλλά επίίσης σε όλα το υποσης σε όλα το υποσσυνευνείίδητο επδητο επίίπεδα του νου, αρχπεδα του νου, αρχίίζει ναζει να
εξεξααφανφανίίζεται κάθε ελάττωμα, αρχζεται κάθε ελάττωμα, αρχίίζουμε να πεθαζουμε να πεθαίίνουμε από στιγμή σε στιγμή. Έτσινουμε από στιγμή σε στιγμή. Έτσι
και μόνο έτκαι μόνο έτσσι κατορθώνουμε την αποι κατορθώνουμε την αποσύσύνθεση του ΕΓΩ.νθεση του ΕΓΩ.

Αυτοί  που  θέλουν  να  Αυτοί  που  θέλουν  να  μποτιλιάρουνμποτιλιάρουν την  ΑΓΑΠΗ  μέσα  στην  τρομερή την  ΑΓΑΠΗ  μέσα  στην  τρομερή
μπουκάλα του εγώ, χάνουν την ΑΓΑΠΗ, μένουν χωρμπουκάλα του εγώ, χάνουν την ΑΓΑΠΗ, μένουν χωρίίς αυτήν, γιατς αυτήν, γιατίί η ΑΓΑΠΗ δεν η ΑΓΑΠΗ δεν
μπορεμπορείί ποτέ να  ποτέ να μποτιλιαριστεί.μποτιλιαριστεί.

ΔυΔυσστυχώς οι άνθρωποι θέλουν η ΑΓΑΠΗ να συμπεριφέρεται σύμφωνα με τιςτυχώς οι άνθρωποι θέλουν η ΑΓΑΠΗ να συμπεριφέρεται σύμφωνα με τις
δικές  τους  συνήθειες,  επιθυμδικές  τους  συνήθειες,  επιθυμίίες,  έθιμα  κλπ.  Οι  άνθρωποι  θέλουν  η  ΑΓΑΠΗ  ναες,  έθιμα  κλπ.  Οι  άνθρωποι  θέλουν  η  ΑΓΑΠΗ  να
υποταγευποταγείί στο ΕΓΩ και αυτό ε στο ΕΓΩ και αυτό είίναι εντελώς αδύνατο γιατναι εντελώς αδύνατο γιατίί η ΑΓΑΠΗ δεν υπακούει στο η ΑΓΑΠΗ δεν υπακούει στο
ΕΓΩ.ΕΓΩ.

Τα ζευγάρια των ερωτευμένων (ή καλύτερα παθιασμένων) υποθέτουν ότι ηΤα ζευγάρια των ερωτευμένων (ή καλύτερα παθιασμένων) υποθέτουν ότι η
ΑΓΑΠΗ πρέπει να προχωρά πιστά στις γραμμές των δικών τους επιθυμιών, ορέξεωνΑΓΑΠΗ πρέπει να προχωρά πιστά στις γραμμές των δικών τους επιθυμιών, ορέξεων,,
λαθών κλπλαθών κλπ,, και   και  σε  σε  αυτό κάνουν μεγάλο λάθος. «Ας μιλήσουμε για τους δυο μαςαυτό κάνουν μεγάλο λάθος. «Ας μιλήσουμε για τους δυο μας!»!»
λένε οι ερωτευμένοι ή παθιαλένε οι ερωτευμένοι ή παθιασσμένοι σεξουαλικά, που αφθονούν σε αυτόν τον κόμένοι σεξουαλικά, που αφθονούν σε αυτόν τον κόσσμο,μο,
και  μετά αρχκαι  μετά αρχίίζουν τις  συζητήσεις,  τα σχέδια,  τα όνειρα,  και  τους  αναζουν τις  συζητήσεις,  τα σχέδια,  τα όνειρα,  και  τους  ανασστεντενααγμογμούύς.ς.
Καθένας λέει κάτι,  Καθένας λέει κάτι,  εκθέτειεκθέτει τα σχέδι τα σχέδιαα του, τις επιθυμ του, τις επιθυμίίες του, τον τρες του, τον τρόόπο να βλέπει ταπο να βλέπει τα
πράπράγγματα της ζωής και θέλει την ΑΓΑΠΗ να κινεματα της ζωής και θέλει την ΑΓΑΠΗ να κινείίται σαν μηχανή σιδηροδρται σαν μηχανή σιδηροδρόόμου στιςμου στις
σιδερένιες γραμμές που χάραξε ο νους.σιδερένιες γραμμές που χάραξε ο νους.

Πόσο  λΠόσο  λάάθος  κάνουν  αυτοθος  κάνουν  αυτοίί οι  ερωτευμένοι  ή  παθ οι  ερωτευμένοι  ή  παθιιασμένοι!  Πόασμένοι!  Πόσσο  μακριάο  μακριά
βρβρίσίσκονται από την πραγματικότητα!κονται από την πραγματικότητα!

Η ΑΓΑΠΗ δεν  υπΗ ΑΓΑΠΗ δεν  υπαακούει  στο  ΕΓΩ,  και  όταν οι  σύζυγοι  θελήσουν  να  τηνκούει  στο  ΕΓΩ,  και  όταν οι  σύζυγοι  θελήσουν  να  την
αλυαλυσσοδέοδέσσουν και να την υποτάξουν, φεύγει αφήνοντας το ζευγάρι δυστυχιουν και να την υποτάξουν, φεύγει αφήνοντας το ζευγάρι δυστυχισσμένο.μένο.

Ο  Ο  ΝΟΥΣΝΟΥΣ έχει  την  κακή  ιδέα  να  συγκ έχει  την  κακή  ιδέα  να  συγκρρίνει.  Ο  άνθρωπος  συγκίνει.  Ο  άνθρωπος  συγκρρίνει  μιαίνει  μια
αρραβωνιαρραβωνιααστικιά με μιστικιά με μιαα άλλη. Η γυνα άλλη. Η γυναίίκα συγκρκα συγκρίίνει τον άνδρα της με έναν άλλον. Ονει τον άνδρα της με έναν άλλον. Ο
εκπαιδευτικός συγκρεκπαιδευτικός συγκρίίνει έναν μαθητή με άλλον, μια μαθήτρια με άλλη,  νει έναν μαθητή με άλλον, μια μαθήτρια με άλλη,  σσαν να μηναν να μην
άξιζαν όλοι οι μαθητές την άξιζαν όλοι οι μαθητές την ίίδια εκτδια εκτίίμηση. Στην πραγματικότητα κάθε σύγκριση εμηση. Στην πραγματικότητα κάθε σύγκριση είίναιναι
ΑΠΕΧΘΗΣ.ΑΠΕΧΘΗΣ.

Αυτός που θαυμάζει μια ωραΑυτός που θαυμάζει μια ωραίία δύα δύσση του ήλιου, και την συγκρη του ήλιου, και την συγκρίίνει με άλλη,νει με άλλη,
δεν ξέρει πραγμδεν ξέρει πραγμαατικά ντικά ναα κατ καταανοήσει την ομορφιά που έχει μπροστά στα μάτια του.νοήσει την ομορφιά που έχει μπροστά στα μάτια του.

Αυτός Αυτός ποπου θαυμάζει ένα ωραυ θαυμάζει ένα ωραίίο βουνό και το συγκο βουνό και το συγκρρίνει με ένα άλλο που είνει με ένα άλλο που είίδεδε
χθες, δεν καταλαβαχθες, δεν καταλαβαίίνει πρνει πρααγματγματιικά την ομορκά την ομορφφιά του βουνού που έχει μπροστά σταιά του βουνού που έχει μπροστά στα
μάτια του.μάτια του.

Όπου υπάρχει ΣΥΓΚΡΙΣΗ δεν υπάρχει ΑΓΑΠΗ Όπου υπάρχει ΣΥΓΚΡΙΣΗ δεν υπάρχει ΑΓΑΠΗ ΑΛΗΘΙΝΗ.ΑΛΗΘΙΝΗ. Ο π Ο πααττέέρας και ηρας και η
μητέρμητέραα που αγ που αγααπούν πραπούν πραγγματικά τα πματικά τα πααιδιά τους, ποτέ δεν τα συγκρίνουν με κανένα,ιδιά τους, ποτέ δεν τα συγκρίνουν με κανένα,
τα αγαποτα αγαπούύν και αυτό είναι όλο.ν και αυτό είναι όλο.

Ο σύζυγος που πραγματικά αγαπά την σύζυγΟ σύζυγος που πραγματικά αγαπά την σύζυγοο του ποτέ δεν διαπράττει  το του ποτέ δεν διαπράττει  το
λάθος να την συγκρλάθος να την συγκρίίνενειι με  με καμμία,καμμία, την αγαπά κι αυτό ε την αγαπά κι αυτό είίναι όλο. Οι εκπαιδευτικοί πουναι όλο. Οι εκπαιδευτικοί που
αγαπούν τους μαθητές και μαθήτριαγαπούν τους μαθητές και μαθήτριεες τους ποτέ δεν τους διακρς τους ποτέ δεν τους διακρίίνουν ποτέ δεν τουςνουν ποτέ δεν τους
συγκσυγκρρίνουν μεταξύ τους, τους αγαπούν αλίνουν μεταξύ τους, τους αγαπούν αληηθινά και αυτό εθινά και αυτό είίναι όλο.ναι όλο.

Ο νους διαιρεμένος απΟ νους διαιρεμένος απόό τις συγκρ τις συγκρίσίσεις, ο νους σκλάβος του  εις, ο νους σκλάβος του  ΔΥΑΔΙΣΜΟΥΔΥΑΔΙΣΜΟΥ
καταστρέφει την ΑΓΑΠΗ.καταστρέφει την ΑΓΑΠΗ.

Ο  νους  διαιρεμένος  από  την  μάχΟ  νους  διαιρεμένος  από  την  μάχηη των  αντιθέτων  δεν  ε των  αντιθέτων  δεν  είίναι  σε  θέση  ναναι  σε  θέση  να
καταλάβει το καινούργιο, απολιθώνεται, παγώνει. Οκαταλάβει το καινούργιο, απολιθώνεται, παγώνει. Ο  ΝΟΥΣ ΕΧΕΙ ΠΟΛΛΑ ΒΑΘΗ,ΝΟΥΣ ΕΧΕΙ ΠΟΛΛΑ ΒΑΘΗ,
περιοχές,  υποσυνεπεριοχές,  υποσυνείίδητα  πεδδητα  πεδίία,α,  κρυψώνες,  αλλά  το  καλύτερο  εκρυψώνες,  αλλά  το  καλύτερο  είίναι  η  ΟΥΣΙΑναι  η  ΟΥΣΙΑ,, η η
Συνείδηση καιΣυνείδηση και  βρβρίίσκετσκετααι στο Κέντρο.ι στο Κέντρο.



ΌτανΌταν ο   ο  ΔΥΑΔΙΣΜΟΣΔΥΑΔΙΣΜΟΣ τελειώσει, όταν ο νους γίνεται ΟΛΟΚΛΗΡ τελειώσει, όταν ο νους γίνεται ΟΛΟΚΛΗΡΩΩΜΕΝΟΣ,ΜΕΝΟΣ,
ΗΡΕΜΟΣ,ΗΡΕΜΟΣ,  ΓΑΛΗΝΙΟΣ,ΓΑΛΗΝΙΟΣ, ΗΣΥΧΟΣ, ΒΑΘΥΣ, όταν δεν συγκ ΗΣΥΧΟΣ, ΒΑΘΥΣ, όταν δεν συγκρρίνει πια, τότε ξυπνά ηίνει πια, τότε ξυπνά η
ΟΥΣΙΑ, η Συνείδηση και αυτό πρέπει να εΟΥΣΙΑ, η Συνείδηση και αυτό πρέπει να είίναι το αληθινό αντικεναι το αληθινό αντικείίμενο της ΒΑΣΙΚΗΣμενο της ΒΑΣΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Ας ξεχωρΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Ας ξεχωρίίσουμε το τι εσουμε το τι είίναι ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ και ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ.ναι ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ και ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ.
Στο  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  υπάρχει  ξύπνια  συνεΣτο  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  υπάρχει  ξύπνια  συνείίδηση.  Στο  ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ  υπάρχειδηση.  Στο  ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ  υπάρχει
κοιμισμένη συνεκοιμισμένη συνείίδηση,  δηση,  Υποσυνείδηση.Υποσυνείδηση. Μόνο η Αντικειμενική Συνείδηση μπορε Μόνο η Αντικειμενική Συνείδηση μπορείί να να
απολαμβάνει την Αντικειμενική ΓΝΩΣΗ.απολαμβάνει την Αντικειμενική ΓΝΩΣΗ.

Η διανοΗ διανοηητική πληροφόρηση, που σήμερα πατική πληροφόρηση, που σήμερα παίίρνουν οι μαθητές και μαθήτριεςρνουν οι μαθητές και μαθήτριες
όλων των σχολεόλων των σχολείίων, λυκεων, λυκείίων και πανεπιστημων και πανεπιστημίίων, εων, είίναι ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ εκατό τοιςναι ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ εκατό τοις
εκατό.εκατό.

Η  Αντικειμενική  ΓΝΩΣΗ  δεν  μπορεΗ  Αντικειμενική  ΓΝΩΣΗ  δεν  μπορείί να  αποκτηθε να  αποκτηθείί χωρ χωρίίς  Αντικειμενικής  Αντικειμενική
Συνείδηση.Συνείδηση.

Οι μαθητές και μΟι μαθητές και μααθήτριες πρέπει να φτάσουν πρώτα στην Αυτο-Συνείδησηθήτριες πρέπει να φτάσουν πρώτα στην Αυτο-Συνείδηση
και  μετά  στην  Αντικειμενική  Συνείδηση.  Μκαι  μετά  στην  Αντικειμενική  Συνείδηση.  Μόόνο  από  τον  ΔΡΟΜΟ  ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣνο  από  τον  ΔΡΟΜΟ  ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ
μπορούμε  να  φτάμπορούμε  να  φτάσσουμε  στην  Αντικειμενική  Συνείδηση  και  στην  Αντικειμενικήουμε  στην  Αντικειμενική  Συνείδηση  και  στην  Αντικειμενική
ΓΝΩΣΗ.ΓΝΩΣΗ.

ΕΕίίναι αναναι αναγγκακαίίο να καταλάβουμε το ΠΟΛο να καταλάβουμε το ΠΟΛΥΥΠΛΟΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ του ΝΟΥΠΛΟΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ του ΝΟΥ
αν αν στ’ στ’ αλήθεια θέλουμε να διασχαλήθεια θέλουμε να διασχίσίσουμε τον ΔΡΟΜΟ της ΑΓΑΠΗΣουμε τον ΔΡΟΜΟ της ΑΓΑΠΗΣ

ΝΑ ΝΑ ΞΕΡΕΙΣΞΕΡΕΙΣ ΝΑ  ΝΑ ΑΚΟΥΣΑΚΟΥΣ
Υπάρχουν  Υπάρχουν  σστον  κόσμο  πολλοί  ομιλητές  που  καταπλήσσουν  με  τηντον  κόσμο  πολλοί  ομιλητές  που  καταπλήσσουν  με  την

γλαφυρότητά τουςγλαφυρότητά τους,, όμως ε όμως είίναι λίναι λίγγοι αυτοοι αυτοίί που ξέρουν  που ξέρουν ν’ν’ ακούνε. ακούνε.
Το  να  ξέρεις  να  ακούς  εΤο  να  ξέρεις  να  ακούς  είίναι  δύσκολο  πολύ,  λναι  δύσκολο  πολύ,  λίίγοι  εγοι  είίναι  ναι  στ’  στ’  αλήθεια  οιαλήθεια  οι

άνθρωποι που ξέρουν αληθινά να ακούνε.άνθρωποι που ξέρουν αληθινά να ακούνε.
Όταν μιλά ο εκπαιδευτικός, ο ομιλητής, το ακροατήριο φαΌταν μιλά ο εκπαιδευτικός, ο ομιλητής, το ακροατήριο φαίίνεται νεται όότι ετι είίναι πολύναι πολύ

προπροσσεκτικό, σαν να πεκτικό, σαν να πααρακολουθερακολουθείί λεπτομερώς κάθε λέξη του ομιλητή, όλοι δ λεπτομερώς κάθε λέξη του ομιλητή, όλοι δίίνουννουν
την  εντύπωτην  εντύπωσση  ότι  ακούν,  ότι  βρη  ότι  ακούν,  ότι  βρίσίσκοντακονταιι  σσε  κατάσταση  εγρήγορσης,  όμως  στοε  κατάσταση  εγρήγορσης,  όμως  στο
ψυψυχχολοολογγικό βάθος κάθε ατόμου υπάρχει ένας γραμματέας που μεταφράζει κάθε λέξηικό βάθος κάθε ατόμου υπάρχει ένας γραμματέας που μεταφράζει κάθε λέξη
του ομιλητή.του ομιλητή.

Αυτός ο γραμματέας είναι το ΕΓΩ, ο  Αυτός ο γραμματέας είναι το ΕΓΩ, ο  ΕΑΥΤΟΣΕΑΥΤΟΣ ΜΟΥ, ο ΕΑΥΤΟΣ ΣΟΥ. Η ΜΟΥ, ο ΕΑΥΤΟΣ ΣΟΥ. Η
δουλειά  του  παραπάνω  γραμμδουλειά  του  παραπάνω  γραμμαατέα  συντέα  συνίσίσταττατααι  στο  να  ι  στο  να  κακοερμηνεύεικακοερμηνεύει κ κααι  ναι  να
κακομεταφράζει τα λόγια του ομιλητή.κακομεταφράζει τα λόγια του ομιλητή.

ΤΟ ΕΓΩ μεταφράζει  σύμφωνα με  τις  προκαταλήψεις  του,  ΤΟ ΕΓΩ μεταφράζει  σύμφωνα με  τις  προκαταλήψεις  του,  προ-αντιλήψεις,προ-αντιλήψεις,
φόφόββους, υπερηφάνειες, επιθυμους, υπερηφάνειες, επιθυμίίες, ιδέες, αναμνήες, ιδέες, αναμνήσσεις εις κλπ.κλπ. Οι μ Οι μααθητές στο σχολεθητές στο σχολείίο, οιο, οι
μαθήτριες,  το  σύνολο  που  αθροιστικά  αποτελεμαθήτριες,  το  σύνολο  που  αθροιστικά  αποτελείί το  ακροατήριο  που  ακούει,  στην το  ακροατήριο  που  ακούει,  στην
πραγματικότητα δεν ακούν τον ομιλητή, ακούν τον εαυτό τους, ακούν το ίδιο το δικόπραγματικότητα δεν ακούν τον ομιλητή, ακούν τον εαυτό τους, ακούν το ίδιο το δικό
τους  ΕΓΩ,  το  αγαπημένο Μακιαβελικό  τους  ΕΓΩ,  που δεν  ετους  ΕΓΩ,  το  αγαπημένο Μακιαβελικό  τους  ΕΓΩ,  που δεν  είίναι  διατεθειμένο  ναναι  διατεθειμένο  να
δεχθεδεχθείί το  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ,  το  ΑΛΗΘΙΝΟ,  το   το  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ,  το  ΑΛΗΘΙΝΟ,  το  ΟΥΣΙΩΔΕΣ.ΟΥΣΙΩΔΕΣ. Μόνο   Μόνο  σσε  κατάσταε  κατάστασσηη
εγρήγορεγρήγορσσης,  ανοικτός  στο  καινούργιο,  με  ΝΟΥ ΑΥΘης,  ανοικτός  στο  καινούργιο,  με  ΝΟΥ ΑΥΘΟΟΡΜΗΤΟ,  ελεύθερο  από  τοΡΜΗΤΟ,  ελεύθερο  από  το
βάρος του παρελθβάρος του παρελθόόντος, ντος, σσε κε καατάσταση πλήρους τάσταση πλήρους ΑΝΤΙΛΗΠΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,ΑΝΤΙΛΗΠΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, μπορούμε μπορούμε
να να  ακούσουμεακούσουμε πρα πραγγματικά χωρματικά χωρίίς την επέμβας την επέμβασση αυτού του κάκιστου γη αυτού του κάκιστου γραμματέαραμματέα της της
κακιάς ώρκακιάς ώραας που λές που λέγγεται ΕΓΩ, ο εται ΕΓΩ, ο ΕΑΥΤΟΣΕΑΥΤΟΣ ΜΟΥ, ο ΕΑΥΤΟΣ ΣΟΥ. ΜΟΥ, ο ΕΑΥΤΟΣ ΣΟΥ.

Όταν ο νους εΌταν ο νους είίναι εξαρτημένος από την μνήμη, επαναλαμβάνει μναι εξαρτημένος από την μνήμη, επαναλαμβάνει μόόνο αυτνο αυτόό  πουπου
έχει  αποθηκευμένο.  Ο νους εξαρτημένος  έχει  αποθηκευμένο.  Ο νους εξαρτημένος  από  από  τις  εμτις  εμππειρειρίίες  τόες τόσσων και  τόων και  τόσσων χθεςων χθες
μπορεμπορείί να δει το παρόν μόνο μέσα από τα θολά γυαλιά του παρελθ να δει το παρόν μόνο μέσα από τα θολά γυαλιά του παρελθόόντος.ντος.

ΑΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΞΕΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΚΟΑΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΞΕΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΚΟΥΥΜΕ, αν θέλουμε να μάθουμε ναΜΕ, αν θέλουμε να μάθουμε να
ακούμε για να ανακαλύψουμε το καινούρακούμε για να ανακαλύψουμε το καινούργγιο,  πρέπει νιο,  πρέπει ναα ζήσουμε σύμφωνα με την ζήσουμε σύμφωνα με την
φιλοσοφφιλοσοφίία της στιγμής.α της στιγμής.

ΕΕίίναι  επεναι  επείγίγον  να  ζήον  να  ζήσσουμε  στιγμή  προς  στιγμή  χωρουμε  στιγμή  προς  στιγμή  χωρίίς  τις  έγνοιες  τους  τις  έγνοιες  του
παρελθόντος και χωρπαρελθόντος και χωρίίς τα σχέδια του μέλλοντος.ς τα σχέδια του μέλλοντος.



Η ΑΛΗΘΕΙΑ εΗ ΑΛΗΘΕΙΑ είίναι το άγνωσναι το άγνωσττο απο απόό στιγμή σε στιγμή, ο νους μας   στιγμή σε στιγμή, ο νους μας  πρέπειπρέπει να να
εείίννααι πάντα σε συναγερμό, σε πλήρη προσοχή, ελεύθερος από προκαταλήψεις, κι πάντα σε συναγερμό, σε πλήρη προσοχή, ελεύθερος από προκαταλήψεις, κααιι
προ-αντιλήψεις,προ-αντιλήψεις, έτσι ώστε να ε έτσι ώστε να είίναι πάντα δεκτικός.ναι πάντα δεκτικός.

Οι εκπαιδευτικοΟι εκπαιδευτικοίί του σχολε του σχολείίου πρέπει να διδάξουν  ου πρέπει να διδάξουν  στουςστους μαθητές τους και μαθητές τους και
μαθήτριες την βαθιά έννοια που περιλαμβάνει αυτό το να ξέρεις να ακούς.μαθήτριες την βαθιά έννοια που περιλαμβάνει αυτό το να ξέρεις να ακούς.

ΕΕίίναι  αναγκαίο  να μάθουμε  να ζούμε με  σοφία,  να επαναβεβαιώσουμε  τιςναι  αναγκαίο  να μάθουμε  να ζούμε με  σοφία,  να επαναβεβαιώσουμε  τις
αισθήσεις  μας,  να  αισθήσεις  μας,  να  ραφινάρουμεραφινάρουμε την  συμπεριφορά  μας,  τις  σκέψεις  μας,  το την  συμπεριφορά  μας,  τις  σκέψεις  μας,  το
συναισυναισσθήματθήματαα μας. μας.

Δεν χρηΔεν χρησσιμεύει σε τιμεύει σε τίίποτα το να έχουμε μια μεγάλη ακαδημαποτα το να έχουμε μια μεγάλη ακαδημαϊϊκή μόρφωση, κή μόρφωση, αανν
δεν ξέρουμε να ακούμε, αν δεν εδεν ξέρουμε να ακούμε, αν δεν είίμμααστε ικανοστε ικανοίί να ανακαλύπτουμε το κ να ανακαλύπτουμε το κααινούργιο απόινούργιο από
στιστιγγμή σε στιγμή.μή σε στιγμή.

ΧρειαζόμΧρειαζόμασαστε να ραφινάρουμε την προτε να ραφινάρουμε την προσσοοχχή μας, να εξευγενή μας, να εξευγενίίσουμε τα ήθησουμε τα ήθη
μμαας, να ραφινάρουμε τς, να ραφινάρουμε τοο πρό πρόσσωπωπαα μας, τα πρά μας, τα πράγγμμαατα τα κλπ.κλπ.

ΕΕίίναι  αδύνατον  να  εναι  αδύνατον  να  είίμαστε  αληθινά  μαστε  αληθινά  εκλεπτισμένοιεκλεπτισμένοι όταν  δεν  ξέρουμε  να όταν  δεν  ξέρουμε  να
ακούμε.ακούμε.

Ο  χοντροκομμένος,  βαρύς,  σκουριασμένος,  διεστραμμένος  νους  ποτέ  δενΟ  χοντροκομμένος,  βαρύς,  σκουριασμένος,  διεστραμμένος  νους  ποτέ  δεν
ξέρει να ακούει, ποτέ δεν ξέρει να ανακαλύπτει το καινούργιο, αυτός ο νους μόνοξέρει να ακούει, ποτέ δεν ξέρει να ανακαλύπτει το καινούργιο, αυτός ο νους μόνο
καταλαβακαταλαβαίίνει, μόνο αντιλαμβάνεται με λαθεμένο τρόπο τις παράλογες μεταφράνει, μόνο αντιλαμβάνεται με λαθεμένο τρόπο τις παράλογες μεταφράσσειςεις
αυτού του σατανικού γραμματέαυτού του σατανικού γραμματέαα που ονομάζεται ΕΓΩ, ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΟΥ. που ονομάζεται ΕΓΩ, ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΟΥ.

Το να εΤο να είσίσαι αι εκλεπτισμένοςεκλεπτισμένος ε είίναι κάτι το δύναι κάτι το δύσσκολο και απαιτεκολο και απαιτεί ί μεγάλμεγάληη προσοχή. προσοχή.
ΜπορεΜπορείί κάποιος  να  ε κάποιος  να  είίναι  πολύ  εκλεπτυσμένοςναι  πολύ  εκλεπτυσμένος στην   στην  μόδα,  ρούχα,  κουστούμια,μόδα,  ρούχα,  κουστούμια,
κήπους,  ακήπους,  αυυτοκτοκίίνητα,  φιλνητα,  φιλίίες  καιες  και  εντούτοις  να εξακολουθεί  στο εσωτερικό  να εεντούτοις  να εξακολουθεί  στο εσωτερικό  να είίναιναι
χχοοντροκομμένντροκομμένοος, ας, αγγενής και βαρύς.ενής και βαρύς.

Αυτός που ξέρει να ζει την κάθε στιγμή, προχωρεΑυτός που ξέρει να ζει την κάθε στιγμή, προχωρείί πραγματικά από το δρόμο πραγματικά από το δρόμο
του αλτου αληηθινού εξευγενιθινού εξευγενισσμού.μού.

Αυτός που έΑυτός που έχχει νου δεκτικό, αυθόρμητο, ολοκληρωμένο, ξύπνιο, περπατά στοει νου δεκτικό, αυθόρμητο, ολοκληρωμένο, ξύπνιο, περπατά στο
μονοπάτι τομονοπάτι τουυ α αυυθεντικού εξεθεντικού εξευγυγενιενισσμού.μού.

Αυτός ποΑυτός πούύ ε είίναι ανοιναι ανοιχχττόός σε κάθε τι το καινούρς σε κάθε τι το καινούργγιο, εγκαταλειο, εγκαταλείίποντας το βάροςποντας το βάρος
του  παρελθόντος,  τις  προκαττου  παρελθόντος,  τις  προκατααλήψεις,  τις  αντιζηλλήψεις,  τις  αντιζηλίίες,  ες,  φανατισμούςφανατισμούς κλπ κλπ,, προχωρε προχωρείί
θριαμβευτικά από τον γνήθριαμβευτικά από τον γνήσσιο δρόμο του εξευγενισμού.ιο δρόμο του εξευγενισμού.

Ο  διεστραμμένος  νους  ζει  μποτιλιαρισμένος  στο  πΟ  διεστραμμένος  νους  ζει  μποτιλιαρισμένος  στο  πααρελθόν,  στιςρελθόν,  στις
προκαταλήψεις, υπερπροκαταλήψεις, υπερηηφάνειες, εγωιφάνειες, εγωισσμούς προλήψεις κλπ.μούς προλήψεις κλπ.

Ο διεστραμμένος νους δεν ξέρει να δει το καινούργιο, δεν ξέρει να ακούει,Ο διεστραμμένος νους δεν ξέρει να δει το καινούργιο, δεν ξέρει να ακούει,
εείίναι εξαρτημένος από την ναι εξαρτημένος από την ΑΥΤΟΑΓΑΠΗ.ΑΥΤΟΑΓΑΠΗ.

Οι  φανατικοΟι  φανατικοίί του   του  Μαρξισμού-ΛενινισμούΜαρξισμού-Λενινισμού δεν  δέχονται  το καινούργιο.  Δεν δεν  δέχονται  το καινούργιο.  Δεν
δέχονται  αδέχονται  αππό  εγωισμό  την  Τέταρτη  Χαρακτηριστική  όλων  των  πραό  εγωισμό  την  Τέταρτη  Χαρακτηριστική  όλων  των  πραγγμάτων,  τηνμάτων,  την
τέταρτη ΔΙΑΣΤΑΣΗ. Αγαπούν υπερβολικά τον εαυτό τους,  στηρτέταρτη ΔΙΑΣΤΑΣΗ. Αγαπούν υπερβολικά τον εαυτό τους,  στηρίίζονται  στις  δικέςζονται  στις  δικές
τους  παράλογες  υλιτους  παράλογες  υλισστικές  θεωρτικές  θεωρίίες,  και  όταν  τους  τοποθετήες,  και  όταν  τους  τοποθετήσσουμε  ουμε  σστο  πεδίο  τωντο  πεδίο  των
συγκεκριμένων γεγονότων, ότσυγκεκριμένων γεγονότων, ότααν τους αποδεικνύουμε το παράλογο των σοφισμάτωνν τους αποδεικνύουμε το παράλογο των σοφισμάτων
τους,  σηκώνουν  το  αριτους,  σηκώνουν  το  αρισστερό τους  μπράτσο,  κοιτάζουν  τους  δείκτες  του ρολογιούτερό τους  μπράτσο,  κοιτάζουν  τους  δείκτες  του ρολογιού
τους, λένε μια δικαιολογία και φεύγουν.τους, λένε μια δικαιολογία και φεύγουν.

ΑυτοΑυτοίί έχουν νου διε έχουν νου διεσστραμμένο, αρτηριοτραμμένο, αρτηριοσσκληρωτικό, δεν ξέρουν να ακούνε,κληρωτικό, δεν ξέρουν να ακούνε,
δεν ξέρουν να ανακαδεν ξέρουν να ανακαλλύψουν το κύψουν το κααινοινούύργιο, δεν δέχονται την πραγματικότητα γιργιο, δεν δέχονται την πραγματικότητα γιααττίί
εείίννααι  μποτιλιαρισμένοι  στην  ΑΓΑΠΗ  του  ΕΑΥΤΟΥ  τους.  Οι  ι  μποτιλιαρισμένοι  στην  ΑΓΑΠΗ  του  ΕΑΥΤΟΥ  τους.  Οι  νόεςνόες που  αγαπούν που  αγαπούν
υπερβολικά  τον  εαυτό  τους  ευπερβολικά  τον  εαυτό  τους  είίναι  νόες  που  δεν  ξέρουν  από  ναι  νόες  που  δεν  ξέρουν  από  ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥΣΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥΣ
ΕΚΛΕΠΤΙΣΜΟΥΣ,ΕΚΛΕΠΤΙΣΜΟΥΣ, χοντροκομμένοι  νόες, β χοντροκομμένοι  νόες, βααρερείίς που το μόνο που ακούν ες που το μόνο που ακούν είίναι τοναι το
αγαπημένο τοαγαπημένο τουυς ΕΓΩ.ς ΕΓΩ.

Η ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ διδάσκει να ακούς, διδάσκει να ζεις με σοφΗ ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ διδάσκει να ακούς, διδάσκει να ζεις με σοφίία,α,
Οι εκπαιδεΟι εκπαιδευυτικοτικοίί των σχολ των σχολεείων, λυκείων, λυκείίων, πανεπιστημων, πανεπιστημίίων, πρέπει να διδάξουνων, πρέπει να διδάξουν

στους μαθητές και μαθήτριες τον δρστους μαθητές και μαθήτριες τον δρόόμο του αληθινού ζωτικού εξευγενιμο του αληθινού ζωτικού εξευγενισσμού.μού.



Δεν χρηΔεν χρησσιμεύει  σε τιμεύει  σε τίίποτα το  να παραμεποτα το  να παραμείίνουμε  δέκα κνουμε  δέκα κααι  δεκαπέντε  χρόνιαι  δεκαπέντε  χρόνια
μέμέσσα στο σχολεα στο σχολείίο, το λύκειο ή το πανεπιστήμιο, αν βγο, το λύκειο ή το πανεπιστήμιο, αν βγαίαίνοντας ενοντας είίμμααστε εστε εσσωτερικάωτερικά
αληθινά γουρούνια στις σκέψεις μας, ιδέες, αισθήματα και συνήθειες.αληθινά γουρούνια στις σκέψεις μας, ιδέες, αισθήματα και συνήθειες.

Χρειάζεται  η  ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ με  μΧρειάζεται  η  ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ με  μοορφή  επερφή  επείγίγουσα  γιατουσα  γιατίί οι  νέες οι  νέες
γενιές  σημγενιές  σημαίαίνουν  την  απαρχή  μινουν  την  απαρχή  μιαας  κς  κααινούργιας  εποχής.  Έχει  φτάσει  η  ώρα  τηςινούργιας  εποχής.  Έχει  φτάσει  η  ώρα  της
ΑΛΗΘΙΝΗΣ Επανάστασης, έχει φτάσει η στιΑΛΗΘΙΝΗΣ Επανάστασης, έχει φτάσει η στιγγμή της ΒΑΣΙΚΗΣ Επανάστασης.μή της ΒΑΣΙΚΗΣ Επανάστασης.

Το παρελθόν εΤο παρελθόν είίναι πναι πααρελθόν κρελθόν κααι έδωσε πια τους καρπούς του. Χρειαζι έδωσε πια τους καρπούς του. Χρειαζόόμμααστεστε
να καταλνα καταλάάβουμε το βαθύ νόημα της στιγμής που ζούμε.βουμε το βαθύ νόημα της στιγμής που ζούμε.

ΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ
Η ΣΟΦΙΑ και η ΑΓΑΠΗ εΗ ΣΟΦΙΑ και η ΑΓΑΠΗ είίναι οι δύο κολώνες που στηναι οι δύο κολώνες που στηρρίζουν κάθε αληθινόίζουν κάθε αληθινό

πολιτιπολιτισσμό.μό.
Στον  ένα  δΣτον  ένα  δίίσκο  της  ζυγαριάς  της  δικαιοσκο  της  ζυγαριάς  της  δικαιοσσύνης  θα  πρέπει  νύνης  θα  πρέπει  να  α  βάλουμε  τηνβάλουμε  την

ΣΟΦΙΑ, στον άλλο δΣΟΦΙΑ, στον άλλο δίσίσκο πρέπει να βάλουμε τηνκο πρέπει να βάλουμε την  ΑΓΑΠΗ.ΑΓΑΠΗ.
Η ΣΟΦΙΑ και  η  ΑΓΑΠΗ  Η ΣΟΦΙΑ και  η  ΑΓΑΠΗ  ππρέπει  να  ιρέπει  να  ισσορροπούν αμοιβαορροπούν αμοιβαίία.  Η Σοφα.  Η Σοφίία  χωρα χωρίίςς

Αγάπη  εΑγάπη  είίναι  ένα  καταστροφικό  στοιχεναι  ένα  καταστροφικό  στοιχείίο.  Η  Αγάπη  χωρο.  Η  Αγάπη  χωρίίς  Σοφς  Σοφίία  μπορεα  μπορείί να  μας να  μας
οδηγήσει στο λάθος, «οδηγήσει στο λάθος, «Η αγάπη είναι νόμος αλλά συνειδητή αγάπηΗ αγάπη είναι νόμος αλλά συνειδητή αγάπη».».

ΕΕίίναι αναγκαναι αναγκαίίο να μελετήσουμε πολύ και να αποκτο να μελετήσουμε πολύ και να αποκτήήσουμε γνώσεις αλλά εσουμε γνώσεις αλλά είίναιναι
επεπίίσης ΕΠΕΙΓΟΝ να αναπτύξουμε μέσα μας το ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΕΙΝΑΙ.σης ΕΠΕΙΓΟΝ να αναπτύξουμε μέσα μας το ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΕΙΝΑΙ.

Η γνώση χωρΗ γνώση χωρίίς το ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΕΙΝΑΙ σωστά αναπτυγμένο σε αρμονικής το ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΕΙΝΑΙ σωστά αναπτυγμένο σε αρμονική
μορφή μέσα μας έρχεται να εμορφή μέσα μας έρχεται να είίναι η αιτναι η αιτίία αυτού που ονομάζεται α αυτού που ονομάζεται απατεωνιά.απατεωνιά.

Το  ΕΙΝΑΙ σωστά  αναπτυγμένο  μέΤο  ΕΙΝΑΙ σωστά  αναπτυγμένο  μέσσα μας  αλλά  χωρα μας  αλλά  χωρίίς  διανοητικές  γνώσειςς  διανοητικές  γνώσεις
κανενός  εκανενός  είίδους  παράγει  ανόητους  Αγίους.  Ένας  Ανόητοςδους  παράγει  ανόητους  Αγίους.  Ένας  Ανόητος Ά Άγιος  κατέχει  τογιος  κατέχει  το
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ  ΕΙΝΑΙ  πολύ  ανεπτυγμένο,  αλλά  επειδή  δεν  έχει  διανοητικέςΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ  ΕΙΝΑΙ  πολύ  ανεπτυγμένο,  αλλά  επειδή  δεν  έχει  διανοητικές
γνώσεις, δεν μπορεγνώσεις, δεν μπορείί να κάνει τ να κάνει τίίποτα γιατποτα γιατίί δεν ξέρει πώς να το κάνει. δεν ξέρει πώς να το κάνει.

Ο Ανόητος ΑΓΙΟΣ έχει την δύναμη να κάνει αλλά δεν μπορεΟ Ανόητος ΑΓΙΟΣ έχει την δύναμη να κάνει αλλά δεν μπορεί  ί  να κάνει γιατνα κάνει γιατίί
δεν ξέρει πώς να κάνει.δεν ξέρει πώς να κάνει.

Η διανοητική γνώση, χωρΗ διανοητική γνώση, χωρίίς το ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΕΙΝΑΙ σως το ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΕΙΝΑΙ σωσστά αναπτυγμένο,τά αναπτυγμένο,
παράγει διανοητική σύγχυπαράγει διανοητική σύγχυσση, διαφθορά, υπερηφάνεια η, διαφθορά, υπερηφάνεια κλπ.κλπ.

ΚΚαατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο χιλιάδες επιστήμονες αποστερημένοιτά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο χιλιάδες επιστήμονες αποστερημένοι
απαπόό κάθε  πνευμ κάθε  πνευμαατικτικόό στοιχε στοιχείίο  στο  όνομα  της  επιστήμης  και  της  ανθρωπότητας,ο  στο  όνομα  της  επιστήμης  και  της  ανθρωπότητας,
διέπραξαν  τρομακτικά  εγκλήματα  με  την  πρόθεση  να  κάνουν  επιστημονικάδιέπραξαν  τρομακτικά  εγκλήματα  με  την  πρόθεση  να  κάνουν  επιστημονικά
πειράμπειράμαατα.τα.

Χρειαζόμαστε  να  σΧρειαζόμαστε  να  σχχηματηματίσίσουμε  μια  ισχυρή  νοητική  μόρφωουμε  μια  ισχυρή  νοητική  μόρφωσση  αλλάη  αλλά
τρομακτικά ιτρομακτικά ισσορροπημένη με την αληθινορροπημένη με την αληθινήή συνειδητή πνευματικότητα. Χρεια συνειδητή πνευματικότητα. Χρειαζζόμόμααστεστε
μια  ΕΠΑΝΑΣΤΑμια  ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΤΙΚΗ  ΗΘΙΚΗ  κΙΚΗ  ΗΘΙΚΗ  κααι  μια  ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ  ι  μια  ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ  ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΨΥΧΟΛΟΓΙΑ αν αν
στ΄στ΄αλήθειαλήθειαα θέλουμε  να  διαλύσουμε  το  ΕΓΩ  για  να  αναπτύξουμε  το  γνή θέλουμε  να  διαλύσουμε  το  ΕΓΩ  για  να  αναπτύξουμε  το  γνήσσιοιο
πνευματικό ΕΙΝΑΙ μέσα μας. Επνευματικό ΕΙΝΑΙ μέσα μας. Είίναι λυπηρό ότι λόγω έλλειψης αγάπης οι άνθρωποιναι λυπηρό ότι λόγω έλλειψης αγάπης οι άνθρωποι
χρηχρησσιμοποιιμοποιοούν το ΔΙΑΝΟΗΤΙύν το ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟΚΟ με καταστρεπτικό τρόπο. με καταστρεπτικό τρόπο.

Οι  μαθητές  και  μαθήτριες  χρειάζονται  να  σπουδΟι  μαθητές  και  μαθήτριες  χρειάζονται  να  σπουδάάσουν  επιστήμες,  ιστορσουν  επιστήμες,  ιστορίία,α,
μμααθηματικά θηματικά κλπ.κλπ. Χρειάζεται ν Χρειάζεται ναα αποκτήσουμε γνώσεις της κλ αποκτήσουμε γνώσεις της κλίσίσης μας, με σκοπό ναης μας, με σκοπό να
γίνουμε  χρήγίνουμε  χρήσσιμοι  στον  πλησιμοι  στον  πλησίίον  μας.  Το  να  μελετήον  μας.  Το  να  μελετήσσουμε  εουμε  είίναι  αναγκαναι  αναγκαίίο.  Εο.  Είίναιναι
απαρααπαραίίτητη η στητη η συυσσώρευση βασικών γνώσσώρευση βασικών γνώσσεων, αλλά ο φόβος δεν εεων, αλλά ο φόβος δεν είίναι απαραναι απαραίίτητος.τητος.
ΠολλοΠολλοίί άνθρωποι συ άνθρωποι συσσσωρεύουν γνώσωρεύουν γνώσσεις από φόβο, φοβούνται την ζωή, τον θάνατο,εις από φόβο, φοβούνται την ζωή, τον θάνατο,
την πετην πείίνα, την μιζέρια, το τι θα πουν κλπ κνα, την μιζέρια, το τι θα πουν κλπ κααι για τον λόι για τον λόγγο αυτόν μελετούν.ο αυτόν μελετούν.

Πρέπει να σπουδάζουμε από Αγάπη προς τους πλησίον μας με την επιθυμΠρέπει να σπουδάζουμε από Αγάπη προς τους πλησίον μας με την επιθυμίία ναα να
τους εξυπηρετήσουμε καλύτερα, αλλά ποτέ δεν πρέπει να σπουδάζουμε από φόβο.τους εξυπηρετήσουμε καλύτερα, αλλά ποτέ δεν πρέπει να σπουδάζουμε από φόβο.

Στην πράξη της  ζωής έχουμε μπορέΣτην πράξη της  ζωής έχουμε μπορέσσει  να αποδεει  να αποδείίξουμε ότι  όλοι  εκείνοι  οιξουμε ότι  όλοι  εκείνοι  οι
σπουδαστές  που  σπουδάζουν  από  φόβο,  αργά  ή  γρήγσπουδαστές  που  σπουδάζουν  από  φόβο,  αργά  ή  γρήγοορα  μετρα  μεταατρέπονται  σετρέπονται  σε
απατεώνες.απατεώνες.



Χρειαζόμαστε  να  γίνουμε  ειλικρινείς  με  τους  εαυτούς  μας  για  ναΧρειαζόμαστε  να  γίνουμε  ειλικρινείς  με  τους  εαυτούς  μας  για  να
αυτοπαρατηρούμαστεαυτοπαρατηρούμαστε κ κααι να ανακαλύψουμε σε μας τους ίδιους όλες τις διαδικασι να ανακαλύψουμε σε μας τους ίδιους όλες τις διαδικασίίεςες
του φόβου.του φόβου.

Δεν  πρέπει  να  ξεχνάμε  ποτέ  στην  ζωή ότι  ο  φΔεν  πρέπει  να  ξεχνάμε  ποτέ  στην  ζωή ότι  ο  φόόβος  έχει  πολλά  πρόσωπα.βος  έχει  πολλά  πρόσωπα.
Μερικές φορές ο φόβος μπερδεύεται με το θάρρος.Μερικές φορές ο φόβος μπερδεύεται με το θάρρος.

Οι στρΟι στραατιώτες  στο πεδτιώτες  στο πεδίίο το τηης μάχς μάχηης φας φαίίνονται  πολύ θαρραλέοι,  αλλά στνονται  πολύ θαρραλέοι,  αλλά στηηνν
πραπραγγματικότητα κινούνται  και  παλεύουν από φόβο.  Ο  ματικότητα κινούνται  και  παλεύουν από φόβο.  Ο  αυτόχειραςαυτόχειρας επ επίίσης φασης φαίίνεταινεται
από πρώτη όψη πολύ θαρραλέος αλλά στην πραπό πρώτη όψη πολύ θαρραλέος αλλά στην πρααγματικότητα εγματικότητα είίναι ένας άνανδρος πουναι ένας άνανδρος που
φοβάται την ζωή.φοβάται την ζωή.

Κάθε  απατεώνας  στην  ζωή  εΚάθε  απατεώνας  στην  ζωή  είίναι  φαινομενικά  πολναι  φαινομενικά  πολύύ θ θααρραλέος  αλλά  κατάρραλέος  αλλά  κατά
βάθος εβάθος είίναι ένας δειλός. Οι απατεώνες συνηθίζουν να χρησιμοποιούν το επάγγελμαναι ένας δειλός. Οι απατεώνες συνηθίζουν να χρησιμοποιούν το επάγγελμα
και  την  δύνκαι  την  δύνααμη με  καταστροφικό  τρόπο  όταν  φοβούνται.  μη  με  καταστροφικό  τρόπο  όταν  φοβούνται.  ΠαράΠαράδεδειιγμα;  Ο Φιντέλγμα;  Ο Φιντέλ
Κάστρο στην Κούβα.Κάστρο στην Κούβα.

ΕμεΕμείίς ποτέ δεν καταφερόμαστε ενάντια ς ποτέ δεν καταφερόμαστε ενάντια σστην πετην πείίρα της πρακτικής ζωής ούτερα της πρακτικής ζωής ούτε
ενάντια  στην καλλιέργεια  του  διανοενάντια  στην καλλιέργεια  του  διανοηητικού,  αλλά  κτικού,  αλλά  κααταδικάζουμε  την  έλλειψη  τηςταδικάζουμε  την  έλλειψη  της
ΑΓΑΠΗΣ.ΑΓΑΠΗΣ.

Η γνώση  και  η  εμπειρΗ γνώση  και  η  εμπειρίία  της  ζωής  γίνονται  κατα  της  ζωής  γίνονται  κατααστρεπτικές  όταν  λεστρεπτικές  όταν  λείίπει  ηπει  η
ΑΓΑΠΗ.ΑΓΑΠΗ.

Το ΕΓΩ συνηθΤο ΕΓΩ συνηθίίζει να αιχμαλωτζει να αιχμαλωτίίζει τις εμπειρζει τις εμπειρίίες και τις διανοητικές γνώες και τις διανοητικές γνώσσειςεις
όταν υπάρχει  έλλειψη αυτού πού λέγεται  ΑΓΑΠΗ. Το ΕΓΩ κάνει  κατάχρηόταν υπάρχει  έλλειψη αυτού πού λέγεται  ΑΓΑΠΗ. Το ΕΓΩ κάνει  κατάχρησση τωνη των
εμπειριών και του διανοητικού ότεμπειριών και του διανοητικού ότααν τα χρησιμοποιεν τα χρησιμοποιείί για να  για να ενδυναμωθεί.ενδυναμωθεί.

Όταν  διαλυθεΌταν  διαλυθείί το  ΕΓΩ,  ο   το  ΕΓΩ,  ο  ΕΑΥΤΟΣΕΑΥΤΟΣ ΜΟΥ, οι  εμπειρ ΜΟΥ, οι  εμπειρίίες  και  το  διανοητικόες  και  το  διανοητικό
μένουν  στα  χέρια  του  εσωτερικού  μας  ΕΙΝΑΙ  κμένουν  στα  χέρια  του  εσωτερικού  μας  ΕΙΝΑΙ  κααι  κάθε  κατάχρηση  γίνεται  τότει  κάθε  κατάχρηση  γίνεται  τότε
αδύνατη.αδύνατη.

Κάθε σπουδαστής πρέπει να προσανατολιστεΚάθε σπουδαστής πρέπει να προσανατολιστείί προς τον δρόμο της κλ προς τον δρόμο της κλίίσης τουσης του
και να μελετήκαι να μελετήσσει πολύ σε βάθος όλες τις θεωρει πολύ σε βάθος όλες τις θεωρίίες που σχετες που σχετίίζονται με την κλζονται με την κλίίση του.ση του.

Οι  σπουδές,  το  διανοητικό,  δεν  βλάπτουν  κανέναν,  όμως  δεν  πρέπει  ναΟι  σπουδές,  το  διανοητικό,  δεν  βλάπτουν  κανέναν,  όμως  δεν  πρέπει  να
κάνουμε  κατάχρηση  του  διανοητικού.  Χρειαζόμαστε  να  μελετάμε  για  να  μηνκάνουμε  κατάχρηση  του  διανοητικού.  Χρειαζόμαστε  να  μελετάμε  για  να  μην
καταχρώμαστεκαταχρώμαστε του  νου.  Καταχράται  του  νου  εκε του  νου.  Καταχράται  του  νου  εκείίνος  που  θέλει  να  μελετήσει  τιςνος  που  θέλει  να  μελετήσει  τις
θεωρθεωρίίες διαφορετικών κλες διαφορετικών κλίίσεων, αυτός που θέλεσεων, αυτός που θέλειι να βλάψει άλλους με το διανοητικό, να βλάψει άλλους με το διανοητικό,
αυτός που εφαρμόζει βαυτός που εφαρμόζει βίία επάνω στον ξένο νου κλπα επάνω στον ξένο νου κλπ..

ΕΕίίναι αναγκναι αναγκαίαίο νο ναα μελετήσουμε τ μελετήσουμε ταα επα επαγγγγελμελμαατικά και πνευματτικά και πνευματιικά μαθήματκά μαθήματαα,,
για να έχουμε έναν ισορροπγια να έχουμε έναν ισορροπηημένο νου. Εμένο νου. Είίναι επεναι επείίγον να φτάσουμε στην διανοητικήγον να φτάσουμε στην διανοητική
και  πνευματική  σύνθεση,  εάν  πραγματικά  θέλουμε  να  έχουμε  έναν  ικαι  πνευματική  σύνθεση,  εάν  πραγματικά  θέλουμε  να  έχουμε  έναν  ισσορροπημένοορροπημένο
νου.νου.

ΟιΟι εκπαιδευτικο εκπαιδευτικοίί των  σχολε των  σχολείίων,  λυκεων,  λυκείίων,  πανεπιστημων,  πανεπιστημίίων  κλπων  κλπ,  ,  πρέπει  ναπρέπει  να
μελετήσουν σε βάθος την επαναμελετήσουν σε βάθος την επανασστατική μας ψυχολογία αν στ’ αλήθεια θέλουν νατατική μας ψυχολογία αν στ’ αλήθεια θέλουν να
οδηοδηγγήήσσουν τους μαθητές τους στον δρόμο της ουν τους μαθητές τους στον δρόμο της ΘΕΜΕΛΙΩΔΟΥΣΘΕΜΕΛΙΩΔΟΥΣ Επανάστασης. Επανάστασης.

Είναι  αναγκαΕίναι  αναγκαίίο  για  τους  σπουδαστές  να  αποκτήσουν  το  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟο  για  τους  σπουδαστές  να  αποκτήσουν  το  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ
ΕΙΝΑΙΕΙΝΑΙ,, να  αναπτ να  αναπτύύξουν  μέσα  τους  το  ξουν  μέσα  τους  το  ΑΛΗΘΙΝΟ  ΑΛΗΘΙΝΟ  ΕΙΝΑΙ,  ώστε  να  βγουν  από  τοΕΙΝΑΙ,  ώστε  να  βγουν  από  το
σχολεσχολείίο άτομα υπεύθυνα και όχι ηλο άτομα υπεύθυνα και όχι ηλίίθιοι απατεώνες.θιοι απατεώνες.

ΣεΣε τ τίίποτα δεν χρησιμεύει η Σοφποτα δεν χρησιμεύει η Σοφίία χωρα χωρίίς Αγάπη. Το διανοητικό χωρς Αγάπη. Το διανοητικό χωρίίς Αγάπης Αγάπη
παράγει μόνο απατεώνες.παράγει μόνο απατεώνες.

Η ΣοφΗ Σοφίία στον εαα στον εαυυτό της ετό της είίναι Ατομική Ουναι Ατομική Ουσσία, Ατομικό Κεφάλαιο που πρέπειία, Ατομικό Κεφάλαιο που πρέπει
να το διαχειρίζονται άτομα γεμάτα από αληθινή ΑΓΑΠΗ.να το διαχειρίζονται άτομα γεμάτα από αληθινή ΑΓΑΠΗ.

ΓΕΝΝΑΙΟΔΩΡΓΕΝΝΑΙΟΔΩΡΙΙΑΑ
ΕΕίίναι αναναι αναγγκακαίίο να αο να αγαγαπάς και να αγαπιέσαι, αλλά για δυστυχπάς και να αγαπιέσαι, αλλά για δυστυχίία του κόσμου οια του κόσμου οι

άνθρωποι  ούτε  αγαπούν οάνθρωποι  ούτε  αγαπούν ούύτε αγαπιούνττε αγαπιούντααι.  Αυτό που λέγεται  αγάπη ει.  Αυτό που λέγεται  αγάπη είναίναι  κάτι  τοι  κάτι  το



άγνωστο για τους  ανθρώπους και  το μπερδεύουν εύκολα με  το πάθος και  με τονάγνωστο για τους  ανθρώπους και  το μπερδεύουν εύκολα με  το πάθος και  με τον
φόβο.φόβο.

Αν οι άνθρωποι μπορούΑν οι άνθρωποι μπορούσσαν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν, οι παν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν, οι πόόλεμοι θαλεμοι θα
ήταν εντελώς αδύνήταν εντελώς αδύναατοι επάνω στην γη.τοι επάνω στην γη.

ΠολλοΠολλοίί γάμοι που θ γάμοι που θαα μπορούσαν να ε μπορούσαν να είίναι αληθινά ευτυχισμένοι,  δυστυχώςναι αληθινά ευτυχισμένοι,  δυστυχώς
δεν εδεν είίναναιι λ λόγόγω των παλιών μνησικακιών συσσωρευμένων στην μνήμη.ω των παλιών μνησικακιών συσσωρευμένων στην μνήμη.

Αν οι σύζυγοι εΑν οι σύζυγοι είίχαν γενναιοδωρχαν γενναιοδωρίία, θα ξεχνούσαν το πονεμένο παρελθόν καια, θα ξεχνούσαν το πονεμένο παρελθόν και
θα ζούσαν με πληρότητα, γεμάτοι αληθινή ευτυχθα ζούσαν με πληρότητα, γεμάτοι αληθινή ευτυχίία. Ο νους σα. Ο νους σκκοτώνει την αγάπη, τηνοτώνει την αγάπη, την
κκααταστρέφει.  Οι  εμπειρταστρέφει.  Οι  εμπειρίίες,  οι  παλιές  δυες,  οι  παλιές  δυσσαρέσκειες,  οι  παλαρέσκειες,  οι  παλιιές  ές  ζήλειες,ζήλειες, όλα  αυτά όλα  αυτά
συγκεντρωμένα στην μνήμη, κατσυγκεντρωμένα στην μνήμη, κατααστρέφουν την αγάπη.στρέφουν την αγάπη.

Πολλές σύζυγοι  μνηΠολλές σύζυγοι  μνησίσίκκαακες θα μπορούσαν να εκες θα μπορούσαν να είίννααι  ευτυχισμένες  αν ει  ευτυχισμένες  αν είίχανχαν
αρκετή  γενναρκετή  γεννααιοδωριοδωρίία  για  να  ξεχάα  για  να  ξεχάσσουν  το  παρελθόν  και  να  ζήσουν  το  πουν  το  παρελθόν  και  να  ζήσουν  το  πααρόνρόν
λατρεύοντας τον σύζυγλατρεύοντας τον σύζυγοο..

ΠολλοΠολλοίί σύζυγοι θ σύζυγοι θαα μπορούσαν ν μπορούσαν ναα ε είίναι αληθινά ευτυχεναι αληθινά ευτυχείίς με τις συζύγους τουςς με τις συζύγους τους
αν εαν είίχαν αρκετή γενναιοδωρχαν αρκετή γενναιοδωρίία, για να συγχωρα, για να συγχωρήήσουν παλιά σφάλματσουν παλιά σφάλματαα και να ρ και να ρίίξουνξουν
στην λήθη καυγάδες κστην λήθη καυγάδες κααι μι μίίση συγκεντρωμένα στην μνήμη.ση συγκεντρωμένα στην μνήμη.

ΕΕίίναι  αναγκαίο,  εναι  αναγκαίο,  είίναι  επείγον  να  καταλάβουν  τα  αντρόγυνα  την  ναι  επείγον  να  καταλάβουν  τα  αντρόγυνα  την  βαθειάβαθειά
σημασσημασίαία της στιγμής. της στιγμής.

Άνδρες κΆνδρες κααι γυναίκες πρέπει νι γυναίκες πρέπει ναα αισθάνονται πάντα  αισθάνονται πάντα σσαν νιαν νιόόπαντροι, ξεχνώνταςπαντροι, ξεχνώντας
το παρελθόν και ζώντας χαρούμενα στο παρόν.το παρελθόν και ζώντας χαρούμενα στο παρόν.

Η αγάπη και οι μνησικακΗ αγάπη και οι μνησικακίίες εες είίναι ασυμναι ασυμβίββίβαστες ατομικές ουαστες ατομικές ουσίσίες. Στην ες. Στην ανάπηανάπη
δεν μπορεδεν μπορείί να υπάρξει μνη να υπάρξει μνησσικακικακίία α καμμιάς καμμιάς μορφής. Η αμορφής. Η αγγάπη εάπη είίναι ναι ααιώνιο συιώνιο συγγνώμη.νώμη.

Υπάρχει  αγάπη  Υπάρχει  αγάπη  σε  σε  εκεεκείίνους  που  αισθάνοντνους  που  αισθάνοντααι  αληθινή  στενοχώρια  για  ται  αληθινή  στενοχώρια  για  τα
παθήματα των φπαθήματα των φίίλων κλων κααι εχθρών τους. Υπάρχει αληθινή αγάπη σε εκει εχθρών τους. Υπάρχει αληθινή αγάπη σε εκείίνον που με νον που με όόληλη
του την καρδιά εργάζεται για το καλό των ταπεινών, των φτωχών, αυτών που έχουντου την καρδιά εργάζεται για το καλό των ταπεινών, των φτωχών, αυτών που έχουν
ανάγκη. Υπάρχει αανάγκη. Υπάρχει αγγάπη άπη σε σε εκεεκείίνον που με τρόπο αυθόρμητο και φυσικό νον που με τρόπο αυθόρμητο και φυσικό αισθάνεταιαισθάνεται
συμπάθεια για τον αγρότη που ποτσυμπάθεια για τον αγρότη που ποτίίζει την γη με τον ιδρώτα του, για τον χωρικό πουζει την γη με τον ιδρώτα του, για τον χωρικό που
υποφέρει, για τον ζητιάνο που ζητά μια δεκάρυποφέρει, για τον ζητιάνο που ζητά μια δεκάραα, και για τον ταπεινό σκύλο που με, και για τον ταπεινό σκύλο που με
αγωναγωνίία και άρρωστος πεθαα και άρρωστος πεθαίίνει από πενει από πείίνναα στην άκρη του δρόμου. στην άκρη του δρόμου.

Όταν με όλη μας την καρδιά βοηθάμε κάποιον, όταν με τρόπο αυθόρμητο καιΌταν με όλη μας την καρδιά βοηθάμε κάποιον, όταν με τρόπο αυθόρμητο και
φυφυσσικό, φροντικό, φροντίίζουμε το δέντρο και ποτζουμε το δέντρο και ποτίίζουμε τα λουλούδια του κζουμε τα λουλούδια του κήήπου χωρπου χωρίίς κανέναςς κανένας
νναα το  απαιτήσει,  υπάρχει  αυθεντική  γενν το  απαιτήσει,  υπάρχει  αυθεντική  γεννααιοδωριοδωρίία,  αληθινή  συμπάθεια,  αληθινήα,  αληθινή  συμπάθεια,  αληθινή
αγάπη. δυστυχώς για τον κόσμο, οι άνθρωποι δεν έχουν αληθινή γενναιοδωραγάπη. δυστυχώς για τον κόσμο, οι άνθρωποι δεν έχουν αληθινή γενναιοδωρίία. Οια. Οι
άνθρωποι νάνθρωποι νοοιάζονται μόνο για το δικό τους εγωιιάζονται μόνο για το δικό τους εγωισστικό όφελος, επιθυμτικό όφελος, επιθυμίίες, επιτυχες, επιτυχίίες,ες,
γνωριμγνωριμίίες, παθήματα, ευχαριστήες, παθήματα, ευχαριστήσσεις εις κλπ.κλπ.

Στον  κόσμο  υπάρχουν  πολλοΣτον  κόσμο  υπάρχουν  πολλοίί άνθρωποι  οι  οπο άνθρωποι  οι  οποίίοι  έχουν  μόνο  πλαστήοι  έχουν  μόνο  πλαστή
γενναιοδωργενναιοδωρίία. Υπάρχει ψεύτικη γενναιοδωρα. Υπάρχει ψεύτικη γενναιοδωρίία στον έξυπνο πολιτικό, α στον έξυπνο πολιτικό, σστον υποψήφιοτον υποψήφιο
«αλεπού» που σκορπά χρήματα με την εγωιστ«αλεπού» που σκορπά χρήματα με την εγωιστιική πρόθεση να ακή πρόθεση να απποκτήσει  δύναμη,οκτήσει  δύναμη,
κύρος, θέκύρος, θέσση, πλούτη κλπ. Δεν πρέπει να μπερδεύουμε την γάτα με τον η, πλούτη κλπ. Δεν πρέπει να μπερδεύουμε την γάτα με τον λαγό.λαγό.

ΗΗ αληθινή γενναιοδωρ αληθινή γενναιοδωρίία εα είίναι απόλυτα ναι απόλυτα αφιλοκερδής,αφιλοκερδής, αλλά μπορε αλλά μπορείί εύκολα να εύκολα να
μπερδευτεμπερδευτείί με  την  ψε με  την  ψεύύτικη  γενναιοδωρίτικη  γενναιοδωρίαα των  «αλεπούδων»  της  πολιτικής,  των των  «αλεπούδων»  της  πολιτικής,  των
πονηρών του καπιταλιπονηρών του καπιταλισσμομούύ, των σάτυρων που άπληστα επιθυμούν μι, των σάτυρων που άπληστα επιθυμούν μιαα γυν γυναίαίκκαα κλπ. κλπ.

Πρέπει να εΠρέπει να είίμαστε γενναιόδωροι από την καρδιά. Η αληθινή γενναιοδωρμαστε γενναιόδωροι από την καρδιά. Η αληθινή γενναιοδωρίία δενα δεν
εείίναι από το νουναι από το νου·· η αυθεντική γενν η αυθεντική γεννααιοδωριοδωρίία εα είίννααι το άρωμα της καρδιάς.ι το άρωμα της καρδιάς.

Εάν οι άνθρωποι εΕάν οι άνθρωποι είίχαν γενναιοδωρχαν γενναιοδωρίία θα ξεχνούα θα ξεχνούσσαν όλες τις μνηαν όλες τις μνησσικακικακίίες πουες που
συγκεντρώνονται στην μνήμη, όλες τις οδυνηρές εμπειρσυγκεντρώνονται στην μνήμη, όλες τις οδυνηρές εμπειρίίες των πολλών χθες και θες των πολλών χθες και θαα
μάθαινμάθαινααν  να  ζον  να  ζουυνν κάθε   κάθε  στιγμή  πάντα  ευτυχισμένοι,  πάντα  γενναιόδωροι,  γεμάτοιστιγμή  πάντα  ευτυχισμένοι,  πάντα  γενναιόδωροι,  γεμάτοι
αληθινή ειλικραληθινή ειλικρίίνεινειαα..



Δυστυχώς  Δυστυχώς  ττο  ΕΓΩ εο  ΕΓΩ είίναι  ανάμνηση  και  ζει  στο  παρελθόν,  θέλει  πάντα  ναναι  ανάμνηση  και  ζει  στο  παρελθόν,  θέλει  πάντα  να
γυργυρίίζει  στο  παρελθόν.  Το  παρελθόν  σκζει  στο  παρελθόν.  Το  παρελθόν  σκοοτώνει  τους  ανθρώπουςτώνει  τους  ανθρώπους,, κατ κατααστρέφει  τηνστρέφει  την
ευτυχευτυχίία, σκοτώνει την αγάπη.α, σκοτώνει την αγάπη.

Ο  νους  που  εΟ  νους  που  είίναι  μποτιλιαρισμένος  στο  παρελθόν  ποτέ  δεν  μπορεναι  μποτιλιαρισμένος  στο  παρελθόν  ποτέ  δεν  μπορείί να να
καταλάβει με ολοκληρωτική μορφή την καταλάβει με ολοκληρωτική μορφή την βαθειάβαθειά σημ σημασίαασία της στιγμής που ζούμε. της στιγμής που ζούμε.

ΕΕίίναι  πολλοναι  πολλοίί αυτο αυτοίί που  μας  γράφουν  ζητώντας  π που  μας  γράφουν  ζητώντας  πααρρηηγοριά,  ζητώντας  έναγοριά,  ζητώντας  ένα
πολύτιμο βάλσαμο για νπολύτιμο βάλσαμο για ναα γιατρέψουν μι γιατρέψουν μιαα πονεμένη καρδιά πονεμένη καρδιά,, όμως είναι λ όμως είναι λίίγοι εκείνοιγοι εκείνοι
που νοιάζονται για να παρηγορήσουν τον απελπισμένο.που νοιάζονται για να παρηγορήσουν τον απελπισμένο.

ΕΕίίναι πολλοναι πολλοίί οι άνθρωποι πο οι άνθρωποι πουυ μας γράφουν για να μας διηγηθούν την μ μας γράφουν για να μας διηγηθούν την μίίζερηζερη
κατάσταση στην οποκατάσταση στην οποίία ζούνε, αλλά εα ζούνε, αλλά είίναι σπάνιοι εκεναι σπάνιοι εκείίνοι που κόβουν το μοναδικόνοι που κόβουν το μοναδικό
ψωμί που θα τους θρέψει για να το μοιραστούν με τοψωμί που θα τους θρέψει για να το μοιραστούν με τουυς άλλους που έχουν ανάγκη.ς άλλους που έχουν ανάγκη.
Δεν θέλουν να καταλάβουν οι άνθρωποι ότι πίσω από κάθε γεγονός υπάρχει κάποιαΔεν θέλουν να καταλάβουν οι άνθρωποι ότι πίσω από κάθε γεγονός υπάρχει κάποια
αιταιτίαία και μόνο διαφοροποιώντ και μόνο διαφοροποιώνταας την αιτς την αιτίία θα μεταλλάξουμε το γεγονα θα μεταλλάξουμε το γεγονόός.ς.

Το  ΕΓΩ,  το  αΤο  ΕΓΩ,  το  αγγαπημένο  μας  ΕΓαπημένο  μας  ΕΓΩΩ ε είίναι  ενέργεια  ποναι  ενέργεια  πουυ έχει  ζή έχει  ζήσσει  στουςει  στους
προγόνους  μας  και  έχει  προκαλέσει  μερικές  αιπρογόνους  μας  και  έχει  προκαλέσει  μερικές  αιττίες  σίες  σττο  παρελθόν  των  οποο  παρελθόν  των  οποίίων  ταων  τα
παρόντα αποτελέσματα καθορπαρόντα αποτελέσματα καθορίίζουν την ύπαρξζουν την ύπαρξηη μ μαας.ς.

Χρειαζόμαστε  γενναιοδωρΧρειαζόμαστε  γενναιοδωρίία  για  να  μετατρέψουμε  ριζικά  την  α  για  να  μετατρέψουμε  ριζικά  την  ίίδια  μας  τηνδια  μας  την
ζωή. Η γνήζωή. Η γνήσσια γενναιοδωρια γενναιοδωρίαία δεν ε δεν είίναι από τον νου. Η αναι από τον νου. Η αυυθεντική συμπάθεια και ηθεντική συμπάθεια και η
αληθινή  ειλικρινής  τρυφερότητα  ποτέ  δεν  μπορούν  να  εαληθινή  ειλικρινής  τρυφερότητα  ποτέ  δεν  μπορούν  να  είίναι  αποτελέναι  αποτελέσσματματαα του του
φόβου.φόβου.

ΕΕίίναι  αναγκναι  αναγκααίο  να  καταλάβουμε  ότι  ο  φόβος  καταστρέφει  την  συμπάθεια,ίο  να  καταλάβουμε  ότι  ο  φόβος  καταστρέφει  την  συμπάθεια,
σκοτώνει την γενναιοδωρσκοτώνει την γενναιοδωρίία της καρδιάς και εκμηδενα της καρδιάς και εκμηδενίίζει μέσα μας το εξαζει μέσα μας το εξαίσίσιο άρωμαιο άρωμα
της ΑΓΑΠΗΣ.της ΑΓΑΠΗΣ.

Ο φόβος εΟ φόβος είίναι  η  ρναι  η  ρίίζζαα κάθε  διαφθοράς,  η  μυστική  αιτ κάθε  διαφθοράς,  η  μυστική  αιτίία  κάθε  πολέμου,  τα  κάθε  πολέμου,  τοο
θανάθανάσσιμο δηλητήριο που εκφυλιμο δηλητήριο που εκφυλίίζει και σκοτώνει.ζει και σκοτώνει.

Οι  εκπΟι  εκπααιδευτικοιδευτικοίί των  σχολ των  σχολεείων,  λυκείων,  λυκείίων  και  πανεπιστημων  και  πανεπιστημίίων  πρέπει  ναων  πρέπει  να
καταλάβουν  καταλάβουν  ττην αναγκαιότητα του να οδηγούν τους μαθητές κην αναγκαιότητα του να οδηγούν τους μαθητές κααι μαθήτριες από τοι μαθήτριες από το
μονοπάτι  της  ειλικρινούς  γενναιοδωρμονοπάτι  της  ειλικρινούς  γενναιοδωρίίας  του  θάρρους  και  της  ειλικρας  του  θάρρους  και  της  ειλικρίίνεινειαας  τηςς  της
καρδιάς. Οι γέροι και πεισματάρηδες της περκαρδιάς. Οι γέροι και πεισματάρηδες της περαασμένης γενιάς αντσμένης γενιάς αντίί να καταλάβουν το τι να καταλάβουν το τι
εείίναι  αυτναι  αυτόό το  δηλητήριο  του  φόβου,  το  καλλιέργησαν  σαν μοιρα το  δηλητήριο  του  φόβου,  το  καλλιέργησαν  σαν μοιραίίο  λουλούδι  τουο λουλούδι  του
θερμοκηπθερμοκηπίίου. Το αποτέλεσμα της διαδικασου. Το αποτέλεσμα της διαδικασίίας αυτής υπήρξε η διαφθορά, το χάος καιας αυτής υπήρξε η διαφθορά, το χάος και
η αναρχη αναρχίία.α.

Οι  εκπΟι  εκπααιδευτικοιδευτικοίί πρέπει  να  κ πρέπει  να  κααταλάβουν  την  ώρα  που  ζούμε,  την  κρταλάβουν  την  ώρα  που  ζούμε,  την  κρίσίσιμηιμη
κατάκατάσσττααση στην οποση στην οποίία βρια βρισσκόμαστε κκόμαστε κααι την ανάγκη να χτι την ανάγκη να χτίσίσουμε τις νέες γενιές πάνωουμε τις νέες γενιές πάνω
στα θεμέλιο μιας επαναστατικής ηθικής στα θεμέλιο μιας επαναστατικής ηθικής ππου να συμβαδου να συμβαδίίζει με την ατομική εζει με την ατομική επποχή πουοχή που
ξεκινά αυτές τις στιξεκινά αυτές τις στιγγμές της αγωνίας και του πόνου μέσα στην σεβάσμια έκρηξη τηςμές της αγωνίας και του πόνου μέσα στην σεβάσμια έκρηξη της
σκέψης.σκέψης.

Η ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ στηρΗ ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ στηρίίζεται σε μια επζεται σε μια επαανανασστατική ψυχολογία καιτατική ψυχολογία και
σε μια επαναστατική ηθική, σύμφωνα με τον νέο παλλσε μια επαναστατική ηθική, σύμφωνα με τον νέο παλλόόμενο ρυθμό της νέας εποχής.μενο ρυθμό της νέας εποχής.

Το αίΤο αίσσθημα της συνεργασίας θα πρέπει να διώξει εντελώς το τρομερό πάλεμαθημα της συνεργασίας θα πρέπει να διώξει εντελώς το τρομερό πάλεμα
του εγωιστικού ανταγωνισμού.του εγωιστικού ανταγωνισμού.

Γίνεται αδύνατον νΓίνεται αδύνατον ναα ξέρουμε να συνεργαζόμαστε όταν  ξέρουμε να συνεργαζόμαστε όταν αποκλείουμεαποκλείουμε την αρχή την αρχή
της επανασττης επανασταατικής και αποτελετικής και αποτελεσσματικής γενναιοδωρματικής γενναιοδωρίίας.ας.

ΕΕίίννααι  επει  επείίγον  να  καταλάβουμε  με  ολοκληρωτικό  τρόγον  να  καταλάβουμε  με  ολοκληρωτικό  τρόππο  όχι  μόνο  στοο  όχι  μόνο  στο
διανοητικδιανοητικόό επ επίίπεδο, αλλά και στις διάφορες απεδο, αλλά και στις διάφορες ασσυνευνείίδητες κρυφές γωνιές του νου, τοδητες κρυφές γωνιές του νου, το
ασυνείδητο και  ασυνείδητο και  παρασυνείδητο,παρασυνείδητο, αυτό που είναι η έλλειψη της γενναιοδωρ αυτό που είναι η έλλειψη της γενναιοδωρίίας και οας και ο
τρόμος του ετρόμος του εγγωιωισσμού.μού.

ΜΜόόνο κάνοντας συννο κάνοντας συνεείδηση αυτό που είναι μέίδηση αυτό που είναι μέσασα μας ο εγωισμός και η έλλειψη μας ο εγωισμός και η έλλειψη
γενναιοδωγενναιοδωρρίας, θα ανθίας, θα ανθίσίσει μέει μέσσα στην κα στην κααρδιά μας το υπέροχο άρωμα της ΑΛΗΘΙΝΗΣρδιά μας το υπέροχο άρωμα της ΑΛΗΘΙΝΗΣ
ΑΓΑΠΗΣ και της αποτελεΑΓΑΠΗΣ και της αποτελεσσματικής ματικής ΓΕΝΝΑΙΟΔΩΡΙΑΣ,ΓΕΝΝΑΙΟΔΩΡΙΑΣ, που δεν ε που δεν είίναι του νου.ναι του νου.



ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗ
Το να θυμάΤο να θυμάσσαι είναι να προσπαθείς να αποθηκεύσεις στον νου αυτό που έχειςαι είναι να προσπαθείς να αποθηκεύσεις στον νου αυτό που έχεις

δει  ή ακούσει,  αυτό που διάβασεςδει  ή ακούσει,  αυτό που διάβασες,,  αυτόαυτό που άλλοι  σου έχουν  πει,  αυτό  που μας που άλλοι  σου έχουν  πει,  αυτό  που μας
συνέβη συνέβη κλπ.κλπ.

Οι  εκπαιδευτικοΟι  εκπαιδευτικοίί θέλουν  οι  μαθητές  και  μαθήτριες  να  αποθηκεύουν  στην θέλουν  οι  μαθητές  και  μαθήτριες  να  αποθηκεύουν  στην
μνήμμνήμηη τα λόγια τους, τις φρά τα λόγια τους, τις φράσσειςεις,, αυτό που ε αυτό που είίναι γραμμένο  ναι γραμμένο  σστα σχολικά κετα σχολικά κείίμενα,μενα,
κεφάλαια ολόκληρα, δουλειές που σκοτίζουν, με όλα τα κόμματα και τελεκεφάλαια ολόκληρα, δουλειές που σκοτίζουν, με όλα τα κόμματα και τελείίες ες κλπ.κλπ.

Το να περάσεις Το να περάσεις σστις εξετάτις εξετάσσεις σημεις σημαίαίνει να ξαναφέρεις στην μνήμη αυτό πουνει να ξαναφέρεις στην μνήμη αυτό που
σσου  έχουν  πει,  αυτό  που  διάβασες  μηχανικά,  νου  έχουν  πει,  αυτό  που  διάβασες  μηχανικά,  ναα αποστηθ αποστηθίίζεις  την  μνήμη,  ναζεις  την  μνήμη,  να
επανεπανααλλααμβάνεις σαν παπαγάλος όλα όσα έχεις αποθηκεύσει στην μνήμη.μβάνεις σαν παπαγάλος όλα όσα έχεις αποθηκεύσει στην μνήμη.

ΕΕίίναι ανναι ανααγκγκαίαίο το να καταλάβει η νέα γενιά ότι το να επανο το να καταλάβει η νέα γενιά ότι το να επανααλαμβάνεις σανλαμβάνεις σαν
δδίσίσκος  γραμμοφώνου  όλες  τις  ηχογραφήσεις  που  έγιναν  στην  μνήμη  κος  γραμμοφώνου  όλες  τις  ηχογραφήσεις  που  έγιναν  στην  μνήμη  σσου,  δενου,  δεν
σημασημαίίνει ότι έχεις καταλάβει νει ότι έχεις καταλάβει σσε βάθος. Το να ε βάθος. Το να θυμάσαιθυμάσαι δεν ε δεν είίναι ότι καταλαναι ότι καταλαββααίίνεις. Σενεις. Σε
ττίίποτα δεν χρηποτα δεν χρησσιμεύει το να θυμάσαι χωριμεύει το να θυμάσαι χωρίίς να έχεις κς να έχεις κααταλάβει. Η ανάμνηταλάβει. Η ανάμνησση ανήκειη ανήκει
στο παρελθόν, εστο παρελθόν, είίναι κάτι νεκρό, κάτι που δεν έχει ζωή πια.ναι κάτι νεκρό, κάτι που δεν έχει ζωή πια.

ΕΕίίναι απαραναι απαραίίτητο, ετητο, είίναι επεναι επείίγον κγον κααι ζωντανής επικαιρότητας όλοι οι μαθητέςι ζωντανής επικαιρότητας όλοι οι μαθητές
κκααι μαθήτριες των σχολι μαθήτριες των σχολεείων, λυκείων, λυκείίων και πανεπιστημων και πανεπιστημίίων να καταλάβουν πραγματικάων να καταλάβουν πραγματικά
την πλτην πλαατειά σημαστειά σημασίία της α της σσε βάθος κατανόησης.ε βάθος κατανόησης.

Το «κατανοώ» εΤο «κατανοώ» είίναι  κάτι  άμεναι  κάτι  άμεσσο, ευθύ,  κάτι  που συνειδητοποιούμε έντονα,ο,  ευθύ,  κάτι  που συνειδητοποιούμε έντονα,
κάτι που δοκιμάζουμε πολύ βαθιά και που αναπόφευκτα μετατρέπετκάτι που δοκιμάζουμε πολύ βαθιά και που αναπόφευκτα μετατρέπετααι στο  ι στο  αληθινόαληθινό
εσωτερικό ελατήριοεσωτερικό ελατήριο της συνειδητής δράσης.  Το ν της συνειδητής δράσης.  Το ναα θυμά θυμάσσαι,  να απομνημονεύεις,αι,  να απομνημονεύεις,
εείίναι κάτι  νεκρναι κάτι  νεκρόό, ανήκει στο παρελθόν και  δυστυχώς μετατρέπεται  σε ιδανικό,  σε,  ανήκει στο παρελθόν και  δυστυχώς μετατρέπεται  σε ιδανικό,  σε
έμβλημα,  σε  ιδέέμβλημα,  σε  ιδέαα,  σε  ιδε,  σε  ιδεααλισμό  που  θέλουμε  μηχανικά  νλισμό  που  θέλουμε  μηχανικά  ναα μιμηθούμε  και  να μιμηθούμε  και  να
ακακοολουθήσουμε ασυνελουθήσουμε ασυνείίδητα.δητα.

Στην  ΑΛΗΘΙΝΗ  ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ,  στην  βαθιά  κατανόηση,  στην  εσωτερικήΣτην  ΑΛΗΘΙΝΗ  ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ,  στην  βαθιά  κατανόηση,  στην  εσωτερική
κατανκατανόόηση σε βάθος υπάρχει μόνο εσωτερική πηση σε βάθος υπάρχει μόνο εσωτερική πίίεεσση της συνεη της συνείίδησης, συνεχής πδησης, συνεχής πίίεσηεση
γεννημένη από την ουγεννημένη από την ουσίσία που έχουμε μέσα μας και αυτό εα που έχουμε μέσα μας και αυτό είίννααι όλο.ι όλο.

Η  αυθεντική  κατανόηση  εκδηλώνεται  Η  αυθεντική  κατανόηση  εκδηλώνεται  σσαν  αυθόρμητη  ενέργεια,  φυαν  αυθόρμητη  ενέργεια,  φυσσική,ική,
λεπτή,  ελελεπτή,  ελεύύθερη  από  την  κθερη  από  την  κααταπιεστική  διαδικασταπιεστική  διαδικασίία  της  εκλογήςα  της  εκλογής,, καθάρια  χωρ καθάρια  χωρίίςς
αμφιταλαντεύσειςαμφιταλαντεύσεις καμιάς μορφής. καμιάς μορφής.

Η ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ που μετΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ που μεταατρέπεται  σε ΜΥΣΤΙΚΟ ΕΛΑΤτρέπεται  σε ΜΥΣΤΙΚΟ ΕΛΑΤΗΗΡΙΟ της πράξηςΡΙΟ της πράξης
εείίναι υπέροχη, θαυμάναι υπέροχη, θαυμάσσια, εποικοδομητική και ουια, εποικοδομητική και ουσσιαστικά ιαστικά εξυψωτική.εξυψωτική.

Η  πράξη  που  βασΗ  πράξη  που  βασίίζεται  στην  ανάμνηση  αυτού  που  έχουμε  διαβάζεται  στην  ανάμνηση  αυτού  που  έχουμε  διαβάσσει,  τουει,  του
ιδανικοιδανικούύ πο πουυ επιθυμούμε,  του  κανόνα  συμπεριφοράς  που  μας  έχουν  διδάξει,  των επιθυμούμε,  του  κανόνα  συμπεριφοράς  που  μας  έχουν  διδάξει,  των
εμπειριών που έχουμε συγκεντρώσει στην μνήμη εμπειριών που έχουμε συγκεντρώσει στην μνήμη κλπ,κλπ, ε είίναι ναι υπολογίστρια,υπολογίστρια, εξαρτάται εξαρτάται
απαπό ό την καταπιεστική επιλογή, ετην καταπιεστική επιλογή, είίναι δυαδική, βασναι δυαδική, βασίίζεται στην διανοητική εκλογή καιζεται στην διανοητική εκλογή και
οδηοδηγγεείί αν ανααπόφευκτα μόνο στο λάθπόφευκτα μόνο στο λάθοος και τον πός και τον πόννο.ο.

Αυτό το να βολεύουμε την δράΑυτό το να βολεύουμε την δράσση στην θύμηη στην θύμησση, αη, αυυτό το να προσπαθούμε νατό το να προσπαθούμε να
μεταλλάξουμε  την  δράση  ώστε  να  συμπμεταλλάξουμε  την  δράση  ώστε  να  συμπίίπτει  με  τις  αναμνήσεις  που  έχουνπτει  με  τις  αναμνήσεις  που  έχουν
συγκεντρωθεί στην μνήμη, εσυγκεντρωθεί στην μνήμη, είίναι κάτι το φτιαχτό, ανόητο, χωρναι κάτι το φτιαχτό, ανόητο, χωρίίς αυθορμητις αυθορμητισσμό καιμό και
αναπόφευκτα μπορεαναπόφευκτα μπορείί να οδηγήσει μόνο στ να οδηγήσει μόνο στοο λάθος και στον  λάθος και στον πόνο.πόνο.

ΑυτόΑυτό το να περνάς τις  εξετά το να περνάς τις  εξετάσσεις,  αυτό το να περνάς την χρονιά,  το κάνειεις,  αυτό το να περνάς την χρονιά,  το κάνει
οποιοσδήποτε βλάκας που διαθέτει μια καλή δόοποιοσδήποτε βλάκας που διαθέτει μια καλή δόσση πονηριάς και μνήμης.η πονηριάς και μνήμης.

Το να κατανοήΤο να κατανοήσσεις τα μαθήματα που έχουν μελετηθεεις τα μαθήματα που έχουν μελετηθείί και στα οπο και στα οποίία θα μαςα θα μας
εξετάεξετάσσουν, εουν, είίναι κάτι πολύ διαφορετικό, δεν έχει καμναι κάτι πολύ διαφορετικό, δεν έχει καμίία σχέση με την μνήμη, ανήκεια σχέση με την μνήμη, ανήκει
σστην αληθινή ευφυτην αληθινή ευφυΐΐα που δεν πρέπει να α που δεν πρέπει να μπερδεύεταιμπερδεύεται με τον ορθολογισμό. με τον ορθολογισμό.

Οι άνθρωποι εκεΟι άνθρωποι εκείίνοι που θέλουν να βασνοι που θέλουν να βασίίζουν όλες τις ενέργειες της ζωής τουςζουν όλες τις ενέργειες της ζωής τους
σσε  ιδεώδη,  θεωρε  ιδεώδη,  θεωρίίες  και  αναμνήες  και  αναμνήσσεις  κάθε  μορφής  που  έχουν  συσεις  κάθε  μορφής  που  έχουν  συσσσωρευτεωρευτείί  σστιςτις
αποθήκες ταποθήκες τηης μνήμης, πηγας μνήμης, πηγαίίνουν πάντα από σύνουν πάντα από σύγγκριση σε σύγκριση και όπου υπάρχεικριση σε σύγκριση και όπου υπάρχει



σύγκριση υπάρχει επσύγκριση υπάρχει επίίσης και φθόνος. Αυτοσης και φθόνος. Αυτοίί οι άνθρωποι συγκρ οι άνθρωποι συγκρίίνουν τους εαυτούςνουν τους εαυτούς
τους, τους συγγεντους, τους συγγενεείς τους, τα παιδιά τους με τα παιδιά του γείς τους, τα παιδιά τους με τα παιδιά του γείίτονα, με τα γειτονικάτονα, με τα γειτονικά
πρόπρόσσωπα. Συγκρωπα. Συγκρίίνουν το σνουν το σππίτι  τους,  τα έπιπλίτι  τους,  τα έπιπλαα τους,  τα ρούχα τους,  όλα τους  τα τους,  τα ρούχα τους,  όλα τους  τα
πράπράγγμμαατταα,  με  τα  πράγματα  του  γε,  με  τα  πράγματα  του  γείίτονα  ή  των  γειτόνων  ή  του  πληστονα  ή  των  γειτόνων  ή  του  πλησίίον  τους.ον  τους.
ΣυγκρΣυγκρίίνουν  τις  ιδέες  τους,  την  εξυπνάδα  των  παιδιών  τους  με  τις  ιδέες  άλλωννουν  τις  ιδέες  τους,  την  εξυπνάδα  των  παιδιών  τους  με  τις  ιδέες  άλλων
ανθρώπων,  με  την  εξυπανθρώπων,  με  την  εξυπννάδα  άλλων  ανθρώπων  κάδα  άλλων  ανθρώπων  κααι  έρχεται  ο  φθι  έρχεται  ο  φθόόνος  πουνος  που
μετατρέπεται τότε στο μυστικό ελατήριο της ενέργειας.μετατρέπεται τότε στο μυστικό ελατήριο της ενέργειας.

Γιο δυστυχΓιο δυστυχίία του κόσμου όλος ο μηχανια του κόσμου όλος ο μηχανισσμός της κοινωνμός της κοινωνίίας βας βαασσίίζεται στονζεται στον
φθόνο  και  στο  πνεύμα  της  απόκτησης.  Όλος  ο  κόσμος  φθονεφθόνο  και  στο  πνεύμα  της  απόκτησης.  Όλος  ο  κόσμος  φθονείί όλον  τον  κό όλον  τον  κόσσμο.μο.
Φθονούμε τις ιδέες, τα πράΦθονούμε τις ιδέες, τα πράγγματα, τα πρόσωπα και θέλουμε να αποκτήσουμε χρήματαματα, τα πρόσωπα και θέλουμε να αποκτήσουμε χρήματα
και περικαι περισσσότερα χρήμσότερα χρήμαατα, νέες θεωρτα, νέες θεωρίίες, νέες ιδέες που σες, νέες ιδέες που συυσσωρεύουμε στην μνήμσσωρεύουμε στην μνήμηη,,
νέα πράγματα για να καταπλήξουμε τους ομονέα πράγματα για να καταπλήξουμε τους ομοίίους μας κλπ.ους μας κλπ.

Στην ΑΛΗΘΙΝΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ, γνήσια, αυθεντική, υπάρχει αληθινή αγάπηΣτην ΑΛΗΘΙΝΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ, γνήσια, αυθεντική, υπάρχει αληθινή αγάπη
και όχι ξερή απόδοση της μνήμης.και όχι ξερή απόδοση της μνήμης.

Τα πράΤα πράγγματα που θυμόμαστε, αυτό που εμπιστευόμαματα που θυμόμαστε, αυτό που εμπιστευόμασστε στη μνήμη, γρήγορατε στη μνήμη, γρήγορα
πέφτει στην λπέφτει στην ληησμονιά γιασμονιά γιατίτί ή μνήμ ή μνήμηη ε είίννααι άπιστη. Οι σπουδαστές συγκεντρώνουνι άπιστη. Οι σπουδαστές συγκεντρώνουν
σστις  αποθήκες  της  μνήμτις  αποθήκες  της  μνήμηης,  ιδανικά,  θεωρίες,  πλήρς,  ιδανικά,  θεωρίες,  πλήρηη κε κείίμενα  που  σε  τμενα  που  σε  τίίποτα  δενποτα  δεν
χρχρησησιμεύουν  ιμεύουν  σστην πράξτην πράξηη της  ζωής γιατί  στο τέλος  εξαφαν της  ζωής γιατί  στο τέλος  εξαφανίίζονται  από την μνήμηζονται  από την μνήμη
χωρχωρίίς να αφήσουν κανένα ίχνος τους.ς να αφήσουν κανένα ίχνος τους.

Οι  άνθρωποι  που  ζουν  μόνο  διαβάζοντας  και  διαβάζοντας  μηχανικά,  οιΟι  άνθρωποι  που  ζουν  μόνο  διαβάζοντας  και  διαβάζοντας  μηχανικά,  οι
άνθρωποι που χαάνθρωποι που χαίίροντροντααι συι συγγκεντρώνοντας θεωρκεντρώνοντας θεωρίίες μέες μέσσα στις αποθήκες της μνήμης,α στις αποθήκες της μνήμης,
καταστρέφουν το νου, τον τραυματκαταστρέφουν το νου, τον τραυματίίζουν θανάσιμα.ζουν θανάσιμα.

ΕμεΕμείίς δεν καταφερόμς δεν καταφερόμααστε ενάντια στην αλστε ενάντια στην αληηθινή βαθιά κθινή βαθιά κααι συνειδητή μελέτηι συνειδητή μελέτη
η οη οπποοίία βασα βασίίζεται στην σε βάθος κατανόηση.ζεται στην σε βάθος κατανόηση.

ΕμεΕμείίς καταδικάζουμε μόνο τις απαρχαιωμένες μεθόδους της εξωπραγματικήςς καταδικάζουμε μόνο τις απαρχαιωμένες μεθόδους της εξωπραγματικής
εκπαεκπαίίδευσης. Καταδικάζουμε κάθε μδευσης. Καταδικάζουμε κάθε μηηχανικχανικό ό σύστημα μελέτης, κάθε απομνημόνευσησύστημα μελέτης, κάθε απομνημόνευση
κλπ. Η αποστήθιση περισσεύει εκεκλπ. Η αποστήθιση περισσεύει εκείί όπου υπάρχει αληθινή κατανόηση. όπου υπάρχει αληθινή κατανόηση.

Χρειαζόμαστε  μελέτη,  χρειάζοντΧρειαζόμαστε  μελέτη,  χρειάζοντααι  χρήσιμα  βιβλι  χρήσιμα  βιβλίία,  χρειάζονται  οια,  χρειάζονται  οι
εκπεκπααιδευτικοιδευτικοίί του σχολ του σχολεείου, λυκείου, λυκείίου, πανεπιστημου, πανεπιστημίίου.ου.

Χρειάζεται ο Χρειάζεται ο Γκουρού,Γκουρού, οι Πνευματικο οι Πνευματικοίί Καθοδ Καθοδηηγγηητές, οι  τές, οι  ΜαχάτμαΜαχάτμα κλπ κλπ,, αλλά αλλά
εείίναι απαραναι απαραίίτητο να καταλάβουμε με ολοκληρωτική μορφή τις διδτητο να καταλάβουμε με ολοκληρωτική μορφή τις διδαασκαλσκαλίίες και όχιες και όχι
απλά να τις αποθαπλά να τις αποθηηκεύκεύσσουμε μέσα στις αποθήκες της άπιστης μνήμουμε μέσα στις αποθήκες της άπιστης μνήμηης μς μαας.ς.

Ποτέ δεν θα μπορέΠοτέ δεν θα μπορέσσουμε να εουμε να είίμαστε αληθινά ελεύθεροι  εφόμαστε αληθινά ελεύθεροι  εφόσσον έχουμε τοον έχουμε το
κακό  γούστο  να  συγκκακό  γούστο  να  συγκρρίνουμε  τους  εαυτούς  μας  με  την  ανάμνηση  που  έχειίνουμε  τους  εαυτούς  μας  με  την  ανάμνηση  που  έχει
συγκεντρωθσυγκεντρωθείεί στην μνήμ στην μνήμηη με το ιδανικό, με αυτό που φιλοδοξούμε να γίνουμε και με το ιδανικό, με αυτό που φιλοδοξούμε να γίνουμε και
δεν εδεν είίμαστε  μαστε  κλπ.κλπ. Όταν αληθινά κατανοούμε τις διδασκαλ Όταν αληθινά κατανοούμε τις διδασκαλίίες που έχουμε πάρει, δενες που έχουμε πάρει, δεν
χρειαζχρειαζόόμαστε να τις θυμμαστε να τις θυμόόμαστε, ούτε νμαστε, ούτε ναα τις μετατρέψουμε σε ιδανικά. τις μετατρέψουμε σε ιδανικά.

Όπου  υπάρΌπου  υπάρχχει  σύγκριση  αυτού  που  εει  σύγκριση  αυτού  που  είίμαστε  εδώ  και  τώρα  με  αυτμαστε  εδώ  και  τώρα  με  αυτόό που που
θέλουμε να φτάσουμε να εθέλουμε να φτάσουμε να είίμμααστε αρστε αργγότερα,  ότερα,  όόπου υπάρχει σύγκριση της παρούσαςπου υπάρχει σύγκριση της παρούσας
πρακτικής μας ζωής με τπρακτικής μας ζωής με το ο ιδανικιδανικόό ή μοντέλο στο οπο ή μοντέλο στο οποίίο θέλουμε νο θέλουμε ναα βολευτούμε, δεν βολευτούμε, δεν
μπορεμπορείί να υπάρξει αληθινή α να υπάρξει αληθινή αγγάπη.άπη.

Κάθε  σύγκριση  εΚάθε  σύγκριση  είίναι  απναι  απαίαίσια,  κάθε  σύγκριση  φέρνει  φόβο,  φθόνο,σια,  κάθε  σύγκριση  φέρνει  φόβο,  φθόνο,
υπερηφάνεια κλπ. Φόβο ότι δεν θα καταφέρουμε αυτό  υπερηφάνεια κλπ. Φόβο ότι δεν θα καταφέρουμε αυτό  ππου θέλουμε, φθόνο για τηνου θέλουμε, φθόνο για την
ξένη  πρόοδο,  υπερηφάνεια  γιατξένη  πρόοδο,  υπερηφάνεια  γιατί  ί  πιστεύουμε  ότι  επιστεύουμε  ότι  είίμαμασστε  ανώτεροι  από  τουςτε  ανώτεροι  από  τους
υπόλοιπους.υπόλοιπους.

Το σημαντικό στην πρακτική ζωή που ζούμε, εΤο σημαντικό στην πρακτική ζωή που ζούμε, είίτε ετε είίμαστε άσχημοι, φθονερομαστε άσχημοι, φθονεροίί,,
εεγγωιωισστές, άπληστοι κλπτές, άπληστοι κλπ,, ε είίναι να μην προσποιούμαστε τους αγίους, να ξεκινήναι να μην προσποιούμαστε τους αγίους, να ξεκινήσσουμεουμε
από το απόλυτο μαπό το απόλυτο μηηδέν και να κατανοηθοδέν και να κατανοηθούύμε σε βάθος, έτσι όπως εμε σε βάθος, έτσι όπως είίμαστε και όχιμαστε και όχι
όπως θέλουμε να εόπως θέλουμε να είίμαστε ή όπως προσποιούμαστε ότι εμαστε ή όπως προσποιούμαστε ότι είίμαστε.μαστε.



ΕΕίίννααι αδύνατον να διαλύσουμε το ΕΓι αδύνατον να διαλύσουμε το ΕΓΩΩ, τον ΕΑΥΤΟ ΜΑΣ, αν δεν μάθουμε να, τον ΕΑΥΤΟ ΜΑΣ, αν δεν μάθουμε να
αυτοπαρατηρούμαστε,αυτοπαρατηρούμαστε, να  συλλαμβάνουμε  για  να  κατ να  συλλαμβάνουμε  για  να  καταανοήσουμε  αυτό  πουνοήσουμε  αυτό  που
πραγματικά επραγματικά είίμαστε εδώ και τώρα με τρόπο ουμαστε εδώ και τώρα με τρόπο ουσσιαστικό και απόλυτα πρακτικό.ιαστικό και απόλυτα πρακτικό.

Αν  πραΑν  πραγγματικά  θέλουμε  να  καταλάβουμε,  πρέπει  να  ακούμε  τουςματικά  θέλουμε  να  καταλάβουμε,  πρέπει  να  ακούμε  τους
εκπαιδευτικούς μας, εκπαιδευτικούς μας, γκουρού,γκουρού, ιερε ιερείίς, πνευς, πνευμματικούς οδηγούς κλπατικούς οδηγούς κλπ..

Τα  αγόρια  και  κορΤα  αγόρια  και  κορίίττσσια  του  νέου  κύματος  έια  του  νέου  κύματος  έχχουν  χάσει  το  αουν  χάσει  το  αίσίσθημα  τουθημα  του
σεβασμού, της εκτσεβασμού, της εκτίίμησης προς τους γονεμησης προς τους γονείίς, εκπαιδευτικούς, πνευματικούς οδης, εκπαιδευτικούς, πνευματικούς οδηγγούς,ούς,
γκουρού, γκουρού, μαχάτμα μαχάτμα κλπ.κλπ.

Είναι  αδύνατον  να  κατανοήΕίναι  αδύνατον  να  κατανοήσσουμε  τις  διδασκαλίες  όταν  δεν  ξέρουμε  ναουμε  τις  διδασκαλίες  όταν  δεν  ξέρουμε  να
σεβαστούμε  και  νσεβαστούμε  και  ναα τιμή τιμήσσουμε  τους  γονεουμε  τους  γονείίς  μας,  εκπς  μας,  εκπααιδευτικούς  και  πνευματικούςιδευτικούς  και  πνευματικούς
οδοδηγηγούς.ούς.

Η απλή μηχανική θύμηση αυτού που έχουμε μάθει από μνήμης μόνο, χωρΗ απλή μηχανική θύμηση αυτού που έχουμε μάθει από μνήμης μόνο, χωρίίςς
κατανόηκατανόησση σε βάθος, ακρωτηριάζει τον νου και την καρδιά και δημιουργεη σε βάθος, ακρωτηριάζει τον νου και την καρδιά και δημιουργείί φθόνο, φθόνο,
φόβο, υπερηφάνεια κλπ.φόβο, υπερηφάνεια κλπ.

Όταν ξέρουμε στ’ αλήθεια νΌταν ξέρουμε στ’ αλήθεια ναα ακούμε με συνειδητό και βαθύ τρόπο αν ακούμε με συνειδητό και βαθύ τρόπο ανααβλύζειβλύζει
από μέαπό μέσσα μας  μια  θαυμα μας  μια  θαυμαατουργή  δύναμη,  μτουργή  δύναμη,  μίία  κατανόηση υπέροχη,  φυα κατανόηση υπέροχη,  φυσσική,  απλή,ική,  απλή,
απαλλααπαλλαγγμένη από κάθε μηχανική διεργαμένη από κάθε μηχανική διεργασίσία, ελεύθερη από κάθε ενθύμηση.α, ελεύθερη από κάθε ενθύμηση.

Αν ξεφορτώΑν ξεφορτώσσουμε το μυαλό του σπουδαστή από την τεράστια προσπάθειαουμε το μυαλό του σπουδαστή από την τεράστια προσπάθεια
που πρέπει να που πρέπει να καταβάλεικαταβάλει για να θυμηθε για να θυμηθείί, θα ε, θα είίναι εντελώς δυνατόν νναι εντελώς δυνατόν ναα του διδάξουμε του διδάξουμε
την δομή του πυρήνα και ντην δομή του πυρήνα και ναα του εξηγήσουμε την Σχετικότητα και την θεωρ του εξηγήσουμε την Σχετικότητα και την θεωρίαία των των
Κβάντα.Κβάντα.

ΌΌπως έχουμε συζητήσει με οριπως έχουμε συζητήσει με ορισσμένους καθηγητές και καθηγήτριες λυκεμένους καθηγητές και καθηγήτριες λυκείίων,ων,
κατκατααλαβαλαβαίίνουμε ότι επιμένουν με αληθινό φαννουμε ότι επιμένουν με αληθινό φαναατισμό στην παλιά παιδαγωγική τηντισμό στην παλιά παιδαγωγική την
απαπααρχαιωμένη κρχαιωμένη κααι εξωπρι εξωπρααγματική. Θέλουν να κάνουν τους μαθητές κγματική. Θέλουν να κάνουν τους μαθητές κααι μαθήτριες ναι μαθήτριες να
μαθαμαθαίίνουν τα πάντα απνουν τα πάντα απόό μνήμης ακόμα κ μνήμης ακόμα κααι αν δεν τα καταλαβαι αν δεν τα καταλαβαίίνουν.νουν.

Μερικές  φορές  δέχονται  ότι  εΜερικές  φορές  δέχονται  ότι  είίναι  κναι  κααλύτερα  νλύτερα  ναα κατανοούν  από  το  να κατανοούν  από  το  να
απαποοστηστηθθίζουν, αλλά τότε επιμένουν ότι οι τύποι της φυίζουν, αλλά τότε επιμένουν ότι οι τύποι της φυσσικής, χημεικής, χημείίας, μαθηματικώνας, μαθηματικών
κλπκλπ,, πρέπει να α πρέπει να απποτυοτυππωθούν στην μνήμη.ωθούν στην μνήμη.

ΕΕίίναι φανερό ότι τέτοια αντναι φανερό ότι τέτοια αντίίληψη εληψη είίναι λναι λαανθανθασσμένη γιατμένη γιατίί ότ ότααν ένν έναας τύπος τηςς τύπος της
φυσικής, χημεφυσικής, χημείίας, μαθηματικών κλπ έχει γίνει κατανοητός, όχι μόνο ας, μαθηματικών κλπ έχει γίνει κατανοητός, όχι μόνο σστο διανοητικότο διανοητικό
επίπεδο αλλά επίσης  και  στα άλλα επεπίπεδο αλλά επίσης  και  στα άλλα επίίπεδα του νου όπως επεδα του νου όπως είίναι  το υποναι  το υποσσυνευνείίδητο,δητο,
ασυνεασυνείίδητο,  δητο,  υπερσυνείδητουπερσυνείδητο κλπ κλπ,, δεν  χρειάζεται  να   δεν  χρειάζεται  να  χαρακτείχαρακτεί στην  μνήμη στην  μνήμη,, γίνεται γίνεται
μέρος της ψυχής μας και μπορεμέρος της ψυχής μας και μπορείί να εκδηλωθε να εκδηλωθείί σαν άμεση ενστικτώδης γνώ σαν άμεση ενστικτώδης γνώσση όταν τοη όταν το
απαιτούν οι συνθήκες της ζωής.απαιτούν οι συνθήκες της ζωής.

Αυτή η ΟΛΟΚΛΗΡΑυτή η ΟΛΟΚΛΗΡΩΩΜΕΝΗ γνώση μας δΜΕΝΗ γνώση μας δίίνει μια μορφή νει μια μορφή ΠΑΝΤΟΓΝΩΣΙΑΣ,ΠΑΝΤΟΓΝΩΣΙΑΣ,
ένέναα τρόπο συνειδητής αντικειμενικής εκδήλωσης. Η κ τρόπο συνειδητής αντικειμενικής εκδήλωσης. Η καατανόητανόησση η σσε βάθος και ε βάθος και σσε όλαε όλα
τα επτα επίίπεδο του νου επεδο του νου είίναι δυνατή μόνο μέσω του βαθύ ανναι δυνατή μόνο μέσω του βαθύ ανααδρομικού διαλογιδρομικού διαλογισσμού.μού.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
Μια από τις μεΜια από τις μεγγαλαλύύτερες επιθυμτερες επιθυμίίες της ψυχολοες της ψυχολογίγίας βρίσκεται σας βρίσκεται στηντην ΤΕΛΙΚΗ ΤΕΛΙΚΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ.ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ.
Αν  το  ΕΓΩ  ήταν  ΑΤΟΜΙΚΟ  το  πρόβληΑν  το  ΕΓΩ  ήταν  ΑΤΟΜΙΚΟ  το  πρόβλημαμα της  ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ της  ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΟΛΟΚΛΗΡΩΩΣΗΣ θα λυνΣΗΣ θα λυνόόταν με μεγάλη ευκολταν με μεγάλη ευκολίαία, αλλά δυστυχώς για τον κό, αλλά δυστυχώς για τον κόσσμο, τομο, το
ΕΓΩ υπάρχει ΕΓΩ υπάρχει μέσαμέσα σε κάθε άτομο σε πολλαπλή μ σε κάθε άτομο σε πολλαπλή μοορφή.ρφή.

Το πολλΤο πολλααπλό ΕΓΩ επλό ΕΓΩ είίναι η βναι η βασασική αιτική αιτίία, μια θεμελιακή αιτα, μια θεμελιακή αιτίία όλων μας τωνα όλων μας των
εεσσωτερικών αντιφάσεων.ωτερικών αντιφάσεων.

Αν  μπορούσαμε  να  κοιτΑν  μπορούσαμε  να  κοιτααχτούμε  σε  ένα  καθρέφτη  ολόχτούμε  σε  ένα  καθρέφτη  ολόσσωμο  έτσι  όπωςωμο  έτσι  όπως
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ εΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ είίμαμασστε  με  όλες  μας  τις  αντιφάσεις,  θτε  με  όλες  μας  τις  αντιφάσεις,  θαα καταλήγαμε   καταλήγαμε  σστο  πικρτο  πικρόό
συμπέρασυμπέρασσμα μα όότι δεν έχουμε ακόμα αληθινή ατομικότι δεν έχουμε ακόμα αληθινή ατομικόττητα. Ο ανθρώπινος ορητα. Ο ανθρώπινος οργγανιανισσμόςμός



εείίναι μια θαυματουργή μηχανή που ελέγχετναι μια θαυματουργή μηχανή που ελέγχετααι από το ΠΟΛΛΑΠΛι από το ΠΟΛΛΑΠΛΟΟ ΕΓΩ το οποίο το ΕΓΩ το οποίο το
μελετά σε βάθος η ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ:μελετά σε βάθος η ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ:

Θα διαΘα διαββάσω την εφημεράσω την εφημερίίδα, λέει το ΔΙΑΝΟΗΤΙΚδα, λέει το ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟΟ ΕΓΩ ΕΓΩ.. Θέλω να πάω στην Θέλω να πάω στην
γιορτή, φωνάζει το ΣΥΓΚΙΝΗΣΙΑΚγιορτή, φωνάζει το ΣΥΓΚΙΝΗΣΙΑΚΟΟ ΕΓΩ ΕΓΩ. Σ. Στον διάβολο η γιορτή, γκρινιάζει τοτον διάβολο η γιορτή, γκρινιάζει το
ΕΓΩ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ, καλύτερα νΕΓΩ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ, καλύτερα να α πάω περπάω περίίπατο. ΕΓπατο. ΕΓΩΩ δεν θέλω περ δεν θέλω περίίπατο, φωνάζειπατο, φωνάζει
το ΕΓτο ΕΓΩΩ του ενστ του ενστίίκτου της αυτοσυντήρησης, πεινάω και θέλω να φάω κτου της αυτοσυντήρησης, πεινάω και θέλω να φάω κλπ.κλπ.

ΚΚααθένα από το μικρά ΕΓΩ που απαρτθένα από το μικρά ΕΓΩ που απαρτίίζουν το μεζουν το μεγγάλο ΕΓάλο ΕΓΩΩ, θέλει να διατάζει,, θέλει να διατάζει,
να ενα είίναι το αφεναι το αφενντικτικόό, ο κύριος. Στο φως της επαν, ο κύριος. Στο φως της επανααστατικής ψυχολοστατικής ψυχολογίγίας μπορούμε ναας μπορούμε να
καταλάβουμε ότι το ΕΓΩ εκαταλάβουμε ότι το ΕΓΩ είίναι λεγεώνα και ότι ο ορναι λεγεώνα και ότι ο οργγανιανισσμός εμός είίναι μιναι μιαα μ μηχηχανή.ανή.

Το μικρά ΕΓΩ τΤο μικρά ΕΓΩ τσσακώνονται μεταξύ τοακώνονται μεταξύ τουυς, παλεύουν για την πρωτιά, το κάθες, παλεύουν για την πρωτιά, το κάθε
ένα θέλει να εένα θέλει να είίναι ο αρναι ο αρχχηηγγός, το αφεντικό, ο κός, το αφεντικό, ο κύύριριοος.ς.

Αυτό εξηγεΑυτό εξηγείί την θλιβερή κατάσταση ψυχολο την θλιβερή κατάσταση ψυχολογγικής αποικής αποσσύνθεύνθεσσης  ης  σστην οποτην οποίίαα
ζει το φτωχζει το φτωχόό διανοητικό ζώο που κατά λάθος ονομάζεται ΑΝΘΡΩΠΟΣ. διανοητικό ζώο που κατά λάθος ονομάζεται ΑΝΘΡΩΠΟΣ.

ΕΕίίναι  αναγκναι  αναγκααίο  να  κίο  να  κααταλάβουμε  την  σημταλάβουμε  την  σημαασσίαία της  λέξης  ΑΠΟΣ της  λέξης  ΑΠΟΣΥΥΝΘΕΣΗΝΘΕΣΗ
στην  ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ.  στην  ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ.  ΑποσυντίθεμαιΑποσυντίθεμαι σημ σημααίνει  διαλύομαι,  σκοίνει  διαλύομαι,  σκορπρπίζω,  ξείζω,  ξεσσκκίίζομζομααι,ι,
αντιλέγω αντιλέγω κλπ.κλπ.

Η πρωτΗ πρωτααρχική αιρχική αιττία της ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ία της ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗΣΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗΣ ε είίναι ο φθόνοςναι ο φθόνος
που  συνηπου  συνηθθίζει  νίζει  ναα εκδηλώνεται  πολλές  φορές  με  μορφές  πολύ   εκδηλώνεται  πολλές  φορές  με  μορφές  πολύ  εκλεπτισμένεςεκλεπτισμένες και και
ηδονιστικές.ηδονιστικές.

Ο  φθόνΟ  φθόνοος  ες  είίναι  πολυπρναι  πολυπρόόσωπος  και  υπάρχουν  χιλιάδες  λόγοι  για  νσωπος  και  υπάρχουν  χιλιάδες  λόγοι  για  ναα τον τον
δικδικααιολογήσεις. Ο φθόνος ειολογήσεις. Ο φθόνος είίναι το μυστικό ελατήριο όλης της κοινωνικής μηχανής.ναι το μυστικό ελατήριο όλης της κοινωνικής μηχανής.
Τους ανόητους τους ευχαριστεΤους ανόητους τους ευχαριστεί ί να δικαιολογούν το φθόνο.να δικαιολογούν το φθόνο.

Ο πλούσιος φθονεΟ πλούσιος φθονείί τον πλούσιο και θέλει να γίνει πιο πλούσιος. Οι φτωχο τον πλούσιο και θέλει να γίνει πιο πλούσιος. Οι φτωχοίί
φθονούν τους πλούσιους και θέλουν να γίνουν κι αυτοφθονούν τους πλούσιους και θέλουν να γίνουν κι αυτοίί πλούσιοι. Αυτός που γράφει πλούσιοι. Αυτός που γράφει
φθονεί αυτόν που γράφει και θέλει να γράψει καλύτερα. Αυτός που έχει πολλή πείραφθονεί αυτόν που γράφει και θέλει να γράψει καλύτερα. Αυτός που έχει πολλή πείρα
φθονεφθονεί  ί  αυτόν  που  έαυτόν  που  έχχει  περισσότερη  πείρα  και  επιθυμεει  περισσότερη  πείρα  και  επιθυμείί να  έχει  περισσότερη  από να  έχει  περισσότερη  από
εκεεκείίνον.νον.

Οι άνθρωποι δεν αρκούνται στο ψωμΟι άνθρωποι δεν αρκούνται στο ψωμίί, ρούχα και στέ, ρούχα και στέγγη. Το κρυφό ελατήριοη. Το κρυφό ελατήριο
του φθόνοτου φθόνουυ για το ξένο αυτοκ για το ξένο αυτοκίίνητο, για το ξένο σπνητο, για το ξένο σπίίτι, για το κοτι, για το κοσστούμτούμιι του γε του γείίτονα,τονα,
για  τα  πολλά  λεφτά  του  φγια  τα  πολλά  λεφτά  του  φίίλου  ή  του  εχθρού  κλπλου  ή  του  εχθρού  κλπ,, δημιουργε δημιουργείί επιθυμ επιθυμίίες  γιαες  για
καλυτέρευση,  απόκτηση  πρακαλυτέρευση,  απόκτηση  πραγγμάτων  και  άλλων  πρμάτων  και  άλλων  πραγαγμάτων,  ρούχα,  κοστούμια,μάτων,  ρούχα,  κοστούμια,
αρετές, για να μην εαρετές, για να μην είίμαστε κατώτεροι από άλλους κλπμαστε κατώτεροι από άλλους κλπ..

Το πιο τραγικό από όλα αυτά εΤο πιο τραγικό από όλα αυτά είίναι ότι η διαδικναι ότι η διαδικαασσίία σα συυγκέντρωσης εμπειργκέντρωσης εμπειρίίας,ας,
αρετών, πραγμάτων, χρημάτων  αρετών, πραγμάτων, χρημάτων  κλπ,κλπ, δυναμώνει το ΠΟΛΛΑΠΛ δυναμώνει το ΠΟΛΛΑΠΛΟΟ ΕΓ ΕΓΩΩ εντε εντείίνοντνοντααςς
τότε  μέσα  μας,  στους  ίδιους  τους  εαυτούς  μας  τις  ετότε  μέσα  μας,  στους  ίδιους  τους  εαυτούς  μας  τις  εσσωτερικές  αντιφάσεις,  ταωτερικές  αντιφάσεις,  τα
τρομακτικά τρομακτικά ξεσκίσματα,ξεσκίσματα, τις σκληρές μάχες του εσωτερικού μας τομέα, κλπ τις σκληρές μάχες του εσωτερικού μας τομέα, κλπ..

Όλο αυτά εΌλο αυτά είίναι πόνος. Τναι πόνος. Τίίποτα ποτα από όλααπό όλα αυτά δεν μπορε αυτά δεν μπορείί να φέρει πραγμ να φέρει πραγμαατικήτική
χχααρά στην απελπρά στην απελπιισμένη καρδιά, όλα αυτά προκαλούν αύξηση της σκληρότητας στονσμένη καρδιά, όλα αυτά προκαλούν αύξηση της σκληρότητας στον
ψυχισμό μας, πολλψυχισμό μας, πολλααπλασιαπλασιασσμό του πόνου, δυμό του πόνου, δυσσαρέαρέσσκεια κάθε φορά και πιο κεια κάθε φορά και πιο βαθιά.βαθιά.

Το  ΠΟΛΛΑΠΛΤο  ΠΟΛΛΑΠΛΟΟ ΕΓ ΕΓΩΩ βρ βρίσίσκει  πάντα  δικαιολογητικά  ακόμα  και  για  τακει  πάντα  δικαιολογητικά  ακόμα  και  για  τα
χειρότερα  εχειρότερα  εγγκλήμκλήμαατα  κτα  κααι  ι  σε  σε  αυτήν  την  διαδικαυτήν  την  διαδικασίασία  του  φθόνου,  της  απόκτησης,α  του  φθόνου,  της  απόκτησης,
συσσώρευσης, ανσυσσώρευσης, ανααζήτησηςζήτησης,, ακόμα και αν πρόκειται για προ ακόμα και αν πρόκειται για προϊϊόντόνταα ξένου κόπου, τα ξένου κόπου, τα
ονομάζει εξέλιξη, πρόοδο, προκοπή κλπ.ονομάζει εξέλιξη, πρόοδο, προκοπή κλπ.

Οι  άνθρωποι  έχουν  την  συνεΟι  άνθρωποι  έχουν  την  συνείίδηση  κοιμιδηση  κοιμισσμένη  και  δεν  καταλαβαμένη  και  δεν  καταλαβαίίνουν  ότινουν  ότι
εείίναι  φθονεροναι  φθονεροίί,  σκληρο,  σκληροίί,  άπληστο,  άπληστοιι,  ,  ζηλιάρηδεςζηλιάρηδες και  όταν  για  κάποιον  λόγο  τ και  όταν  για  κάποιον  λόγο  ταα
καταλάβουν  όλα  αυτά,  τότε  δικαιολογούνται,  καταδικάζουν,  ψάχνουν  υπεκφυγές,καταλάβουν  όλα  αυτά,  τότε  δικαιολογούνται,  καταδικάζουν,  ψάχνουν  υπεκφυγές,
αλλά δεν καταλαβαλλά δεν καταλαβαίαίνουν.νουν.

Ο φθόνος εΟ φθόνος είίναι δύσκολος να ανακαλναι δύσκολος να ανακαλυυφθεφθείί πράγμα που οφείλεται στο γεγονός πράγμα που οφείλεται στο γεγονός
ότι ο ανθρώπινος νους εότι ο ανθρώπινος νους είίναι φθονερός. Η δομή του νου βασναι φθονερός. Η δομή του νου βασίίζεται στον φθόνζεται στον φθόνοο και και
στην απόκτηστην απόκτησση.η.



Ο  φθόνος  αρχΟ  φθόνος  αρχίίζει  από  τα  μαθητικά  θρανζει  από  τα  μαθητικά  θρανίία.  Φθονούμε  την  μεα.  Φθονούμε  την  μεγαγαλύτερηλύτερη
εξυπνάδα των συμμαθητών μας, τους καλύτερους βαθμούς, τα καλύτερα ρούχα, ταεξυπνάδα των συμμαθητών μας, τους καλύτερους βαθμούς, τα καλύτερα ρούχα, τα
καλύτερα  φορέματα,  τα  καλύτερα  ποδήλατα,  τα  καλύτερα  παπούτσια,  το  ωρακαλύτερα  φορέματα,  τα  καλύτερα  ποδήλατα,  τα  καλύτερα  παπούτσια,  το  ωραίίαα
ππααττίίνια,  την  ωρανια,  την  ωραίία  μπάλα  κλπ.  Οι  εκπαιδευτικοα  μπάλα  κλπ.  Οι  εκπαιδευτικοίί που  ε που  είίναι  ταγμένοι  ναναι  ταγμένοι  να
διαμορφώσουν  την  προσωπικότητα  των  μαθητών  και  μαθητριών,  πρέπει  ναδιαμορφώσουν  την  προσωπικότητα  των  μαθητών  και  μαθητριών,  πρέπει  να
καταλάβουν το τι εκαταλάβουν το τι είίναι οι ατέρμονες διαδικαναι οι ατέρμονες διαδικασίσίες του φθόνου και νες του φθόνου και ναα εγκαταστή εγκαταστήσσουνουν
μέμέσσα στα στοο ψυχισμό των μαθητών τους το κατάλληλο θεμέλιο για την κατανόηση. ψυχισμό των μαθητών τους το κατάλληλο θεμέλιο για την κατανόηση.

Ο νους, φθονερός  Ο νους, φθονερός  από  από  την φύση του, σκέπτεται μόνο  την φύση του, σκέπτεται μόνο  σσε συνδυασμό με τοε συνδυασμό με το
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ.  «ΕΓΩ  μπορώ  να  εξηγήΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ.  «ΕΓΩ  μπορώ  να  εξηγήσσω  καλύτερα,  ΕΓΩ  έχω  περισω  καλύτερα,  ΕΓΩ  έχω  περισσσότερεςότερες
γνώσεις,  ΕΓΩ  γνώσεις,  ΕΓΩ  είμαιείμαι πιο  έξυπνος,  ΕΓΩ  έχω  περι πιο  έξυπνος,  ΕΓΩ  έχω  περισσσότερες  αρετές,  περισσότερες  αρετές,  περισσσότεραότερα
χαρχαρίσίσματα,  εματα,  είίμαι  πιο  τελειοποιημένος  κλπμαι  πιο  τελειοποιημένος  κλπ».». Όλη  η  λειτουργικότητα  του  νου Όλη  η  λειτουργικότητα  του  νου
βασίζεται  στο  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ.  Το  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ  εβασίζεται  στο  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ.  Το  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ  είίναι  το  εναι  το  εσσωτερικό  μυστικόωτερικό  μυστικό
ελατήριο του φθόνου.  Το ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ εελατήριο του φθόνου.  Το ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ είίναι η συγκριτική διαδικαναι η συγκριτική διαδικασίσία του νου.α του νου.
Κάθε συγκριτική διαδικασΚάθε συγκριτική διαδικασίία εα είίναι ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤναι ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΕΑ. Παράδειγμα: «Εγώ εΑ. Παράδειγμα: «Εγώ είίμαι πιομαι πιο
έξυπνέξυπνοος  από  ς  από  σσένα.  Ο  τάδε  έχει  περισένα.  Ο  τάδε  έχει  περισσσότερες  αρετές  από  σένα.  Ο  τάδε  εότερες  αρετές  από  σένα.  Ο  τάδε  είίναιναι
καλύτερος από καλύτερος από σσένα, πιο σοφός, πιο όμορφος» ένα, πιο σοφός, πιο όμορφος» κλπ.κλπ.  

Το ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ δημιουργεΤο ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ δημιουργείί τον χρόνο. Το ΠΟΛΛΑΠΛ τον χρόνο. Το ΠΟΛΛΑΠΛΟΟ ΕΓΩ χρειάζεται ΕΓΩ χρειάζεται
χρόνο για να γίνει καλύτερο από τον γεχρόνο για να γίνει καλύτερο από τον γείίτοντονα,α, για να αποδε για να αποδείίξει στην οικογένεια ότιξει στην οικογένεια ότι
εείίναι  πολύ  έξυπνος  και  ότναι  πολύ  έξυπνος  και  ότιι μπορε μπορείί να  φτάσει  να  γίνει  κάποιος  στην ζωή,  για  να να  φτάσει  να  γίνει  κάποιος  στην ζωή,  για  να
αποδεαποδείίξει στους εχθρούς, ή ξει στους εχθρούς, ή σσε εκεε εκείίνους που φθονενους που φθονείί ότι ε ότι είίναι πιο έξυπνος, πιο ιναι πιο έξυπνος, πιο ισσχυρός,χυρός,
πιο δυνατός κλπ. Η συγκριτική σκέψη βασπιο δυνατός κλπ. Η συγκριτική σκέψη βασίίζεται στον φθόνο και παράγει αυτό πουζεται στον φθόνο και παράγει αυτό που
λέγεται λέγεται δυσαρέσκεια,δυσαρέσκεια, άγχος, π άγχος, πίίκρα.κρα.

Δυστυχώς ο κόσμος πάει από μια αντΔυστυχώς ο κόσμος πάει από μια αντίίθεθεσση σε άλλη αντη σε άλλη αντίίθεση, από την μθεση, από την μιιαα
άκρη στην άλλη,  δεν ξέρει  να περπατήσει  στο  άκρη στην άλλη,  δεν ξέρει  να περπατήσει  στο  κέντρο.κέντρο. Πολλο Πολλοίί παλε παλεύύουν για τηνουν για την
δυσαρέσκεια,  το  φθόνο,  την  απληστδυσαρέσκεια,  το  φθόνο,  την  απληστίία,  την  ζήλια,  αλλά  ο  αγώνας  ενάντια  στηνα,  την  ζήλια,  αλλά  ο  αγώνας  ενάντια  στην
δυσαρέσκεια δεν φέρνει ποτέ την αληθινή ευχαρδυσαρέσκεια δεν φέρνει ποτέ την αληθινή ευχαρίίστηστησση στην καρδιά.η στην καρδιά.

ΕΕίίννααι επει επείίγον να καταλάγον να καταλάββουμε ότι η αληθινή ευχαρουμε ότι η αληθινή ευχαρίίστηση της ήσυχης καρδιάςστηση της ήσυχης καρδιάς
δεν αδεν αγγοράζεται ούοράζεται ούττε πουλιέται και μόνο γεννιέται μέσε πουλιέται και μόνο γεννιέται μέσαα μας με απόλυτη φυσικότητ μας με απόλυτη φυσικότηταα
και  με αυθόρμητο τρόπο, όταν έχουμε καταλάβει  σε βάθος τις ίδιες τις αιτκαι  με αυθόρμητο τρόπο, όταν έχουμε καταλάβει  σε βάθος τις ίδιες τις αιτ ίίες τηςες της
δυσαρέσκειας: ζήλια, φθόνος, απληστδυσαρέσκειας: ζήλια, φθόνος, απληστίία α κλπ.κλπ.

ΑυτοΑυτοίί που  θέλουν  να  βρουν  χρήματα που  θέλουν  να  βρουν  χρήματα,, περ περίίφημη  κοινωνική  θέση,  αρετές,φημη  κοινωνική  θέση,  αρετές,
ευχαριευχαρισστήτήσσεις  κάθε  εεις  κάθε  είίδους  κλπ  με  την  πρόθεση  να  φτάσουν  στην  αληθινήδους  κλπ  με  την  πρόθεση  να  φτάσουν  στην  αληθινή
ικανοποικανοποίίηση, εηση, είίναι εντελώς λανθασμένοι γιατναι εντελώς λανθασμένοι γιατίί όλα αυτά β όλα αυτά βαασσίίζονται στον φθόνο και οζονται στον φθόνο και ο
δρόμος του φθόνου δεν μπορεδρόμος του φθόνου δεν μπορείί ποτέ να μας  οδηγήσει  στο λιμάνι  της ήσυχης και ποτέ να μας  οδηγήσει  στο λιμάνι  της ήσυχης και
ικανοποιημένης καρδιάς.ικανοποιημένης καρδιάς.

Ο νους που εΟ νους που είίναι εναι εγγκλωβικλωβισσμένος στο ΠΟΛΛΑΠΛμένος στο ΠΟΛΛΑΠΛΟΟ ΕΓ ΕΓΩΩ κάνει τον φθ κάνει τον φθόόνο μνο μίίαα
αρετή και μέχρι που του δαρετή και μέχρι που του δίίνει ωρανει ωραίία ονόματα. Πρόοδο, εξέλιξη, επιθυμα ονόματα. Πρόοδο, εξέλιξη, επιθυμίία για άνοδο,α για άνοδο,
πάλη για την καταξπάλη για την καταξίίωση κλπωση κλπ..

ΌλΌλαα αυτά προκαλούν ε αυτά προκαλούν εσσωτερική αποσύνθεση, αντιθέσεις, μυστικούς αγώνες,ωτερική αποσύνθεση, αντιθέσεις, μυστικούς αγώνες,
πρπρόόβλημα με δύβλημα με δύσσκολη λύση κλπ. Εκολη λύση κλπ. Είίναι δύναι δύσσκολο να βρεις στην ζωή κάποιον που νακολο να βρεις στην ζωή κάποιον που να
εείίναι αληθινναι αληθινά ά ΟΛΟΚΛΗΡΟΛΟΚΛΗΡΩΩΜΕΝΟΣ στην πιο πλήρη έννοια της λέξης.ΜΕΝΟΣ στην πιο πλήρη έννοια της λέξης.

ΕΕίίναι εντελώς αδύνατον να καταφέρεις την ΤΕΛΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ενόσωναι εντελώς αδύνατον να καταφέρεις την ΤΕΛΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ενόσω
υπάρχει μέσα υπάρχει μέσα σσε μας τους ίδιους το ΠΟΛΛΑΠΛε μας τους ίδιους το ΠΟΛΛΑΠΛΟΟ ΕΓΩ. ΕΓΩ.

ΕΕίίναι  επεναι  επείγίγον  να  κατον  να  κατααλάβουμε  λάβουμε  όότι  μέτι  μέσσα  σε  κάθε  άτομο  υπάρχουν  τρειςα  σε  κάθε  άτομο  υπάρχουν  τρεις
βαβασσικοικοίί παράγοντες.  Πρώτον η Προσωπικότητα.  Δεύτερον το ΠΟΛΛΑΠΛ παράγοντες.  Πρώτον η Προσωπικότητα.  Δεύτερον το ΠΟΛΛΑΠΛΟΟ ΕΓΩ. ΕΓΩ.
ΤρΤρίίτον το ψυχικό υλικό, δηλαδή, Η ΙΔΙΑ η ΟΥΣΙΑ του ΑΤΟΜΟΥ.τον το ψυχικό υλικό, δηλαδή, Η ΙΔΙΑ η ΟΥΣΙΑ του ΑΤΟΜΟΥ.

Το ΠΟΛΛΑΠΛΤο ΠΟΛΛΑΠΛΟΟ ΕΓΩ σπαταλά πεισματ ΕΓΩ σπαταλά πεισματιικά το ψυχολογικό υλικό κά το ψυχολογικό υλικό σσε ατομικέςε ατομικές
εκρήξεις  φθόνου,  εκρήξεις  φθόνου,  ζήλιας,ζήλιας, απλησ απληστίτίας  κλπ.  Εας  κλπ.  Είίναι  αναγκαναι  αναγκαίίο  να  διαλύσουμε  τοο  να  διαλύσουμε  το
ΠΟΛΛΑΠΛΠΟΛΛΑΠΛΟΟ ΕΓΩ με την πρόθεση να συ ΕΓΩ με την πρόθεση να συγγκεντρώσουμε μέσα μας, το ψυχολογικόκεντρώσουμε μέσα μας, το ψυχολογικό



υλικό  έτσι  ώστε  να  εγκαταστήσουμε  στο  εσωτερικό  μας  ένα  μόνιμο  κέντρουλικό  έτσι  ώστε  να  εγκαταστήσουμε  στο  εσωτερικό  μας  ένα  μόνιμο  κέντρο
συνσυνεείδησης.ίδησης.

ΑυτοΑυτοίί που  δεν  διαθέτουν  ένα  κέντρο  συνε που  δεν  διαθέτουν  ένα  κέντρο  συνείίδησης  δεν  μπορούν  να  εδησης  δεν  μπορούν  να  είίναιναι
ολοκληρωμένοι.  Μολοκληρωμένοι.  Μόόνο  το  μόνιμο  κέντρο  συννο  το  μόνιμο  κέντρο  συνεείδησης  μας  δίδησης  μας  δίίνει  πρνει  πρααγματικήγματική
ατομικατομικόότητα. Μόνο το μόνιμο κέντρο της συντητα. Μόνο το μόνιμο κέντρο της συνεείδησης μας κάνει ολοκληρωμένους.ίδησης μας κάνει ολοκληρωμένους.

Η ΑΠΛΟΤΗΤΑΗ ΑΠΛΟΤΗΤΑ
ΕίναιΕίναι επε επείίγον,  εγον,  είίναι  απαρναι  απαραίαίτητο  να  δημιουργήσουμε  την  δημιουρτητο  να  δημιουργήσουμε  την  δημιουργγικήική

κατανόηση,  γιατκατανόηση,  γιατίί αυτή φέρνει  στο ανθρώπινο   αυτή φέρνει  στο ανθρώπινο  ονον την πραγματική ελευθερ την πραγματική ελευθερίία ζωής.α ζωής.
ΧωρΧωρίίς κς καατανόηση ετανόηση είίναι αδύνατον να βροναι αδύνατον να βρούύμε την αυθεντική ικανότητα κριτικής τηςμε την αυθεντική ικανότητα κριτικής της
βαθειάςβαθειάς ανάλυσης.  Οι  εκπαιδευτικο ανάλυσης.  Οι  εκπαιδευτικοίί των  σχολ των  σχολεείων,  λυκείων,  λυκείίων  και  πανεπιων  και  πανεπισστημτημίίωνων
πρέπει να οδηγήσουν τους μαθητές και μπρέπει να οδηγήσουν τους μαθητές και μααθήτριες απθήτριες από  ό  τον δρόμο της αυτοκριτικήςτον δρόμο της αυτοκριτικής
και της κατκαι της καταανόησης.νόησης.

Στο  προηγούμενο  κεφάλαιο  μελετήσαμε  με  πληρότητα  τις  διΣτο  προηγούμενο  κεφάλαιο  μελετήσαμε  με  πληρότητα  τις  διααδικασδικασίίες  τουες  του
φθόνου και αν θέλουμε να απαλλαγούμε από όλες τις αποχρώφθόνου και αν θέλουμε να απαλλαγούμε από όλες τις αποχρώσσεις της ζήλιας, εεις της ζήλιας, είίτετε
είναι αυτές θρηείναι αυτές θρησσκευτικές, πάθους κλπκευτικές, πάθους κλπ,, πρέπει να κάνουμε πλήρη συν πρέπει να κάνουμε πλήρη συνεείδηση αυτούίδηση αυτού
που  πραγματικά  επου  πραγματικά  είίναι  ναι  οο φθόνος,  γιατ φθόνος,  γιατίί μόνο  καταλαβα μόνο  καταλαβαίίνοντας  σε  βάθος  κνοντας  σε  βάθος  κααι  μει  με
εσωτερικό  τρόπο  τις  ατέλειωτες  διαδικασεσωτερικό  τρόπο  τις  ατέλειωτες  διαδικασίίες  του  φθόνου  θα  καταφέρουμε  ναες  του  φθόνου  θα  καταφέρουμε  να
τελειώτελειώσσουμε με την ζήλια κάθε μορφής.ουμε με την ζήλια κάθε μορφής.

Η ζήλια καταστρέφει τους γάμους, η ζήλια καταστρέφει  Η ζήλια καταστρέφει τους γάμους, η ζήλια καταστρέφει  τιςτις φιλ φιλίίες, η ζήλιαες, η ζήλια
προκαλεπροκαλείί ιερούς  πολέμους,  μ ιερούς  πολέμους,  μίίση μεταξύ αδελφών,  δολοφονση μεταξύ αδελφών,  δολοφονίίες  και  δυστυχες και  δυστυχίίες  κάθεες κάθε
μορφής.μορφής.

Ο φθόνος με όλες του τις ατέλειωτες αποχρώσεις κρύβεται πΟ φθόνος με όλες του τις ατέλειωτες αποχρώσεις κρύβεται πίσίσω από υπέρω από υπέροοχεςχες
προθέσεις. Υπάρχει φθόνος σε αυτόν που μαθαπροθέσεις. Υπάρχει φθόνος σε αυτόν που μαθαίίνοντας για την ύπαρξη θαυμαστώννοντας για την ύπαρξη θαυμαστών
αγίων, αγίων, ΜαχάτμαΜαχάτμα κ κααι ι Γκουρού,Γκουρού, επιθυμε επιθυμείί να γίνει κι αυτός άγιος. Υπάρχει φθόνος στον να γίνει κι αυτός άγιος. Υπάρχει φθόνος στον
φιλάνθρωπο που βάζει τφιλάνθρωπο που βάζει ταα δυν δυναατά του να ξεπεράσει άλλους φιλάνθρωπους. Υπάρχειτά του να ξεπεράσει άλλους φιλάνθρωπους. Υπάρχει
φθόνος σε κάθε άτομο που ονειρεύεται αρετές, γιατφθόνος σε κάθε άτομο που ονειρεύεται αρετές, γιατίί ε είίχε πληροφορχε πληροφορίίες, γιατες, γιατίί  στονστον νου νου
του υπάρχουν στοιχετου υπάρχουν στοιχείία σχετικά με την ύπαρξη ατόμων ιερών γεμάτα από αρετές.α σχετικά με την ύπαρξη ατόμων ιερών γεμάτα από αρετές.

Ο πΟ πόόθος να γίνεις άγιος, ο πόθος νθος να γίνεις άγιος, ο πόθος ναα γίνεις ενάρετος, ο πόθος να γίνεις μεγάλος γίνεις ενάρετος, ο πόθος να γίνεις μεγάλος
έχει σαν βάση το φθέχει σαν βάση το φθόόνο. Οι άγιοι με τις αρετές τους έχουν προκαλέσει πολλές ζημιές.νο. Οι άγιοι με τις αρετές τους έχουν προκαλέσει πολλές ζημιές.
Μας έρΜας έρχχετετααι στην μνήμη η περι στην μνήμη η περίίπτωση ενός ανθρώπου που θεωρούσε τον εαυτό τουπτωση ενός ανθρώπου που θεωρούσε τον εαυτό του
πολύ άπολύ άγγιο. Κάποια στιγμή ένας ποιητής πολύ πεινασμένος και δυστυχής χτύπησε τηνιο. Κάποια στιγμή ένας ποιητής πολύ πεινασμένος και δυστυχής χτύπησε την
ππόόρτα του για να του βάλει στο χέρι ένα ωραρτα του για να του βάλει στο χέρι ένα ωραίίο ποο ποίίημα ειδικά αφιερωμένο ημα ειδικά αφιερωμένο σστον άτον άγγιοιο
της ιστορτης ιστορίίας μας. Ο ποιητής περας μας. Ο ποιητής περίίμενε μόνο ένα νόμισμα για να αγοράσει τροφή για τομενε μόνο ένα νόμισμα για να αγοράσει τροφή για το
εξαντλεξαντληημένο  και  γέρικο  κορμμένο  και  γέρικο  κορμί  ί  του.  Όλα τα  φτου.  Όλα τα  φαανταζόταν ο  ποιητής  εκτός  από μιανταζόταν ο  ποιητής  εκτός  από μια
προπροσσβολή.βολή.

Υπήρξε  όμως  μεΥπήρξε  όμως  μεγγάλη η  έκπληξάλη η  έκπληξηη του όταν ο άγιος  με  ματιά  πονετική  και του όταν ο άγιος  με  ματιά  πονετική  και
συνοφσυνοφρρυωμένος έκλειυωμένος έκλεισσε την πόρτα λέγοντας  ε την πόρτα λέγοντας  σστον δύστυχο ποιητή: «Έξω από εδώτον δύστυχο ποιητή: «Έξω από εδώ
φφίίλε, μακριά, μακριά... εμένα δεν μου αρέλε, μακριά, μακριά... εμένα δεν μου αρέσσουν αυτά τα πράγματουν αυτά τα πράγματαα, σιχα, σιχαίίνομαι τηννομαι την
κολακεκολακείία... δεν μου αρέσει η ματαιότητα του κόσμου, αυτή η ζωή εα... δεν μου αρέσει η ματαιότητα του κόσμου, αυτή η ζωή ε ίίναι ουτοπναι ουτοπίία... εγώα... εγώ
ακολουθώ  το  μονοπάτι  της  ταπεινότητας  και  της  μετριοφροακολουθώ  το  μονοπάτι  της  ταπεινότητας  και  της  μετριοφροσσύνης».  Ο  δύστυχοςύνης».  Ο  δύστυχος
ποιητής που το μόνο που ήθελε ήτποιητής που το μόνο που ήθελε ήτααν ένν έναα νόμι νόμισσμα, αντμα, αντίί αυτού πήρε τ αυτού πήρε τηην προσβολή τουν προσβολή του
άάγγιου, τον λόγο που πληγώνει, το χαστούκι και με πονεμένη καρδιά κιου, τον λόγο που πληγώνει, το χαστούκι και με πονεμένη καρδιά κααι με σπασμένηι με σπασμένη
την λύρα του πήρε τους δρόμους αργά... αρτην λύρα του πήρε τους δρόμους αργά... αργγά... αργά.ά... αργά.

Η  νέα  γενιά  πρέπει  να  ανεγερθεΗ  νέα  γενιά  πρέπει  να  ανεγερθείί επάνω  στο  θεμέλιο  της  αυθεντικής επάνω  στο  θεμέλιο  της  αυθεντικής
κατανόκατανόηησης γιατί αυτή είναι απόλυτα δημιουργική.σης γιατί αυτή είναι απόλυτα δημιουργική.

Η μνήμη και η ανάμνηση δεν είναι δημιουργικές. Η μνήμη είναι ο τάφος τουΗ μνήμη και η ανάμνηση δεν είναι δημιουργικές. Η μνήμη είναι ο τάφος του
παρελθόντος. Η μνήμπαρελθόντος. Η μνήμηη και ή ανάμν και ή ανάμνηηση εση είίννααι θάνατος.ι θάνατος.

Η αληθινή κατανόηση εΗ αληθινή κατανόηση είίναι ο ψυχολογικός παράγων της ολικής λύτρωσης.ναι ο ψυχολογικός παράγων της ολικής λύτρωσης.



Οι αναμνήΟι αναμνήσσεις της μνήμης ποτέ δεν μπορούν να μας φέρουν αληθινή λύτρωσηεις της μνήμης ποτέ δεν μπορούν να μας φέρουν αληθινή λύτρωση
γιατγιατίί ανήκουν στο παρελθόν κ ανήκουν στο παρελθόν κααι κατά συνέπεια ει κατά συνέπεια είίναι νεκρές.ναι νεκρές.

Η  κΗ  καατταανόηση  δεν  ενόηση  δεν  είίναι  πράναι  πράγγμμαα του  παρελθόντος  αλλά  ούτε  και  του του  παρελθόντος  αλλά  ούτε  και  του
μέλλοντος.  Η κατανόηση ανήκει  στην στιγμή που ζούμε εδώ και  τώρμέλλοντος.  Η κατανόηση ανήκει  στην στιγμή που ζούμε εδώ και  τώραα.  Η μνήμη.  Η μνήμη
πάντα φέρνει την ιδέα του μέλλοντος.πάντα φέρνει την ιδέα του μέλλοντος.

ΕΕίίναι  επεναι  επείγίγον  να  μελετήσουμε  επιστήμη,  φιλοον  να  μελετήσουμε  επιστήμη,  φιλοσσοφοφίία,  τέχνα,  τέχνη  η  και  θρηκαι  θρησσκεκείία,α,
αλλά δεν θα πρέπει ναλλά δεν θα πρέπει ναα εμπι εμπισστευτούμε τις μελέτες σττευτούμε τις μελέτες στηην αξιον αξιοππιστιστίία της μνήμης γιατα της μνήμης γιατίί
αυτή δεν εαυτή δεν είίναι αξιόπιστη. Εναι αξιόπιστη. Είίναι αναι αννόητο να αποθηκεύουμε τις γνώσεις στο μνήμα τηςόητο να αποθηκεύουμε τις γνώσεις στο μνήμα της
μνήμης. Εμνήμης. Είίναι κουτό να θάβουμε στον τάφο του παρελθόντος τις γνώσεις που πρέπειναι κουτό να θάβουμε στον τάφο του παρελθόντος τις γνώσεις που πρέπει
να κατανοήσουμε.να κατανοήσουμε.

ΕμεΕμείίς ποτέ δεν θς ποτέ δεν θαα μπορούσαμε να ταχθούμε ενάντια στη μελέτη, ενάντια στην μπορούσαμε να ταχθούμε ενάντια στη μελέτη, ενάντια στην
σοφσοφίία, ενάντια στην επιστήμη, αλλά εα, ενάντια στην επιστήμη, αλλά είίναι παράλογο το να αποθηκεύουμε τα ζωντανάναι παράλογο το να αποθηκεύουμε τα ζωντανά
κοσμήμκοσμήμαατα των γνώσεων μέτα των γνώσεων μέσσα στον διεφθαρμένο τάφο της μνήμα στον διεφθαρμένο τάφο της μνήμηης.ς.

ΕΕίίναι  αναγκναι  αναγκααίο  να  μελετήσουμε,  είο  να  μελετήσουμε,  είίναι  αναγκαναι  αναγκαίίο  να  ερευνήσουμε,  εο  να  ερευνήσουμε,  είίναιναι
ανααναγγκακαίίο  να  ανο  να  ανααλλύσύσουμε,  όμως  πρέπει  να  διαλογιστούμε  ουμε,  όμως  πρέπει  να  διαλογιστούμε  σσε  βάθος  για  ναε  βάθος  για  να
καταλάβουμε σε όλα τα επκαταλάβουμε σε όλα τα επίίπεδα του νου.πεδα του νου.

Ο αλΟ αληηθινά απλός άνθρωπος κατανοεθινά απλός άνθρωπος κατανοείί  σσε βάθος και έχει απλό ε βάθος και έχει απλό νου.νου.
Το βαΤο βασσικό στην ζωή δεν είναι αυτό που έχουμε συσικό στην ζωή δεν είναι αυτό που έχουμε συσσσωρευμένο στον τάφο τηςωρευμένο στον τάφο της

μνήμης, αλλά αυτό που έχουμε καταλάβει όχι μόνο στο διανομνήμης, αλλά αυτό που έχουμε καταλάβει όχι μόνο στο διανοηητικό επτικό επίίπεδο αλλά καιπεδο αλλά και
στα διάφορα υποσυνεστα διάφορα υποσυνείίδητα και ασυνεδητα και ασυνείίδδηητα επτα επίίπεδα του νου.πεδα του νου.

Η  εΗ εππιστήμιστήμηη,  το  να  ξέρουμε,  πρέπει  να  γίνουν  άμεση  κ,  το  να  ξέρουμε,  πρέπει  να  γίνουν  άμεση  καατανόηση.  Όταν  ητανόηση.  Όταν  η
γνώσηγνώση,, όταν  η  μελέτη  έχουν  μετατραπε όταν  η  μελέτη  έχουν  μετατραπείί σε  αυθεντική  κατανόηση  δημιουργίας, σε  αυθεντική  κατανόηση  δημιουργίας,
μπορούμε τότε να κατανοήσουμε αμέσως όλα τα πράγματα γιατμπορούμε τότε να κατανοήσουμε αμέσως όλα τα πράγματα γιατίί η κ η καατανόηση γίνεταιτανόηση γίνεται
άμεση, στιάμεση, στιγγμιαμιαίία.α.

Στον  απλό  άνθρωπο  δεν  υπάρχουν  περιπλοκές  στον  νου  γιατΣτον  απλό  άνθρωπο  δεν  υπάρχουν  περιπλοκές  στον  νου  γιατί  ί  κάθεκάθε
περιπλοκότηταπεριπλοκότητα του νου οφε του νου οφείίλεται στην μνήμλεται στην μνήμηη. Το μ. Το μαακιαβελικό ΕΓΩ που έχουμε μέκιαβελικό ΕΓΩ που έχουμε μέσσαα
μας εμας είίναι αποθναι αποθηηκευμένη ανάμνηκευμένη ανάμνησση.η.

ΟιΟι εμπειρ εμπειρίίες της ζωής πρέπει να μετατραπούν σε αλες της ζωής πρέπει να μετατραπούν σε αληηθθιινή κατανόνή κατανόηηση. Όταν οιση. Όταν οι
εμπειρίες  δεν μετατρέπονται  σε κατανόηση,  όταν οι  εμπειρεμπειρίες  δεν μετατρέπονται  σε κατανόηση,  όταν οι  εμπειρίίες  εξακολουθούν στηνες εξακολουθούν στην
μνήμη,  αποτελούν  την  σαπμνήμη,  αποτελούν  την  σαπίίλα  του  λα  του  τάφουτάφου επάνω  στην  ο επάνω  στην  οπποοίία  καίει  η  μάταιη  καια  καίει  η  μάταιη  και
εωσφορικήεωσφορική φλόγα του ζωικού διανο φλόγα του ζωικού διανοηητικού.τικού.

Είναι αναΕίναι αναγγκακαίίο να ξέρουμε ότι το ζωικό διανοητικό γυμνωμένο εντελώς απόο να ξέρουμε ότι το ζωικό διανοητικό γυμνωμένο εντελώς από
κάθε πνευματικότητα είναι απλώς η έκφραση  κάθε πνευματικότητα είναι απλώς η έκφραση  τηςτης μνήμης, το κερ μνήμης, το κερίί του τάφου που του τάφου που
ανάβει στο μνήμα.ανάβει στο μνήμα.

Ο απλός άνθρωπος έχει τον νου ελεύθερο από εμπειρΟ απλός άνθρωπος έχει τον νου ελεύθερο από εμπειρίίες γιατες γιατίί αυτές έχουν αυτές έχουν
μετατραπεμετατραπείί  σσε συνεε συνείίδηση, έχουν γίνει δδηση, έχουν γίνει δηημιουργική κατανόμιουργική κατανόηηση.ση.

Ο θάνατος και η ζωή βρΟ θάνατος και η ζωή βρίσίσκονται σε εκονται σε εσσωτερικό συσχετισμό.ωτερικό συσχετισμό.
ΜόνοΜόνο πεθα πεθαίίνοντας ο σπόρος γεννιέτνοντας ο σπόρος γεννιέτααι  το φυτόι  το φυτό,, μόνο πεθαίνοντας  η πείρα μόνο πεθαίνοντας  η πείρα

γεννιέται η κγεννιέται η καατανόηση. Αυτή είναι μια διαδικατανόηση. Αυτή είναι μια διαδικασίσία α αυθεντικούαυθεντικού μετ μεταασχηματισμού.σχηματισμού.
Ο  περΟ  περίίπλοκος  άνθρωπος  έχει  την  μνήμπλοκος  άνθρωπος  έχει  την  μνήμηη γεμάτη  από   γεμάτη  από  εμπειρίεμπειρίες.  Αυτόες.  Αυτό

αποδεικνύει  την έλλειψη δημιοαποδεικνύει  την έλλειψη δημιουυργικής  κατανργικής  κατανόόησης,  γιαησης,  γιατίτί ότ ότααν οι  εμπειρν οι  εμπειρίίες  έχουνες έχουν
γίνει  εντελώς  κατγίνει  εντελώς  καταανοητές  σε  όλα  τα  επνοητές  σε  όλα  τα  επίίπεδα  του  νου,  παύουπεδα  του  νου,  παύουνν να  υπάρχουν  σαν να  υπάρχουν  σαν
εμπειρεμπειρίίες και γεννιούντες και γεννιούντααι σαν κατανόηι σαν κατανόησση.η.

ΕΕίίννααι αναγκι αναγκααίο πρώτα να δοκιμάίο πρώτα να δοκιμάσσεις,  εις,  όμωςόμως δεν θα πρέ δεν θα πρέππει να μεει να μείίνουμε  νουμε  σστοτο
πεδπεδίίο  τον  δοκιμών  γιατο  τον  δοκιμών  γιατίί τ τόότε  ο  νους  περιπλέκεται  και  γίνεται  δτε  ο  νους  περιπλέκεται  και  γίνεται  δύύσκολος.  Εσκολος.  Είίννααιι
αναγκααναγκαίίο να ζήο να ζήσσουμε την ζωή έντονα κουμε την ζωή έντονα κααι να μετι να μεταατρέψουμε  τρέψουμε  όόλες τις  εμπειρλες τις  εμπειρίίες  σεες σε
αυθεντική δαυθεντική δηημιουργική κατμιουργική καταανόηση. Εκενόηση. Εκείίνοι που λανθασμένα υποθέτουν ότι για νανοι που λανθασμένα υποθέτουν ότι για να
κκααταλαβαταλαβαίίνεις τους άλλους, για ννεις τους άλλους, για ναα ε είίσσααι απλός κι απλός κααι λεπτός, πρέπει νι λεπτός, πρέπει ναα εγκαταλε εγκαταλείίψειςψεις
τον κόσμο, να γίνεις ζητιάνος, να ζεις σε καλύβτον κόσμο, να γίνεις ζητιάνος, να ζεις σε καλύβαα απομονωμένη κ απομονωμένη κααι να χρηι να χρησσιμοποιειμοποιείίςς
κουρέλια ανκουρέλια αντί τί κομψών ρούχων, κάνουν μεγάλο λάθος.κομψών ρούχων, κάνουν μεγάλο λάθος.



ΠολλοΠολλοίί αναχωρητές, πολλο αναχωρητές, πολλοίί μοναχικο μοναχικοίί ερημ ερημίίτες, πολλοτες, πολλοίί ζητιάνοι, έχουν νου ζητιάνοι, έχουν νου
περιπλοκότπεριπλοκόταατο και δτο και δύύσκολο. Εσκολο. Είίναι άχρηστναι άχρηστοο το να αποτρα το να αποτραββιέσαι από τον κόιέσαι από τον κόσσμο καμο καιι
να  ζεις  αναχωρητής  εάν  η  μνήμη  ενα  ζεις  αναχωρητής  εάν  η  μνήμη  είίναι  γεμάτη  από εμπειρναι  γεμάτη  από εμπειρίίες  που  ρυθμες  που  ρυθμίίζουν  τηνζουν  την
ελεύθερη ροή των σκέψεων.ελεύθερη ροή των σκέψεων.

ΕίΕίναι άχρηστο να ζεις σαν ερημναι άχρηστο να ζεις σαν ερημίίτης θέλοντας να κάνεις ζωή αγίου αν η μνήμητης θέλοντας να κάνεις ζωή αγίου αν η μνήμη
σσου εου είίναι παραναι παραγγεμιεμισσμένη με πληροφμένη με πληροφοορρίίες που δεν έχουν γίνει δεόντως κατανες που δεν έχουν γίνει δεόντως κατανοοητές,ητές,
που δεν έχουν γίνει συνπου δεν έχουν γίνει συνεείδηση στις διάφορες κρυψώνεςίδηση στις διάφορες κρυψώνες,, διαδρόμους και α διαδρόμους και ασσυνευνείίδητεςδητες
περιοχές του νου.περιοχές του νου.

Αυτοί  που  μετατρέπουν  τις  διανοητικές  πληροφορίες  Αυτοί  που  μετατρέπουν  τις  διανοητικές  πληροφορίες  σσε  πραγματικήε  πραγματική
δημιοδημιουυρργγική κατανόική κατανόηησσηη, αυτο, αυτοίί που μετατρέπουν τις εμπειρ που μετατρέπουν τις εμπειρίίες της ζωής  ες της ζωής  σσε αληθινήε αληθινή
βαθειάβαθειά κ καατταανόηση, δεν έχουν τίποτνόηση, δεν έχουν τίποταα στην μνήμη, ζουν από στ στην μνήμη, ζουν από στιιγμή σε στιγμή γεμάτοιγμή σε στιγμή γεμάτοι
από αληθινή πληρότητα, έχουν γίνει απλοαπό αληθινή πληρότητα, έχουν γίνει απλοίί ακόμα και αν ζουν σε πολυτελή σ ακόμα και αν ζουν σε πολυτελή σππίτια καιίτια και
μέμέσσα στην περα στην περίίμετρο της αμετρο της ασστικής ζωής.  τικής ζωής.  ΤΤα μικρά παιδιά πριν τα επτά τους χρόνιαα μικρά παιδιά πριν τα επτά τους χρόνια
είναι  γεμάτα  απλότητα  κείναι  γεμάτα  απλότητα  κααι  αληθινή  ει  αληθινή  εσσωτερική  ομορφωτερική  ομορφιιά  που  οφεά  που  οφείίλεται  λεται  σστο  ότιτο  ότι
εκφράζετεκφράζετααι δια μέι δια μέσσου αυτών μόνο η ζωντανή ΟΥΣΙΑ της ζωής ου αυτών μόνο η ζωντανή ΟΥΣΙΑ της ζωής σσε απουε απουσίσία ολική τουα ολική του
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΥΥ ΕΓ ΕΓΩΩ..

ΕμεΕμείίς  θα  πρέπει  νς  θα  πρέπει  ναα  ξανακατακτήοουμεξανακατακτήοουμε την  χ την  χααμένη  παιδική  ηλικμένη  παιδική  ηλικίία,  α,  σστηντην
καρδιά μας και  καρδιά μας και  σστον νου μας. Εμετον νου μας. Εμείίς θα πρέπει να ς θα πρέπει να ξανακατακτήσουμεξανακατακτήσουμε την αθωό την αθωόττηταητα
αν αν στ’ στ’ αλήθεαλήθειαια θέλουμε να ε θέλουμε να είίμαστε ευτυχισμένοι.μαστε ευτυχισμένοι.

Οι  εμπειρΟι  εμπειρίίες  κες  κααι  η  μελέτη  μι  η  μελέτη  μεετταασσχχηματισμένες  ηματισμένες  σσε  κατανόηση  ε  κατανόηση  βαθειάβαθειά δεν δεν
αφήνουν  κατάλοιπο  αφήνουν  κατάλοιπο  σστο  μνήμα  της  μνήμης  και  τότε  θα  γίνουμε  απλοτο  μνήμα  της  μνήμης  και  τότε  θα  γίνουμε  απλοίί,  αθώοι,,  αθώοι,
ευτυχιευτυχισσμένοι.μένοι.

Ο βαθύς διαλΟ βαθύς διαλοογισμός επγισμός επίί των εμπειριών και γνώ των εμπειριών και γνώσσεων που έχουν αποκτηθεεων που έχουν αποκτηθείί, η, η
βαθιά  αυτοκριτική,  ή  εσωτερική  ψυχανάλυβαθιά  αυτοκριτική,  ή  εσωτερική  ψυχανάλυσση  μεταβάλλουν,  μετατρέπουν  όλα  η  μεταβάλλουν,  μετατρέπουν  όλα  σσεε
βαθιά  δημιουργική  κατανόηση.  Αυτβαθιά  δημιουργική  κατανόηση.  Αυτόός  ες  είίννααι  ο  δρόμος  της  αυθεντικής  ευτυχι  ο  δρόμος  της  αυθεντικής  ευτυχίαίαςς
γεννημένης από την σοφγεννημένης από την σοφίία κα κααι την αγάπη.ι την αγάπη.

Η ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ Η ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ 
Το  να  σκοτώσεις  είναι  πέρα  από  κάθε  αμφιβολία  και  προφαΤο  να  σκοτώσεις  είναι  πέρα  από  κάθε  αμφιβολία  και  προφανώς  η  πιονώς  η  πιο

καταστροφική πράξη και μεγαλύτερης διαφθοράς που γνωρίζουμε στον κόσμο. καταστροφική πράξη και μεγαλύτερης διαφθοράς που γνωρίζουμε στον κόσμο. 
Η χειρότερη μορφή δολοφονίας είναι να καταστρέψεις την ζωή των ομοίωνΗ χειρότερη μορφή δολοφονίας είναι να καταστρέψεις την ζωή των ομοίων

μας. μας. 
Ανατριχιαστικά τρομερός είναι ο κυνηγός που με το όπλο του δολοφονεί ταΑνατριχιαστικά τρομερός είναι ο κυνηγός που με το όπλο του δολοφονεί τα

αθώα  πλάσματα  του  δάσους  αλλά  χίλιες  φορές  πιο  τερατώδης,  χίλιες  φορές  πιοαθώα  πλάσματα  του  δάσους  αλλά  χίλιες  φορές  πιο  τερατώδης,  χίλιες  φορές  πιο
απαίσιος είναι εκείνος που δολοφονεί τους ομοίους του. απαίσιος είναι εκείνος που δολοφονεί τους ομοίους του. 

Δεν σκοτώνουμε μόνο με πολυβόλα, τουφέκια, κανόνια, πιΔεν σκοτώνουμε μόνο με πολυβόλα, τουφέκια, κανόνια, πιστόλια ή ατομικέςστόλια ή ατομικές
βόμβες.  Μπορούμε να σκοτώσουμε  επίσης  και  με  μια  ματιά που τραυματίζει  τηνβόμβες.  Μπορούμε να σκοτώσουμε  επίσης  και  με  μια  ματιά που τραυματίζει  την
καρδιά,  μια ματιά ταπεινωκαρδιά,  μια ματιά ταπεινωτική,  μια ματιά γεμάτη περιφρόνηση,  μια ματιά γεμάτητική,  μια ματιά γεμάτη περιφρόνηση,  μια ματιά γεμάτη
μίσος ή μπορούμε να σκοτώσουμε με μια πράξη αχαριστίας, με μια μαύμίσος ή μπορούμε να σκοτώσουμε με μια πράξη αχαριστίας, με μια μαύρη πράξη, ήρη πράξη, ή
μια προσβολή ή με μια λέξη που πληγώνει. μια προσβολή ή με μια λέξη που πληγώνει. 

Ο κόσμος είναι γεμάτος από πατροκτόνους, μητροκτόνους, που σκότωσαν τονΟ κόσμος είναι γεμάτος από πατροκτόνους, μητροκτόνους, που σκότωσαν τον
πατέρα και την μητέρα τους αχάριστα, είτε με τα μάτια τους ή με τα λόγια τους ή μεπατέρα και την μητέρα τους αχάριστα, είτε με τα μάτια τους ή με τα λόγια τους ή με
τις σκληρές τους πράξεις. τις σκληρές τους πράξεις. 

Ο κόσμος είναι γεμάτος από ανθρώπους που χωρίς να ξέΟ κόσμος είναι γεμάτος από ανθρώπους που χωρίς να ξέρουν σκότωσαν τιςρουν σκότωσαν τις
γυναίκες  τους και  από γυναίκες  που χωρίς να το ξέρουν έχουν δολοφονήσει τουςγυναίκες  τους και  από γυναίκες  που χωρίς να το ξέρουν έχουν δολοφονήσει τους
άντρες τους. άντρες τους. 

Σαν αποκορύφωμα δυστυχίας σε αυτόν τον κόσμο τον σκληΣαν αποκορύφωμα δυστυχίας σε αυτόν τον κόσμο τον σκληρό στον οποίορό στον οποίο
ζούμε, το ανθρώπινο ον σκοτώνει ό,τι αγαπά πιο πολύ. Ο άνθρωπος δεν ζει μόνο απόζούμε, το ανθρώπινο ον σκοτώνει ό,τι αγαπά πιο πολύ. Ο άνθρωπος δεν ζει μόνο από
ψωμί αλλά από διάφορους ψυχολογικούς παράγοντες. ψωμί αλλά από διάφορους ψυχολογικούς παράγοντες. 



ΕΕllναι πολλοί οι σύζυγοι που θα είχαν ζήσει περισσότερο εάν τους το είχανναι πολλοί οι σύζυγοι που θα είχαν ζήσει περισσότερο εάν τους το είχαν
επιτρέψει οι γυναίκες τους .επιτρέψει οι γυναίκες τους .

Είναι πολλές οι γυναίκες που θα μπορούσαν να ζήσουν πεΕίναι πολλές οι γυναίκες που θα μπορούσαν να ζήσουν περισσότερο αν τορισσότερο αν το
επέτρεπαν οι άντρες τους. επέτρεπαν οι άντρες τους. 

Είναι πολλοί οι πατέρες και μητέρες της οικογένειας που θα μπορούσαν ναΕίναι πολλοί οι πατέρες και μητέρες της οικογένειας που θα μπορούσαν να
ζήσουν περισσότερο αν τους  το είχαν επιτρέψει  τα παιδιά τους.  Η αρρώστια πουζήσουν περισσότερο αν τους  το είχαν επιτρέψει  τα παιδιά τους.  Η αρρώστια που
στέλνει το αγαπημένο μας πρόσωπο στον τάφο έχει σαν αιτία λόγια που σκοτώνουν,στέλνει το αγαπημένο μας πρόσωπο στον τάφο έχει σαν αιτία λόγια που σκοτώνουν,
ματιές που τραυματίζουν, αχάριστες ενέργειες κλπ. ματιές που τραυματίζουν, αχάριστες ενέργειες κλπ. 

Αυτή η γερασμένη και εκφυλισμένη κοινωνία είναι γεμάτη από δολοφόνουςΑυτή η γερασμένη και εκφυλισμένη κοινωνία είναι γεμάτη από δολοφόνους
ασυνείδητους  που  υποκρίνονται  τους  αθώους.  Οι  φυλακές  είναι  γεμάτες  απόασυνείδητους  που  υποκρίνονται  τους  αθώους.  Οι  φυλακές  είναι  γεμάτες  από
δολοφόνου,  αλλά  το  χειρότερο  είδος  εγκληματιών  προσποιείται  τον  αθώο  και,δολοφόνου,  αλλά  το  χειρότερο  είδος  εγκληματιών  προσποιείται  τον  αθώο  και,
κυκλοφορεί  ελεύθερο.  Καμία  μορφή  δολοφονίας  δεν  μπορεί  να  έχει  καμία  δικυκλοφορεί  ελεύθερο.  Καμία  μορφή  δολοφονίας  δεν  μπορεί  να  έχει  καμία  δι--
καιολογία.  Σκοτώνοντας  τον  άλλο  δεν  λύνεται  κανένα  πρόβλημα  στην  ζωή.  Οικαιολογία.  Σκοτώνοντας  τον  άλλο  δεν  λύνεται  κανένα  πρόβλημα  στην  ζωή.  Οι
πόλεμοι ποτέ δεν έλυσαν κανένα πρόπόλεμοι ποτέ δεν έλυσαν κανένα πρόβλημα. Βομβαρδίζοντας ανυπεράσπιστες πόλειςβλημα. Βομβαρδίζοντας ανυπεράσπιστες πόλεις
και δολοφοκαι δολοφονώντας εκατομμύρια ανθρώπους δεν λύνεται τίποτε. νώντας εκατομμύρια ανθρώπους δεν λύνεται τίποτε. 

Ο  πόλεμος  είναι  κάτι  πολύ  ωμό,  σκληρό,  τερατώδες,  αποΟ  πόλεμος  είναι  κάτι  πολύ  ωμό,  σκληρό,  τερατώδες,  αποκρουστικό.κρουστικό.
Εκατομμύρια ανθρώπινες μηχανές κοιμισμένες, αΕκατομμύρια ανθρώπινες μηχανές κοιμισμένες, ασυναίσθητες, κουτές, ρίχνονται στονσυναίσθητες, κουτές, ρίχνονται στον
πόλεμο με πρόθεση να καταστρέψουν άλλα τόσα εκατομμύρια ανθρώπινες μηχανέςπόλεμο με πρόθεση να καταστρέψουν άλλα τόσα εκατομμύρια ανθρώπινες μηχανές
ασυνείδητες.ασυνείδητες.

Πολλές φορές αρκεί μια πλανητική καταστροφή στον Κόσμο ή μια κακή θέσηΠολλές φορές αρκεί μια πλανητική καταστροφή στον Κόσμο ή μια κακή θέση
των άστρων στον ουρανό και εκατομμύρια άνθρωποι ρίχνονται στον πόλεμο. των άστρων στον ουρανό και εκατομμύρια άνθρωποι ρίχνονται στον πόλεμο. 

Οι  ανθρώπινες  μηχανές  δεν  έχουν  συνείδηση.  Κινούνται  με  τρόποΟι  ανθρώπινες  μηχανές  δεν  έχουν  συνείδηση.  Κινούνται  με  τρόπο
καταστροφικό όταν ορισμένος τύπος κοσμικών ακτίνων τις τραυματίσει μυστικά. καταστροφικό όταν ορισμένος τύπος κοσμικών ακτίνων τις τραυματίσει μυστικά. 

Εάν οι άνθρωποι ξυπνούσαν την συνείδηση, εάν από τα ίδια τα θρανία τουΕάν οι άνθρωποι ξυπνούσαν την συνείδηση, εάν από τα ίδια τα θρανία του
σχολείου διδάσκονταν σοφά οι μαθητές και μαθήτριες, οδηγούμενοι στην συνειδητήσχολείου διδάσκονταν σοφά οι μαθητές και μαθήτριες, οδηγούμενοι στην συνειδητή
κατανόηση  αυτού  που  είναι  η  έχθρα  και  ο  πόλεμος,  θα  ήταν  διαφορετικά  τακατανόηση  αυτού  που  είναι  η  έχθρα  και  ο  πόλεμος,  θα  ήταν  διαφορετικά  τα
πράγματα.  Κανένας  δεν  θα  ριχνόταν  στον  πόλεμο  και  τα  καταστροφικά  κοσμικάπράγματα.  Κανένας  δεν  θα  ριχνόταν  στον  πόλεμο  και  τα  καταστροφικά  κοσμικά
κύματα θα χρησιμοποιούνταν με διαφορετικό τρόπο.κύματα θα χρησιμοποιούνταν με διαφορετικό τρόπο.   

Ο πόλεμος μυρίζει κανιβαλισμό, ζωή των σπηλαίων, κτηνωδία της χειρότερηςΟ πόλεμος μυρίζει κανιβαλισμό, ζωή των σπηλαίων, κτηνωδία της χειρότερης
μορφής, όργιο αίματος, είναι ολοφάνερα ασυμβίβαστος με τον πολιτισμό. μορφής, όργιο αίματος, είναι ολοφάνερα ασυμβίβαστος με τον πολιτισμό. 

Όλοι  οι  άνδρες  στον  πόλεμο  είναι  άνανδροι,  φοβητσιάρηδες  και  οιΌλοι  οι  άνδρες  στον  πόλεμο  είναι  άνανδροι,  φοβητσιάρηδες  και  οι
φορτωμένοι με παράσημα ήρωες είναι ακριβώς οι πιο δειλοί, οι πιο φοβητσιάρηδες. φορτωμένοι με παράσημα ήρωες είναι ακριβώς οι πιο δειλοί, οι πιο φοβητσιάρηδες. 

Ο αυτόχειρας  φαίνεται  επίσης  θαρραλέος  αλλά είναι  ένας  δειλός  ο οποίοςΟ αυτόχειρας  φαίνεται  επίσης  θαρραλέος  αλλά είναι  ένας  δειλός  ο οποίος
φοβόταν την ζωή. φοβόταν την ζωή. 

Ο ήρωας στο βάθος είναι  ένας αυτόχειρας  που σε κάποια στιγμή μεγάλουΟ ήρωας στο βάθος είναι  ένας αυτόχειρας  που σε κάποια στιγμή μεγάλου
φόβου έκανε την τρέλα να αυτοκτονήσει. φόβου έκανε την τρέλα να αυτοκτονήσει. 

Η  τρέλα  του  αυτόχειρα  μπερδεύεται  εύκολα  με  το  θάρρος  του  ήρωα.  ΑνΗ  τρέλα  του  αυτόχειρα  μπερδεύεται  εύκολα  με  το  θάρρος  του  ήρωα.  Αν
παρατηρήσουμε  προσεκτικά  την  διαγωγή  του  στρατιώτη  κατά  τον  πόλεμο,  τουςπαρατηρήσουμε  προσεκτικά  την  διαγωγή  του  στρατιώτη  κατά  τον  πόλεμο,  τους
τρόπους του, την ματιά του, τα λόγια του, τα βήματά του στην μάχη, μπορούμε νατρόπους του, την ματιά του, τα λόγια του, τα βήματά του στην μάχη, μπορούμε να
διαπιστώσουδιαπιστώσουμε την δειλία του. με την δειλία του. 

Οι  εκπαιδευτικοί  των  σχολείων,  λυκείων  και  πανεπιστημίων  οφείλουν  ναΟι  εκπαιδευτικοί  των  σχολείων,  λυκείων  και  πανεπιστημίων  οφείλουν  να
διδάξουν στους μαθητές και μαθήτριες την αλήδιδάξουν στους μαθητές και μαθήτριες την αλήθεια σχετικά με τον πόλεμο. Πρέπει ναθεια σχετικά με τον πόλεμο. Πρέπει να
οδηγήσουν τους μαθηοδηγήσουν τους μαθητές και μαθήτριές τους να διαπιστώσουν συνειδητά αυτή τηντές και μαθήτριές τους να διαπιστώσουν συνειδητά αυτή την
αλήθεια. αλήθεια. 

Αν οι άνθρωποι είχαν πλήρη συνείδηση του τι είναι αυτή η τρομερή αλήθειαΑν οι άνθρωποι είχαν πλήρη συνείδηση του τι είναι αυτή η τρομερή αλήθεια
του πολέμου, αν οι εκπαιδευτικοί ήξεραν να μορφώσουν με σοφία τους μαθητές καιτου πολέμου, αν οι εκπαιδευτικοί ήξεραν να μορφώσουν με σοφία τους μαθητές και
μαθήτριες, κανένας πολίτης δεν θα παραδινόταν στο σφαγείο. μαθήτριες, κανένας πολίτης δεν θα παραδινόταν στο σφαγείο. 

Η Βασική Εκπαίδευση πρέπει να διαδοθεί τώρα αμέσως σε όλα τα σχολεία,Η Βασική Εκπαίδευση πρέπει να διαδοθεί τώρα αμέσως σε όλα τα σχολεία,
λύκεια και πανεπιστήμια, γιατί είναι ακριβώς από τα σχολικά θρανία εκεί όπου θαλύκεια και πανεπιστήμια, γιατί είναι ακριβώς από τα σχολικά θρανία εκεί όπου θα
πρέπει να εργαστούμε για την ΕΙΡΗΝΗ. πρέπει να εργαστούμε για την ΕΙΡΗΝΗ. 



Είναι επείγον οι νέες γενιές να γίνουν απόλυτα συνειδητές αυτού που είναι ηΕίναι επείγον οι νέες γενιές να γίνουν απόλυτα συνειδητές αυτού που είναι η
βαρβαρότητα και αυτού που είναι ο πόλεμος. βαρβαρότητα και αυτού που είναι ο πόλεμος. 

Στα σχολεία, λύκεια και πανεπιστήμια πρέπει να γίνει καταΣτα σχολεία, λύκεια και πανεπιστήμια πρέπει να γίνει κατανοητή σε βάθος ηνοητή σε βάθος η
εχθρότητα  και  ο  πόλεμος  σε  όλες  του  τις  μορφές.  Οι  νέες  γενιές  πρέπει  ναεχθρότητα  και  ο  πόλεμος  σε  όλες  του  τις  μορφές.  Οι  νέες  γενιές  πρέπει  να
καταλάβουν  ότι  οι  γέροι  με  τις  σκουριασμένες  και  πεισματάρικες  ιδέες  τουςκαταλάβουν  ότι  οι  γέροι  με  τις  σκουριασμένες  και  πεισματάρικες  ιδέες  τους
θυσιάζουν πάντα τους νέους και τους πηγαίνουν σαν βόδια στο σφαγείο. θυσιάζουν πάντα τους νέους και τους πηγαίνουν σαν βόδια στο σφαγείο. 

Οι νέοι δεν πρέπει να παρασύρονται από την προπαγάνδα του πολέμου, ούτεΟι νέοι δεν πρέπει να παρασύρονται από την προπαγάνδα του πολέμου, ούτε
από την λογική των γέρων, γιατί σε μία λογική αντιτίθεται άλλη λογική και σε μιααπό την λογική των γέρων, γιατί σε μία λογική αντιτίθεται άλλη λογική και σε μια
γνώμη αντιτίθεται άλλη, αλλά ούτε οι σκέψεις ούτε οι γνώμες είναι η αλήθεια για τονγνώμη αντιτίθεται άλλη, αλλά ούτε οι σκέψεις ούτε οι γνώμες είναι η αλήθεια για τον
πόλεμο. Οι γέροι έχουν χιλιάδες λόγους για να δικαιολογήσουν τον πόλεμο και ναπόλεμο. Οι γέροι έχουν χιλιάδες λόγους για να δικαιολογήσουν τον πόλεμο και να
οδηγήσουν τους νέους στο σφαγείο. οδηγήσουν τους νέους στο σφαγείο. 

Το σπουδαίο δεν είναι οι σκέψεις επί του πολέμου αλλά να διαπιστώσεις τηνΤο σπουδαίο δεν είναι οι σκέψεις επί του πολέμου αλλά να διαπιστώσεις την
αλήθεια επάνω στο τι είναι πόλεμος. αλήθεια επάνω στο τι είναι πόλεμος. 

Εμείς δεν καταφερόμαστε ενάντια στην Λογική ούτε ενάντια στην ανάλυση.Εμείς δεν καταφερόμαστε ενάντια στην Λογική ούτε ενάντια στην ανάλυση.
Θέλουμε να πούμε ότι οφείλουμε πρώτα να διαΘέλουμε να πούμε ότι οφείλουμε πρώτα να διαπιστώνουμε την αλήθεια επάνω στονπιστώνουμε την αλήθεια επάνω στον
πόλεμο και  κατόπιν  μποπόλεμο και  κατόπιν  μπορούμε να έχουμε  την πολυτέλεια  να σκεπτόμαστε  και  ναρούμε να έχουμε  την πολυτέλεια  να σκεπτόμαστε  και  να
αναλύουμε. αναλύουμε. 

Είναι  αδύνατον  να  δοκιμάσουμε  την  αλήθεια  του  ΜΗ  ΣΚΟΤΩΝΕΙΣ,  ανΕίναι  αδύνατον  να  δοκιμάσουμε  την  αλήθεια  του  ΜΗ  ΣΚΟΤΩΝΕΙΣ,  αν
αποκλείσουμε τον εσωτερικό και βαθύ διαλογισμό. αποκλείσουμε τον εσωτερικό και βαθύ διαλογισμό. 

Μόνο ο πολύ βαθύς διαλογισμός μπορεί να μας οδηγήσει στο να δοκιμάσουμεΜόνο ο πολύ βαθύς διαλογισμός μπορεί να μας οδηγήσει στο να δοκιμάσουμε
την αλήθεια σχετικά με τον πόλεμο. την αλήθεια σχετικά με τον πόλεμο. 

Οι εκπαιδευτικοί όχι μόνο πρέπει να δώσουν διανοητικές πληροφορίες στουςΟι εκπαιδευτικοί όχι μόνο πρέπει να δώσουν διανοητικές πληροφορίες στους
μαθητές και μαθήτριες, αλλά πρέπει να διδάξουν τους μαθητές τους να χειρίζονταιμαθητές και μαθήτριες, αλλά πρέπει να διδάξουν τους μαθητές τους να χειρίζονται
τον νου, να πειραματίζονται την ΑΛΗΘΕΙΑ. τον νου, να πειραματίζονται την ΑΛΗΘΕΙΑ. 

Αυτή η γέρικη και εκφυλισμένη φυλή δεν σκέπτεται άλλο από το να σκοτώνει.Αυτή η γέρικη και εκφυλισμένη φυλή δεν σκέπτεται άλλο από το να σκοτώνει.
Αυτό  το  να  σκοτώνουν  και  να  σκοτώνουν,  είναι  ίδιον  μόνο  κάποιας  ανθρώπινηςΑυτό  το  να  σκοτώνουν  και  να  σκοτώνουν,  είναι  ίδιον  μόνο  κάποιας  ανθρώπινης
εκφυλισμένης φυλής. εκφυλισμένης φυλής. 

Οι πράκτορες του εγκλήματος διαδίδουν τις εγκληματικές τους ιδέες μέσω τουΟι πράκτορες του εγκλήματος διαδίδουν τις εγκληματικές τους ιδέες μέσω του
κινηματογράφου και της τηλεόρασης. κινηματογράφου και της τηλεόρασης. 

Τα  αγόρια  και  κορίτσια  της  νέας  γενιάς  παίρνουν  καθημερινά  μέσω  τηςΤα  αγόρια  και  κορίτσια  της  νέας  γενιάς  παίρνουν  καθημερινά  μέσω  της
οθόνης της τηλεόρασης, των κόμικς, του σινεμά, των περιοδικών κλπ, μια καλή δόσηοθόνης της τηλεόρασης, των κόμικς, του σινεμά, των περιοδικών κλπ, μια καλή δόση
δηλητηρίου από δολοφονίες, τρομακτικά εγκλήματα κλπ.δηλητηρίου από δολοφονίες, τρομακτικά εγκλήματα κλπ.

Δεν μπορείς να ανοίξεις την τηλεόραση χωρίς να αντικρίσεις τα γεμάτα μίσοςΔεν μπορείς να ανοίξεις την τηλεόραση χωρίς να αντικρίσεις τα γεμάτα μίσος
λόγια, τους πυροβολισμούς, την διαστροφή. Δεν κάνουν τίποτα οι Κυβερνήσεις τηςλόγια, τους πυροβολισμούς, την διαστροφή. Δεν κάνουν τίποτα οι Κυβερνήσεις της
γης  ενάντια  στην  εξάπλωση  του  εγκλήματος.  Ο  νους  των  παιδιών  και  των  νέωνγης  ενάντια  στην  εξάπλωση  του  εγκλήματος.  Ο  νους  των  παιδιών  και  των  νέων
οδηγείται από τους πράκτορες του εγκλήματος στον δρόμο του φονικού. Ήδη είναιοδηγείται από τους πράκτορες του εγκλήματος στον δρόμο του φονικού. Ήδη είναι
τόσο εξαπλωμένη η ιδέα του φόνου, ήδη είναι τόσο διαδεδομένη μέσω των ταινιών,τόσο εξαπλωμένη η ιδέα του φόνου, ήδη είναι τόσο διαδεδομένη μέσω των ταινιών,
περιοδικών,  παραμυθιών  κλπ,  ώστε  να  έχει  εξοικειωθεί  όλος  ο  κόσμος.  Οιπεριοδικών,  παραμυθιών  κλπ,  ώστε  να  έχει  εξοικειωθεί  όλος  ο  κόσμος.  Οι
επαναστάτες του νέου κύματος έχουν μορφωθεί για το έγκλημα και σκοτώνουν γιαεπαναστάτες του νέου κύματος έχουν μορφωθεί για το έγκλημα και σκοτώνουν για
την ευχαρίστηση του φόνου, διασκεδάζουν βλέποντας άλλους να πεθαίνουν. Έτσι τοτην ευχαρίστηση του φόνου, διασκεδάζουν βλέποντας άλλους να πεθαίνουν. Έτσι το
έμαθαν στην τηλεόέμαθαν στην τηλεόραση του σπιτιού τους, στο σινεμά, στα κόμικς και στα περιοδιραση του σπιτιού τους, στο σινεμά, στα κόμικς και στα περιοδικά.κά.
Παντού  βασιλεύει  το  έγκλημα  και  οι  κυβερνήσεις  δεν  κάνουν  τίποτα  για  ναΠαντού  βασιλεύει  το  έγκλημα  και  οι  κυβερνήσεις  δεν  κάνουν  τίποτα  για  να
διορθώσουν το ένστικτο να σκοτώνουν από την ίδια του τη ρίζα.διορθώσουν το ένστικτο να σκοτώνουν από την ίδια του τη ρίζα.

Είναι η σειρά των εκπαιδευτικών των σχολείων, λυκείων και πανεπιστημίωνΕίναι η σειρά των εκπαιδευτικών των σχολείων, λυκείων και πανεπιστημίων
να βάλουν την φωνή στον ουρανό και να αναποδογυρίσουν γη και ουρανό για νανα βάλουν την φωνή στον ουρανό και να αναποδογυρίσουν γη και ουρανό για να
θεραπεύσουν αυτή την διανοητική επιδημία. θεραπεύσουν αυτή την διανοητική επιδημία. 

Είναι  επείγον  το  ότι  πρέπει  οι  εκπαιδευτικοί  των  σχολείων  λυκείων  καιΕίναι  επείγον  το  ότι  πρέπει  οι  εκπαιδευτικοί  των  σχολείων  λυκείων  και
πανεπιστημίων, να βάλουν τη φωνή του συναγερμού και να ζητήσουν από όλες τιςπανεπιστημίων, να βάλουν τη φωνή του συναγερμού και να ζητήσουν από όλες τις
κυβερνήσεις της γης λογοκρισία στον κινηματογράφο, την τηλεόραση κλπ. κυβερνήσεις της γης λογοκρισία στον κινηματογράφο, την τηλεόραση κλπ. 



Το έγκλημα  πολλαπλασιάζεται  τρομακτικά,  πράγμα που  οφείΤο  έγκλημα  πολλαπλασιάζεται  τρομακτικά,  πράγμα που  οφείλεται,  σε  όλαλεται,  σε  όλα
αυτά τα θεάματα του αίματος και  έτσι όπως προχωρούμε θα φθάσει η ημέρα πουαυτά τα θεάματα του αίματος και  έτσι όπως προχωρούμε θα φθάσει η ημέρα που
κανείς δεν θα μπορεί να κυκλοφορήσει στους δρόμους ελεύθερα χωρίς τον φόβο νακανείς δεν θα μπορεί να κυκλοφορήσει στους δρόμους ελεύθερα χωρίς τον φόβο να
δοδολοφονηθεί.  Το  ραδιόφωνο,  ο  κινηματογράφος,  η  τηλεόραση,  τα  περιοδικά  τουλοφονηθεί.  Το  ραδιόφωνο,  ο  κινηματογράφος,  η  τηλεόραση,  τα  περιοδικά  του
αίματος, έχουν δώσει τέτοια εξάπλωση στο έαίματος, έχουν δώσει τέτοια εξάπλωση στο έγκλημα του φόνου, το έχουν κάνει τόσογκλημα του φόνου, το έχουν κάνει τόσο
ευχάριστο στον αδύευχάριστο στον αδύναμο και εκφυλισμένο νου τους, που κανείς πια δεν διστάζει ναναμο και εκφυλισμένο νου τους, που κανείς πια δεν διστάζει να
ρίξει μια σφαίρα ή να μπήξει το μαχαίρι σε κάποιον άλλο. ρίξει μια σφαίρα ή να μπήξει το μαχαίρι σε κάποιον άλλο. 

Με τη βοήθεια τόσης διάδοσης του εγκλήματος, της δολοφονίας, τα αδύναμαΜε τη βοήθεια τόσης διάδοσης του εγκλήματος, της δολοφονίας, τα αδύναμα
μυαλά έχουν εξοικειωθεί υπερβολικά με το έγκλημα που τώρα πια σκοτώνουν για ναμυαλά έχουν εξοικειωθεί υπερβολικά με το έγκλημα που τώρα πια σκοτώνουν για να
μιμηθούν αυτό που είδαν στον κινηματογράφο ή στην τηλεόραση. μιμηθούν αυτό που είδαν στον κινηματογράφο ή στην τηλεόραση. 

Οι εκπαιδευτικοί που είναι οι εκπαιδευτές του λαού είναι υποχρεωμένοι ναΟι εκπαιδευτικοί που είναι οι εκπαιδευτές του λαού είναι υποχρεωμένοι να
τηρήσουν  το  χρέος  τους  να  παλεύουν  για  τις  νέες  γενιές  ζητώντας  από  τιςτηρήσουν  το  χρέος  τους  να  παλεύουν  για  τις  νέες  γενιές  ζητώντας  από  τις
κυβερνήσεις της Γης την απαγόκυβερνήσεις της Γης την απαγόρευση των θεαμάτων αίματος, την καταστροφή κάθερευση των θεαμάτων αίματος, την καταστροφή κάθε
είείδους φιλμ που αναφέρεται σε δολοφονία, κλεψιά κλπ. δους φιλμ που αναφέρεται σε δολοφονία, κλεψιά κλπ. 

Η πάλη των εκπαιδευτικών πρέπει να εξαπλωθεί και στην πυγμαχία και στιςΗ πάλη των εκπαιδευτικών πρέπει να εξαπλωθεί και στην πυγμαχία και στις
ταυρομαχίες.  Ο  τύπος  του  ταυρομάχου  είναι  ο  πιο  δειλός  και  εγκληματικός.  Οταυρομαχίες.  Ο  τύπος  του  ταυρομάχου  είναι  ο  πιο  δειλός  και  εγκληματικός.  Ο
ταυρομάχος θέλει όλες τις προϋποθέσεις υπέρ του να σκοτώνει για να διασκεδάσει οταυρομάχος θέλει όλες τις προϋποθέσεις υπέρ του να σκοτώνει για να διασκεδάσει ο
κόκόσμος. σμος. 

Ο τύπος του πυγμάχου είναι εκείνος του τέρατος δολοφόΟ τύπος του πυγμάχου είναι εκείνος του τέρατος δολοφόνου στην σαδιστικήνου στην σαδιστική
του μορφή που τραυματίζει ή σκοτώνει για να διασκεδάσει το κοινό. του μορφή που τραυματίζει ή σκοτώνει για να διασκεδάσει το κοινό. 

Αυτή  η  μορφή  θεαμάτων  αίματος  είναι  βάρβαρη  εκατό  τοις  εκατό  καιΑυτή  η  μορφή  θεαμάτων  αίματος  είναι  βάρβαρη  εκατό  τοις  εκατό  και
προτρέπει  τον  νου  στον  δρόμο  του  εγκλήματος.  Αν  θέλουμε  στ’  αλήθεια  ναπροτρέπει  τον  νου  στον  δρόμο  του  εγκλήματος.  Αν  θέλουμε  στ’  αλήθεια  να
παλέψουμε για την Ειρήνη του Κόσμου, οφείλουμε να ξεκινήσουμε μια καμπάνια σεπαλέψουμε για την Ειρήνη του Κόσμου, οφείλουμε να ξεκινήσουμε μια καμπάνια σε
βάθος ενάντια στα θεάματα του αίματος. βάθος ενάντια στα θεάματα του αίματος. 

Όσο θα υπάρχουν μέσα στον νου του ανθρώπου οι καταΌσο θα υπάρχουν μέσα στον νου του ανθρώπου οι καταστροφικοί παράγοντεςστροφικοί παράγοντες
θα υπάρχουν αναπόφευκτα και πόλεμοι. Μέσα στον νου του ανθρώπου υπάρχουν οιθα υπάρχουν αναπόφευκτα και πόλεμοι. Μέσα στον νου του ανθρώπου υπάρχουν οι
παράγοντες που δημιουργούν τους πολέμους, αυτοί οι παράγοντες είναι το μίπαράγοντες που δημιουργούν τους πολέμους, αυτοί οι παράγοντες είναι το μίσος, ησος, η
βία, σε όλες της τις μορφές, ο εγωισμός, ο θυμός, ο φόβος, τα εγκληματικά ένστικτα,βία, σε όλες της τις μορφές, ο εγωισμός, ο θυμός, ο φόβος, τα εγκληματικά ένστικτα,
οι ιδέες πολέμου που διαδίοι ιδέες πολέμου που διαδίδονται από την τηλεόραση, το ραδιόφωνο, το σινεμά κλπ.δονται από την τηλεόραση, το ραδιόφωνο, το σινεμά κλπ.

Η  προπαγάνδα  για  την  ΕΙΡΗΝΗ,  τα  βραβεία  ΝΟΜΠΕΛ  ΕΙΡΗΗ  προπαγάνδα  για  την  ΕΙΡΗΝΗ,  τα  βραβεία  ΝΟΜΠΕΛ  ΕΙΡΗΝΗΣΝΗΣ
αποδεικνύονται  ανόητα  ενόσω  υπάρχουν  μέσα  στον  άνθρωπο  οι  ψυχολογικοίαποδεικνύονται  ανόητα  ενόσω  υπάρχουν  μέσα  στον  άνθρωπο  οι  ψυχολογικοί
παράγοντες που παράγουν πόλεμο. παράγοντες που παράγουν πόλεμο. 

Τελευταία πολλοί δολοφόνοι κατέχουν το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. Τελευταία πολλοί δολοφόνοι κατέχουν το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. 

Η ΕΙΡΗΝΗ Η ΕΙΡΗΝΗ 
Η ΕΙΡΗΝΗ δεν μπορεί να έρθει  από τον ΝΟΥ γιατί  δεν είναι  του νου. ΗΗ ΕΙΡΗΝΗ δεν μπορεί να έρθει  από τον ΝΟΥ γιατί  δεν είναι  του νου. Η

ΕΙΡΗΝΗ είναι το υπέροχο άρωμα της ΗΣΥΧΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ. Η ΕΙΡΗΝΗ δεν είναιΕΙΡΗΝΗ είναι το υπέροχο άρωμα της ΗΣΥΧΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ. Η ΕΙΡΗΝΗ δεν είναι
πράγμα σχεδίων, διεθνούς απράγμα σχεδίων, διεθνούς αστυνομίας, ΟΗΕ, στυνομίας, ΟΗΕ, ONUONU, διεθνών συμφωνιών ή επιθετικών, διεθνών συμφωνιών ή επιθετικών
στραστρατών που παλεύουν στο όνομα της ΕΙΡΗΝΗΣ. τών που παλεύουν στο όνομα της ΕΙΡΗΝΗΣ. 

Εάν πραγματικά θέλουμε αληθινή ΕΙΡΗΝΗ πρέπει να μάθουμε να ζούμε όπωςΕάν πραγματικά θέλουμε αληθινή ΕΙΡΗΝΗ πρέπει να μάθουμε να ζούμε όπως
ο σκοπός σε καιρό πολέμου, πάντα σε ετοιμόο σκοπός σε καιρό πολέμου, πάντα σε ετοιμότητα και επιφυλακή, με νου έτοιμο καιτητα και επιφυλακή, με νου έτοιμο και
ελαστικό, γιατί η ΕΙΡΗΝΗ δεν είναι υπόθεση ρομαντικών ΦΑΝΤΑΣΙΩΝ ή υπόθεσηελαστικό, γιατί η ΕΙΡΗΝΗ δεν είναι υπόθεση ρομαντικών ΦΑΝΤΑΣΙΩΝ ή υπόθεση
ωραίων ονείρων. ωραίων ονείρων. 

Εάν δεν μάθουμε να ζούμε σε κατάσταση επαγρύπνησης από λεπτό σε λεπτό,Εάν δεν μάθουμε να ζούμε σε κατάσταση επαγρύπνησης από λεπτό σε λεπτό,
τότε ο δρόμος που οδηγεί στην ΕΙΡΗΝΗ γίνεται αδύνατος, στενός και  αφού γίνειτότε ο δρόμος που οδηγεί στην ΕΙΡΗΝΗ γίνεται αδύνατος, στενός και  αφού γίνει
τρομερά δύσκολος οδηγεί τελικά σε αδιέξοδο. τρομερά δύσκολος οδηγεί τελικά σε αδιέξοδο. 

Είναι αναγκαίο να καταλάβουμε, είναι επείγον να ξέρουμε ότι η αυθεντικήΕίναι αναγκαίο να καταλάβουμε, είναι επείγον να ξέρουμε ότι η αυθεντική
ΕΙΡΗΝΗ  της  ΗΣΥΧΗΣ  ΚΑΡΔΙΑΣ,  δεν  είναι  ένα  σπίτι  στο  οποίο  μπορούμε  ναΕΙΡΗΝΗ  της  ΗΣΥΧΗΣ  ΚΑΡΔΙΑΣ,  δεν  είναι  ένα  σπίτι  στο  οποίο  μπορούμε  να
φτάσουμε και όπου μας περιμένει χαρούμενη, μια όμορφη κοπελίτσα. Η ΕΙΡΗΝΗ δενφτάσουμε και όπου μας περιμένει χαρούμενη, μια όμορφη κοπελίτσα. Η ΕΙΡΗΝΗ δεν
είναι ένα τέρμα, ένα μέρος κλπ. Το να κυνηγάς την ΕΙΡΗΝΗ, να την Ψάχνεις, ναείναι ένα τέρμα, ένα μέρος κλπ. Το να κυνηγάς την ΕΙΡΗΝΗ, να την Ψάχνεις, να



κάνεις σχέδια γι’ αυτήν, να παλεύεις στο όνομά της, να κάνεις προπαγάνδα γι’ αυτήν,κάνεις σχέδια γι’ αυτήν, να παλεύεις στο όνομά της, να κάνεις προπαγάνδα γι’ αυτήν,
να ιδρύεις οργανισμούς οι οποίοι εργάζονται γι’ αυτήν κλπ, είναι εντελώς ανόητο,να ιδρύεις οργανισμούς οι οποίοι εργάζονται γι’ αυτήν κλπ, είναι εντελώς ανόητο,
γιατί η ειρήνη δεν είναι του νου. Η ΕΙΡΗΝΗ είναι το θαυμάσιο άρωμα της ήσυχηςγιατί η ειρήνη δεν είναι του νου. Η ΕΙΡΗΝΗ είναι το θαυμάσιο άρωμα της ήσυχης
καρδιάς. καρδιάς. 

Η ΕΙΡΗΝΗ δεν αγοράζεται ούτε πουλιέται ούτε μπορεί να επιτευχθεί με τοΗ ΕΙΡΗΝΗ δεν αγοράζεται ούτε πουλιέται ούτε μπορεί να επιτευχθεί με το
σύστημα  της  Καταστολής,  των  ειδικών  εσύστημα  της  Καταστολής,  των  ειδικών  ελέγχωνλέγχων της  αστυνομ της  αστυνομίίας  ας  κλπ.κλπ. Σε Σε μερικές μερικές
χώρες  ο  εθνικός  στρατχώρες  ο  εθνικός  στρατόός  πης  πηγγααίίνει  στην  ύνει  στην  ύππαιθρο  καταστρέφοντας  χωριά,αιθρο  καταστρέφοντας  χωριά,
δολοφονώντας ανθρώπους και τουφεκδολοφονώντας ανθρώπους και τουφεκίίζοντας υποθετικούς κακοποιούς και  ζοντας υποθετικούς κακοποιούς και  όόλα αυτάλα αυτά
υποτυποτίίθεται  στο όνομα της ΕΙΡΗΝΗΣ. Το αποτέλεσμα παρόμοιας  τακτικής  εθεται  στο όνομα της ΕΙΡΗΝΗΣ. Το αποτέλεσμα παρόμοιας  τακτικής  είίναι  οναι  ο
πολλαπλασιασμπολλαπλασιασμόός της ς της ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΑΣ.ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΑΣ.

Η Η βίβία φέρνει περισσότερη βα φέρνει περισσότερη βίία το μα το μίίσος φέρνει κι άλλο μσος φέρνει κι άλλο μίίσος.σος.
Η ΕΙΡΗΝΗ δεν μπορεΗ ΕΙΡΗΝΗ δεν μπορείί να κατακτηθεί,  η  ΕΙΡΗΝΗ δεν μπορε να κατακτηθεί,  η  ΕΙΡΗΝΗ δεν μπορείί να ε να είίναι  τοναι  το

αποτέλεσμα της βαποτέλεσμα της βίίας. Η ΕΙΡΗΝΗ επέρχεται  ας. Η ΕΙΡΗΝΗ επέρχεται  σσε μας όταν διαλύουμε το ΕΓΩ, ότανε μας όταν διαλύουμε το ΕΓΩ, όταν
καταστρέψουμε μέσα στον εαυτό μας όλους τους ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟκαταστρέψουμε μέσα στον εαυτό μας όλους τους ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΥΣΥΣ παρά παράγγοντες οντες ππουου
προκαλούν πολέμους.προκαλούν πολέμους.

Εάν  θέλουμε  ΕΙΡΗΝΗ  θα  πρέπει  να  Εάν  θέλουμε  ΕΙΡΗΝΗ  θα  πρέπει  να  αντικρύσουμε,αντικρύσουμε, θα  πρέπει  να θα  πρέπει  να
μελετήμελετήσσουμε, θα πρέπει να δούμε το ολικό πλαουμε, θα πρέπει να δούμε το ολικό πλαίσίσιο και όιο και όχχι μια γωνι μια γωνίία του μόνο.α του μόνο.

Η ΕΙΡΗΝΗ γεννιέται  μέσα μας  όταν έχουμε  αλλάξει  ριζικά  με  εσωτερικήΗ ΕΙΡΗΝΗ γεννιέται  μέσα μας  όταν έχουμε  αλλάξει  ριζικά  με  εσωτερική
μορφή.μορφή.

Οι έλεΟι έλεγγχοι, ορχοι, οργγανισμοί για την ΕΙΡΗΝΗ, ανισμοί για την ΕΙΡΗΝΗ, καταστολέςκαταστολές κλπ κλπ, , εείίναι λεπτομέρειεςναι λεπτομέρειες
μεμονωμένες, σημεμεμονωμένες, σημείία α σστον ωκεαντον ωκεανόό της ζωής, μεμονωμένα τμήματα του όλου π της ζωής, μεμονωμένα τμήματα του όλου πίίνακανακα
της ΥΠΑΡΞΗΣ, που ποτέ δεν θα μπορέσουν να λύσουν το πρόβλημα της ειρήνης σετης ΥΠΑΡΞΗΣ, που ποτέ δεν θα μπορέσουν να λύσουν το πρόβλημα της ειρήνης σε
ριζική μορφή, ολική και οριστική.ριζική μορφή, ολική και οριστική.

ΟφεΟφείίλουμε  να  κοιτάξουμε  τον  πλουμε  να  κοιτάξουμε  τον  πίίνακα  στην  συνολική  του  μορφή.  Τονακα  στην  συνολική  του  μορφή.  Το
πρόβλημα του κόσμου επρόβλημα του κόσμου είίναι το πρόβλημα του ατόμου.ναι το πρόβλημα του ατόμου.

ΕΑΝ το ΑΤΟΜΟ δεν έχει ΕΙΡΗΝΗ στο εσωτερικό του, η κοινωνΕΑΝ το ΑΤΟΜΟ δεν έχει ΕΙΡΗΝΗ στο εσωτερικό του, η κοινωνίία, ο κόα, ο κόσσμοςμος
θα ζήσει σε πόλεμο αναπόφευκτα.θα ζήσει σε πόλεμο αναπόφευκτα.

Οι  εκπαιδευτικοΟι  εκπαιδευτικοίί των  σχολε των  σχολείίων,  λυκείων,  πανεπιστημων,  λυκείων,  πανεπιστημίίων,  πρέπει  ναων,  πρέπει  να
ερεργγαστούν για την ΕΙΡΗΝΗ, εκτός αν αγαπούν την ΒΑΡΒΑΡαστούν για την ΕΙΡΗΝΗ, εκτός αν αγαπούν την ΒΑΡΒΑΡΟΟΤΗΤΑ και την ΒΙΑ.ΤΗΤΑ και την ΒΙΑ.

ΕΕίίναι επεναι επείγίγον, εον, είίναι απαραναι απαραίίτητο να υποδετητο να υποδείίξουμε ξουμε σστους μαθητές και μαθήτριεςτους μαθητές και μαθήτριες
της νέας γενιάς τον δρτης νέας γενιάς τον δρόόμο που θα ακολουθήσουν, το εσωτερικό μονοπάτι μο που θα ακολουθήσουν, το εσωτερικό μονοπάτι ππου μπορεου μπορείί
να μας οδηνα μας οδηγγήσει με ακρήσει με ακρίίβεια, στην αυθεντική ΕΙΡΗΝΗ της γαλήνιας καρδιάς.βεια, στην αυθεντική ΕΙΡΗΝΗ της γαλήνιας καρδιάς.

Οι άνθρωποι δεν ξέρουν να καταλάβουν πραΟι άνθρωποι δεν ξέρουν να καταλάβουν πραγγματικά το τι  εματικά το τι  είίναι η αληθινήναι η αληθινή
εσωτερική  ΕΙΡΗΝΗ και  το  μόνο  που  θέλουν  εεσωτερική  ΕΙΡΗΝΗ και  το  μόνο  που  θέλουν  είίναι  να  μην  τους  κόψει  κανεναι  να  μην  τους  κόψει  κανείίς  τος  το
δρδρόόμο,  να  μην  τους  ενοχλούν,  να  μην  τους  εμποδμο,  να  μην  τους  ενοχλούν,  να  μην  τους  εμποδίίζουν,  ακόμα  και  όταν  αυτοζουν,  ακόμα  και  όταν  αυτοίί
αναλαμβάνουν για λοαναλαμβάνουν για λογγαριασμό τους το δικααριασμό τους το δικαίίωμα νωμα ναα ενοχλούν και να εμποδ ενοχλούν και να εμποδίίζουν καιζουν και
να πικρανα πικραίίνουν την ζωή των ομονουν την ζωή των ομοίίων τους.ων τους.

Οι άνθρωποι ποτέ δεν έχουν δοκιμάΟι άνθρωποι ποτέ δεν έχουν δοκιμάσσει την αληθινή ΕΙΡΗΝΗ και το μόνο πουει την αληθινή ΕΙΡΗΝΗ και το μόνο που
έχουν  για  αυτήν  εέχουν  για  αυτήν  είίναι  παράλογες  γνώμες,  ρομαντικά  ιδανικά,  αντιλήψειςναι  παράλογες  γνώμες,  ρομαντικά  ιδανικά,  αντιλήψεις
λανθασμένες.λανθασμένες.

Για τους κλέφτες η ΕΙΡΗΝΗ θα ήταν η ευτυχΓια τους κλέφτες η ΕΙΡΗΝΗ θα ήταν η ευτυχίία του να μπορούν να κλέβουνα του να μπορούν να κλέβουν
ατιμώρητα  και  χωρίς  να  τους  εμποδατιμώρητα  και  χωρίς  να  τους  εμποδίίσει  η  αστυνομσει  η  αστυνομίία.  για  τους  λαθρέμπορους  ηα.  για  τους  λαθρέμπορους  η
ΕΙΡΗΝΗ θα ήταν να μπορούν να βάΕΙΡΗΝΗ θα ήταν να μπορούν να βάζζουν τα λαθραουν τα λαθραίία τους από όλες τις μεριές χωρίςα τους από όλες τις μεριές χωρίς
να τους  εμποδνα τους  εμποδίίζουν οι αρχές.  για τους εμπόρους η ΕΙΡΗΝΗ θα ήταν να πουλούνζουν οι αρχές.  για τους εμπόρους η ΕΙΡΗΝΗ θα ήταν να πουλούν
ακριβά, εκμεταλλευόμενοι δεξιά και αριστερά χωρακριβά, εκμεταλλευόμενοι δεξιά και αριστερά χωρίίς να τους εμποδς να τους εμποδίίζει κανεζει κανείίς. για τιςς. για τις
πόρνες η ΕΙΡΗΝΗ θα ήταν να απολαμβάνουν στα κρεβάτια της ευπόρνες η ΕΙΡΗΝΗ θα ήταν να απολαμβάνουν στα κρεβάτια της ευχχαραρίίστηστησσης και ναης και να
εκμεταλλεύονται  όλους  τους  άντρες  ελεύθερα  χωρεκμεταλλεύονται  όλους  τους  άντρες  ελεύθερα  χωρίίς  οι  υγειονομικές  αρς  οι  υγειονομικές  αρχχές  ή  ηές  ή  η
αστυνομαστυνομίία να επεμβαα να επεμβαίίνει στην ζωή τους για τνει στην ζωή τους για τίίποτα.ποτα.

Κάθε ένας σχηματΚάθε ένας σχηματίίζει στον νου χιζει στον νου χιλλιάδες ανόητες φαντασιάδες ανόητες φαντασίίες σχετικά με τηνες σχετικά με την
ΕΙΡΗΝΗ.  Κάθε  ένας  επιδιώκει  να  σηκώσει  γύρω  του  ένα  εγωιστικό  τεΕΙΡΗΝΗ.  Κάθε  ένας  επιδιώκει  να  σηκώσει  γύρω  του  ένα  εγωιστικό  τείίχος  απόχος  από



ψεύτικες ιδέες, από πψεύτικες ιδέες, από πιιστεύω, γνώμες και ανόητες αντιλήψεις σχετικά με αυτό πουστεύω, γνώμες και ανόητες αντιλήψεις σχετικά με αυτό που
εείίναι η ΕΙΡΗΝΗ.ναι η ΕΙΡΗΝΗ.

Κάθε ένας θέλει ΕΙΡΗΝΗ με τον τρόΚάθε ένας θέλει ΕΙΡΗΝΗ με τον τρόππο του, σύμφωνα με τις επιθυμο του, σύμφωνα με τις επιθυμίίες του, ταες του, τα
γούστα του, τα έθιμα, λανθασμένες συνήθειες κλπ.γούστα του, τα έθιμα, λανθασμένες συνήθειες κλπ.

Κάθε ένας θέλει να εγκλειστεί μέσα σε ένα προστατευτΚάθε ένας θέλει να εγκλειστεί μέσα σε ένα προστατευτιικό, φανταστικό τείχος,κό, φανταστικό τείχος,
με πρόθεση να ζήμε πρόθεση να ζήσσει την δική του ΕΙΡΗΝΗ, που αντιλαμβάνεται λανθασμένα.ει την δική του ΕΙΡΗΝΗ, που αντιλαμβάνεται λανθασμένα.

Ο κΟ κόόσμος παλεύει για την ΕΙΡΗΝΗ, την επιθυμεσμος παλεύει για την ΕΙΡΗΝΗ, την επιθυμείί, την θέλει, αλλά δεν ξέρει τι, την θέλει, αλλά δεν ξέρει τι
πράγμα επράγμα είίναι η ΕΙΡΗΝΗ.ναι η ΕΙΡΗΝΗ.

Ο κόσμος θέλει μόνο να μην τον ενοχλούν, να μπορεΟ κόσμος θέλει μόνο να μην τον ενοχλούν, να μπορείί να κάνει ο καθένας τις να κάνει ο καθένας τις
διαβολιές του πολύ ήσυχα και με την άνεσδιαβολιές του πολύ ήσυχα και με την άνεση η του. Αυτό ετου. Αυτό είίναναιι που ονομάζουν ΕΙΡΗΝΗ. που ονομάζουν ΕΙΡΗΝΗ.

Αδιάφορο τι διαβολιές κάνει ο κόΑδιάφορο τι διαβολιές κάνει ο κόσσμος, καθένας πιστεύει ότι αυτό μος, καθένας πιστεύει ότι αυτό πούπού κάνει κάνει
εείίναι καλό. Οι άνθρωποι βρναι καλό. Οι άνθρωποι βρίίσκουν δικαιολογίες μέχρι και για τα χειρότερα εγκλήματάσκουν δικαιολογίες μέχρι και για τα χειρότερα εγκλήματά
τους. Αν ο μεθύστακας ετους. Αν ο μεθύστακας είίναναιι λυπημένος, π λυπημένος, πίίνει γιατνει γιατίί ε είίναι λυπημένος. Αν ο μεθύστακαςναι λυπημένος. Αν ο μεθύστακας
εείίναι χαρούμενος, πναι χαρούμενος, πίίνει γιανει γιατίτί ε είίναι χαρούμενος. Ο μεθύστακας πάντα δικαιολογεναι χαρούμενος. Ο μεθύστακας πάντα δικαιολογείί το το
ββίίτστσιιο του οινοπνεύματος. Έτσι εο του οινοπνεύματος. Έτσι είίναι όλοι οι άνθρωναι όλοι οι άνθρωπποι, για κάθε έοι, για κάθε έγγκλημα βρκλημα βρίίσκουνσκουν
μια δικαιολογία, κανεμια δικαιολογία, κανείίς δεν θεωρες δεν θεωρείί τον εαυτό του διεστραμμένο, όλοι προτ τον εαυτό του διεστραμμένο, όλοι προτίίθενται ότιθενται ότι
εείίναι δναι δίίκαιοι και τκαιοι και τίίμιοι.μιοι.

Υπάρχουν πολλοΥπάρχουν πολλοίί αλήτες που υποθέτουν λανθασμένα ότι ΕΙΡΗΝΗ ε αλήτες που υποθέτουν λανθασμένα ότι ΕΙΡΗΝΗ είίναι ναναι να
μπορεμπορείίς  να ζεις  χωρίς  να ερς να ζεις  χωρίς  να εργγάζεσαι,  πολύ  άζεσαι,  πολύ  ήσυχα και  χωρίς  κόπο κανένα σε ένανήσυχα και  χωρίς  κόπο κανένα σε έναν
κόσμο γεμάτο θαυμάσιες ρομαντικές φαντασίες.κόσμο γεμάτο θαυμάσιες ρομαντικές φαντασίες.

Για  την  ΕΙΡΗΝΗ  υπάρχουν  εκατομμύρια  από  γνώμες  και  αντιλήψειςΓια  την  ΕΙΡΗΝΗ  υπάρχουν  εκατομμύρια  από  γνώμες  και  αντιλήψεις
λανθασμένες.λανθασμένες.  ΣεΣε αυτόν  τον  πονεμένο  κόσμο  που  ζούμε,  καθένας  ψάχνει  την αυτόν  τον  πονεμένο  κόσμο  που  ζούμε,  καθένας  ψάχνει  την
φανταστική του ΕΙΡΗΝΗ, την ειρήνη της γνώμης του. Ο κόσμος θέλει να βλέπει στονφανταστική του ΕΙΡΗΝΗ, την ειρήνη της γνώμης του. Ο κόσμος θέλει να βλέπει στον
κόσμο την ειρήνη των ονείρων του, τον δικό του ειδικό τύπο ειρήνης, παρ’ όλο πουκόσμο την ειρήνη των ονείρων του, τον δικό του ειδικό τύπο ειρήνης, παρ’ όλο που
καθένας  μέσα  του  έχει  στο  εσωτερικό  του  τους  ψυχολογικούς  συντελεστές  πουκαθένας  μέσα  του  έχει  στο  εσωτερικό  του  τους  ψυχολογικούς  συντελεστές  που
παράγουν τους πολέμους, εχθρότητες, κάθε μορφής προβλήματα.παράγουν τους πολέμους, εχθρότητες, κάθε μορφής προβλήματα.

Τους καιρούς αυτούς της παγκόσμιας κρίσης όποιος θέλει να γίνει διάσημοςΤους καιρούς αυτούς της παγκόσμιας κρίσης όποιος θέλει να γίνει διάσημος
ιδρύει οργανώσεις ΥΠΕΡ της ΕΙΡΗΝΗΣ, κάνει προπαγάνδα και γίνεται προασπιστήςιδρύει οργανώσεις ΥΠΕΡ της ΕΙΡΗΝΗΣ, κάνει προπαγάνδα και γίνεται προασπιστής
της  ΕΙΡΗΝΗΣ.  Δεν  πρέπει  να  ξεχνάμε  ότι  πολλοί  πολιτικοί  «αλεπούδες»  έχουντης  ΕΙΡΗΝΗΣ.  Δεν  πρέπει  να  ξεχνάμε  ότι  πολλοί  πολιτικοί  «αλεπούδες»  έχουν
κερδίσει  το  βραβείο  ΝΟΜΠΕΛ  ΤΗΣ  ΕΙΡΗΝΗΣ,  παρ’  όλο  που  έχουν  στονκερδίσει  το  βραβείο  ΝΟΜΠΕΛ  ΤΗΣ  ΕΙΡΗΝΗΣ,  παρ’  όλο  που  έχουν  στον
λογαριασμό τους ένα ολόκληρο νεκροταφείο και που με τον ένα ή τον άλλο τρόπολογαριασμό τους ένα ολόκληρο νεκροταφείο και που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο
έχουν  διατάξει  να  δολοφονήσουν  κρυφά  πολλούς  ανθρώπους,  όταν  βρέθηκαν  σεέχουν  διατάξει  να  δολοφονήσουν  κρυφά  πολλούς  ανθρώπους,  όταν  βρέθηκαν  σε
κίνδυνο να τους βγάλουν εκτός παιχνιδιού. Υπάρχουν επίσης αληθινοί Δάσκαλοι τηςκίνδυνο να τους βγάλουν εκτός παιχνιδιού. Υπάρχουν επίσης αληθινοί Δάσκαλοι της
ανθρωπότητας που θυσιάζονται διδάσκοντας, σε όλα τα μέρη της Γης, την θεωρία τηςανθρωπότητας που θυσιάζονται διδάσκοντας, σε όλα τα μέρη της Γης, την θεωρία της
Διάλυσης του ΕΓΩ.Διάλυσης του ΕΓΩ.

Αυτοί οι Δάσκαλοι γνωρίζουν από πείρα δική τους ότι μόνο διαλύοντας τονΑυτοί οι Δάσκαλοι γνωρίζουν από πείρα δική τους ότι μόνο διαλύοντας τον
Μεφιστοφελή που έχουμε μέσα μας, έρχεται σε μας η ειρήνη της καρδιάς.Μεφιστοφελή που έχουμε μέσα μας, έρχεται σε μας η ειρήνη της καρδιάς.

Όσο υπάρχει μέσα σε κάθε άτομο το μίσος, η απληστία, ο φθόνος, η ζήλεια,Όσο υπάρχει μέσα σε κάθε άτομο το μίσος, η απληστία, ο φθόνος, η ζήλεια,
το πνεύμα απόκτησης, η φιλοδοξία, η οργή, η υπερηφάνεια κλπ θα έχουμε πόλεμοτο πνεύμα απόκτησης, η φιλοδοξία, η οργή, η υπερηφάνεια κλπ θα έχουμε πόλεμο
αναπόφευκτα.αναπόφευκτα.

Γνωρίζουμε πολλούς ανθρώπους στον κόσμο που προσποιούνται  ότι  έχουνΓνωρίζουμε πολλούς ανθρώπους στον κόσμο που προσποιούνται  ότι  έχουν
βρει την ΕΙΡΗΝΗ.βρει την ΕΙΡΗΝΗ.

Όταν  μελετήσαμε  αυτούς  τους  ανθρώπους  σε  βάθος,  μπορέσαμε  ναΌταν  μελετήσαμε  αυτούς  τους  ανθρώπους  σε  βάθος,  μπορέσαμε  να
διαπιστώσουμε ότι ούτε κατά το ελάχιστον γνωρίζουν την ΕΙΡΗΝΗ και ότι απλώςδιαπιστώσουμε ότι ούτε κατά το ελάχιστον γνωρίζουν την ΕΙΡΗΝΗ και ότι απλώς
κλείστηκαν μέσα σε κάποια μοναχική και παρήγορη φορεσιά ή μέσα σε κάποια ειδικήκλείστηκαν μέσα σε κάποια μοναχική και παρήγορη φορεσιά ή μέσα σε κάποια ειδική
πεποίθηση κλπ, όμως στην πραγματικότητα αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν δοκιμάσειπεποίθηση κλπ, όμως στην πραγματικότητα αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν δοκιμάσει
ούτε από μακριά αυτό που είναι η αληθινή ΕΙΡΗΝΗ της ήρεμης καρδιάς. Πραγματικάούτε από μακριά αυτό που είναι η αληθινή ΕΙΡΗΝΗ της ήρεμης καρδιάς. Πραγματικά
αυτοί οι φτωχοί άνθρωποι κατασκεύασαν μόνο μια τεχνητή ειρήνη, την οποία στηναυτοί οι φτωχοί άνθρωποι κατασκεύασαν μόνο μια τεχνητή ειρήνη, την οποία στην
άγνοιά τους την συγχέουν με την ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ.άγνοιά τους την συγχέουν με την ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ.



Είναι ανόητο να ψάχνουμε την ΕΙΡΗΝΗ μέσα στους λαθεμένους τοίχους τωνΕίναι ανόητο να ψάχνουμε την ΕΙΡΗΝΗ μέσα στους λαθεμένους τοίχους των
προκαταλήψεων μας, πεποιθήσεων, προϊδεών, επιθυμιών, πάθους, συνηθειών κλπ.προκαταλήψεων μας, πεποιθήσεων, προϊδεών, επιθυμιών, πάθους, συνηθειών κλπ.

Ενώ μέσα  στον νου υπάρχουν  οι  ψυχολογικοί  παράγοντες  που προκαλούνΕνώ μέσα  στον νου υπάρχουν  οι  ψυχολογικοί  παράγοντες  που προκαλούν
έχθρες, προβλήματα, διαφορές, πολέμους, δεν θα υπάρχει πραγματική ειρήνη.έχθρες, προβλήματα, διαφορές, πολέμους, δεν θα υπάρχει πραγματική ειρήνη.

Η αυθεντική ΕΙΡΗΝΗ έρχεται από την γνήσια ομορφιά σοφά κατανοημένη.Η αυθεντική ΕΙΡΗΝΗ έρχεται από την γνήσια ομορφιά σοφά κατανοημένη.
Η ομορφιά  της  ήσυχης  καρδιάς  αναδύει  το  υπέροχο  άρωμα  της  αληθινήςΗ ομορφιά  της  ήσυχης  καρδιάς  αναδύει  το  υπέροχο  άρωμα  της  αληθινής

εσωτερικής ΕΙΡΗΝΗΣ. Είναι επείγον να καταλάβουμε την ομορφιά της φιλίας και τοεσωτερικής ΕΙΡΗΝΗΣ. Είναι επείγον να καταλάβουμε την ομορφιά της φιλίας και το
άρωμα της ευγένειας. Είναι επείγον να καταλάβουμε την ομορφιά της γλώσσας. Είναιάρωμα της ευγένειας. Είναι επείγον να καταλάβουμε την ομορφιά της γλώσσας. Είναι
αναγκαίο τα λόγια μας να έχουν μέσα τους την ουσία της ειλικρίνειας. Δεν πρέπει νααναγκαίο τα λόγια μας να έχουν μέσα τους την ουσία της ειλικρίνειας. Δεν πρέπει να
χρησιμοποιούμε ποτέ λέξεις άρρυθμες, αναρμονικές, ανόητες, χοντροκομμένες.χρησιμοποιούμε ποτέ λέξεις άρρυθμες, αναρμονικές, ανόητες, χοντροκομμένες.

Κάθε λέξη πρέπει να είναι μια αληθινή συμφωνία. Κάθε έκφραση πρέπει ναΚάθε λέξη πρέπει να είναι μια αληθινή συμφωνία. Κάθε έκφραση πρέπει να
είναι γεμάτη πνευματική ομορφιά. Είναι κακό να μιλάς όταν πρέπει να σωπαίνεις καιείναι γεμάτη πνευματική ομορφιά. Είναι κακό να μιλάς όταν πρέπει να σωπαίνεις και
να σωπαίνεις  όταν πρέπει να μιλάς. Υπάρχουν εγκληματικές σιωπές και  υπάρχουννα σωπαίνεις  όταν πρέπει να μιλάς. Υπάρχουν εγκληματικές σιωπές και  υπάρχουν
λόγια διεστραμμένα. Υπάρχουν φορές που το να μιλάς είναι ένα έγκλημα, υπάρχουνλόγια διεστραμμένα. Υπάρχουν φορές που το να μιλάς είναι ένα έγκλημα, υπάρχουν
φορές που το να σωπαίνεις είναι πάλι έγκλημα. Πρέπει να μιλάμε όταν πρέπει ναφορές που το να σωπαίνεις είναι πάλι έγκλημα. Πρέπει να μιλάμε όταν πρέπει να
μιλάμε και να σωπαίνουμε όταν πρέπει να σωπαίνουμε. Μην παίζουμε με τον Λόγομιλάμε και να σωπαίνουμε όταν πρέπει να σωπαίνουμε. Μην παίζουμε με τον Λόγο
γιατί αυτός είναι μεγάλης ευθύνης.  Κάθε λέξη πρέπει να ζυγίζεται πριν εκφραστείγιατί αυτός είναι μεγάλης ευθύνης.  Κάθε λέξη πρέπει να ζυγίζεται πριν εκφραστεί
γιατί  αυτή  η  λέξη  μπορεί  να  προκαλέσει  στον  κόσμο  πολλά  χρήσιμα  ή  πολλάγιατί  αυτή  η  λέξη  μπορεί  να  προκαλέσει  στον  κόσμο  πολλά  χρήσιμα  ή  πολλά
άχρηστα, πολύ όφελος ή πολλή ζημία.άχρηστα, πολύ όφελος ή πολλή ζημία.

Πρέπει να προσέχουμε τις χειρονομίες μας, συμπεριφορά, ντύσιμο και πράξειςΠρέπει να προσέχουμε τις χειρονομίες μας, συμπεριφορά, ντύσιμο και πράξεις
κάθε είδους. Πρέπει οι χειρονομίες μας το ντύσιμο μας, ο τρόπος που καθόμαστε στοκάθε είδους. Πρέπει οι χειρονομίες μας το ντύσιμο μας, ο τρόπος που καθόμαστε στο
τραπέζι, ο τρόπος που συμπεριφερόμαστε όταν τρώμε, ο τρόπος που περιποιούμαστετραπέζι, ο τρόπος που συμπεριφερόμαστε όταν τρώμε, ο τρόπος που περιποιούμαστε
τον κόσμο στο σαλόνι, στο γραφείο, στον δρόμο κλπ, να είναι πάντα γεμάτος ομορφιάτον κόσμο στο σαλόνι, στο γραφείο, στον δρόμο κλπ, να είναι πάντα γεμάτος ομορφιά
και αρμονία.και αρμονία.

Είναι αναγκαίο να καταλάβουμε την ομορφιά της καλοσύνης, να αισθανθούμεΕίναι αναγκαίο να καταλάβουμε την ομορφιά της καλοσύνης, να αισθανθούμε
την ομορφιά  της  καλής  μουσικής,  να αγαπήσουμε  την ομορφιά της  δημιουργικήςτην ομορφιά  της  καλής  μουσικής,  να αγαπήσουμε  την ομορφιά της  δημιουργικής
τέχνης, να ραφινάρουμε τον τρόπο που σκεπτόμαστε, αισθανόμαστε και ενεργούμε.τέχνης, να ραφινάρουμε τον τρόπο που σκεπτόμαστε, αισθανόμαστε και ενεργούμε.

Η τέλεια ομορφιά μπορεί να γεννηθεί μέσα μας μόνο όταν έχει πεθάνει τοΗ τέλεια ομορφιά μπορεί να γεννηθεί μέσα μας μόνο όταν έχει πεθάνει το
ΕΓΩ  με  τρόπο  ριζικό,  τελικό  και  οριστικό.  Εμείς  είμαστε  άσχημοι,  τρομεροί,ΕΓΩ  με  τρόπο  ριζικό,  τελικό  και  οριστικό.  Εμείς  είμαστε  άσχημοι,  τρομεροί,
αηδιαστικοί εφόσον έχουμε μέσα μας, και ολοζώντανο, το ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΕΓΩ. αηδιαστικοί εφόσον έχουμε μέσα μας, και ολοζώντανο, το ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΕΓΩ. 

Η ομορφιά σε ολοΗ ομορφιά σε ολοκληρωμένη μορφή εκληρωμένη μορφή είίναι αδύνατον να υπάρξει μέσα μας όσοναι αδύνατον να υπάρξει μέσα μας όσο
υπάρχει το ΠΟΛΛΑΠΛυπάρχει το ΠΟΛΛΑΠΛΟΟ ΕΓΩ. ΕΓΩ.

Εάν  θέλουμε  αυθεντική  ΕΙΡΗΝΗ θΕάν  θέλουμε  αυθεντική  ΕΙΡΗΝΗ θαα πρέπει  να  μετατρέψουμε  το  ΕΓΩ σε πρέπει  να  μετατρέψουμε  το  ΕΓΩ σε
κοσμική σκκοσμική σκόόνη. Μόνο έτσι θα υπάρχει μένη. Μόνο έτσι θα υπάρχει μέσσα μας εσωτερική ομορφιά. Από αυτήν τηνα μας εσωτερική ομορφιά. Από αυτήν την
ομορφιά θα γεννηθομορφιά θα γεννηθείεί μέσα μας η χαρά της α μέσα μας η χαρά της αγγάπης και η αληθινή ΕΙΡΗΝΗ της ήρεμηςάπης και η αληθινή ΕΙΡΗΝΗ της ήρεμης
κκααρδιάς.  Η  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ  ΕΙΡΗΝΗ  φέρνει  την  τάξη  μέσα  στον  καθένα  μαςρδιάς.  Η  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ  ΕΙΡΗΝΗ  φέρνει  την  τάξη  μέσα  στον  καθένα  μας
διαλύοντας την σύγχυση και γεμίζοντδιαλύοντας την σύγχυση και γεμίζοντάάς μας με γνήσια ευτυχς μας με γνήσια ευτυχίία. Εα. Είίναι αναγκαναι αναγκαίίο ναο να
ξέρουμε ότι ο νους δεν μπορεξέρουμε ότι ο νους δεν μπορεί ί να καταλάβει τι ενα καταλάβει τι είίναι αληθινή ΕΙΡΗΝΗ. Είνναι αληθινή ΕΙΡΗΝΗ. Είνααι επει επείίγονγον
να  καταλάβουμε  ότι  η  ειρήνη  της  γαλήνιας  κνα  καταλάβουμε  ότι  η  ειρήνη  της  γαλήνιας  κααρδιάς  δεν  μρδιάς  δεν  μαας  φθάνει  μές  φθάνει  μέσσω  τηςω  της
προσπάθειας ή από το γεγονός ότι ανήκουμε σε κάποια οργάνωσπροσπάθειας ή από το γεγονός ότι ανήκουμε σε κάποια οργάνωσηη ή εταιρ ή εταιρίία, ή οποα, ή οποίίαα
ασχολεασχολείίται με τται με τηην πρν προοππααγάνδα για την ειρήνη. Η αυθεντική ειρήνη έρχεται σε μας μεγάνδα για την ειρήνη. Η αυθεντική ειρήνη έρχεται σε μας με
μορφή ολοκληρωτικά φυσική και απλή όταν επανακτούμε την αθωότητα στον νουμορφή ολοκληρωτικά φυσική και απλή όταν επανακτούμε την αθωότητα στον νου
και τκαι τηην καρδιά, όταν ξαναγινόμαστε μικρά παιδιά ευν καρδιά, όταν ξαναγινόμαστε μικρά παιδιά ευαίσαίσθητα και άμορφα, ευαθητα και άμορφα, ευαίίσθητασθητα
σε σε ο,τιδήποτεο,τιδήποτε το ωρα το ωραίίο και ο και ο,τιδήποτεο,τιδήποτε το άσχ το άσχηημο, σε μο, σε ο,τιδήποτεο,τιδήποτε καλ καλόό καθώς και σε καθώς και σε
ο,τιδήποτεο,τιδήποτε το κακό, σε  το κακό, σε ο,τιδήποτεο,τιδήποτε το γλυκό όπως και σε  το γλυκό όπως και σε ο,τιδήποτεο,τιδήποτε πικρό. πικρό.

ΕΕίίναι αναναι αναγγκακαίίο να  ο να  ξανακατακτήοουμεξανακατακτήοουμε την χαμένη παιδική ηλικ την χαμένη παιδική ηλικίία τα τόόσο  σο  σστοντον
νου όνου όσσο και στην καρδιά.ο και στην καρδιά.

Η  ΕΙΡΗΝΗ  εΗ  ΕΙΡΗΝΗ  είίναι  κάτι  απέραντο,  πλατύ,  ατέλειωτο,  δεν  εναι  κάτι  απέραντο,  πλατύ,  ατέλειωτο,  δεν  είίναι  κάτιναι  κάτι
σχσχηηματισμένο από τον νου, δεν μπορεί να είναι το αποτέλεσμα ενός ματισμένο από τον νου, δεν μπορεί να είναι το αποτέλεσμα ενός καπρίτσιουκαπρίτσιου ούτε ούτε
το παράγωγο μιας ιδέας. Η ειρήνη είναι μια ατομική ουστο παράγωγο μιας ιδέας. Η ειρήνη είναι μια ατομική ουσίία που βρα που βρίίσκεται μακρύτερασκεται μακρύτερα



από το καλό και το κακό, μιαπό το καλό και το κακό, μιαα ουσία που βρ ουσία που βρίίσκεται μακρύτερα από κάθε ηθική, μιασκεται μακρύτερα από κάθε ηθική, μια
ουσουσίία που αναβλύζει από το α που αναβλύζει από το ίίδια τα έγκατα του ΑΠδια τα έγκατα του ΑΠΟΟΛΥΛΥΤΤΟΥ.ΟΥ.

Η ΑΛΗΘΕΙΑΗ ΑΛΗΘΕΙΑ
Από  την  παιδική  ηλικΑπό  την  παιδική  ηλικίία  και  την  νεότητα  αρχα  και  την  νεότητα  αρχίίζει  ο  Γολγοθάς  της  άθλιαςζει  ο  Γολγοθάς  της  άθλιας

ύπαρξύπαρξηης  μας  με  πολλές  διαστρεβλώσεις  του  νου,  εσωτερικές  οικογενειακέςς  μας  με  πολλές  διαστρεβλώσεις  του  νου,  εσωτερικές  οικογενειακές
τρατραγγωδωδίίες, αντιθέσεις μέσα στο σπες, αντιθέσεις μέσα στο σπίίτι και στο σχολετι και στο σχολείίο ο κλπ.κλπ.

Είναι φανερό ότι στην παιδική ηλικΕίναι φανερό ότι στην παιδική ηλικίία και νεότητα, εκτός από πολύ σπάνιεςα και νεότητα, εκτός από πολύ σπάνιες
εξαιρέσεις, όλα αυτά τα προβλήματα δεν κατορθώνοεξαιρέσεις, όλα αυτά τα προβλήματα δεν κατορθώνουυν να μας επηρεάσουν με πολύν να μας επηρεάσουν με πολύ
βαθύ τρόπο, αλλά όταν πια μεγαλώσουμε, αρχβαθύ τρόπο, αλλά όταν πια μεγαλώσουμε, αρχίίζουν τα ερωτηματικά. Ποιος εζουν τα ερωτηματικά. Ποιος είίμαι εγώ;μαι εγώ;
Από πού έρχομαι;  ΓιατΑπό πού έρχομαι;  Γιατίί πρέπει να υποφέρω; Ποιο ε πρέπει να υποφέρω; Ποιο είίναι το αντικεναι το αντικείίμενο αυτής τηςμενο αυτής της
ύπαρξης; κλπύπαρξης; κλπ..

Όλοι  στον δρόμο αΌλοι  στον δρόμο αυυτής  της  ζωής  έχτής  της  ζωής  έχουουμε  κάνει  στον εαυτό  μας  αυτές  τιςμε  κάνει  στον εαυτό  μας  αυτές  τις
ερωτήσεις,  όλοι  κάποερωτήσεις,  όλοι  κάποιια  στια  στιγγμή  θελήσμή  θελήσααμε  νμε  ναα ερευνήσουμε,  να  εξετάσουμε ερευνήσουμε,  να  εξετάσουμε,, να να
γνωρίσουμε  το  «γιατί»  σε τόσες  πγνωρίσουμε  το  «γιατί»  σε τόσες  πίίκρες,  ανοηκρες,  ανοησίσίες,  παλέματα και  δυστυχες,  παλέματα και  δυστυχίίες,  αλλάες,  αλλά
δυδυσστυχώς πάντα τελειώνουμε εγκλωβισμένοι σε κάποια θεωρτυχώς πάντα τελειώνουμε εγκλωβισμένοι σε κάποια θεωρίία, σε κάποια γνώμη, σεα, σε κάποια γνώμη, σε
κάποια δοξασκάποια δοξασίία, γι’ αυτό που εα, γι’ αυτό που είίπε ο γεπε ο γείίτονας, σε κάτι που μας απάντησε κάποιοςτονας, σε κάτι που μας απάντησε κάποιος
γέρο-ξεκούτηςγέρο-ξεκούτης κλπ. κλπ.

ΈΈχουμε χάσει την αληθινή αθωότητα και την γαλήνη της ήρεμης καρδιάς καιχουμε χάσει την αληθινή αθωότητα και την γαλήνη της ήρεμης καρδιάς και
γγι’ αυτό δεν ει’ αυτό δεν είίμαστε ικανομαστε ικανοίί να διαπιστώσουμε άμε να διαπιστώσουμε άμεσσα την αλήθεια σε όλη της τηνα την αλήθεια σε όλη της την
ωμότητα, ότι εξαρτιόμαστε από το τι θα πουν οι άλλοι και εωμότητα, ότι εξαρτιόμαστε από το τι θα πουν οι άλλοι και ε ίίναι φανερό ότι πάμε απόναι φανερό ότι πάμε από
λάθος δρόμο. Η καπιταλιστική κοινωνλάθος δρόμο. Η καπιταλιστική κοινωνίία καταδικάζει ριζικά τους άθεους, αυτούς πουα καταδικάζει ριζικά τους άθεους, αυτούς που
δεν πιστεύουν στον Θεό.δεν πιστεύουν στον Θεό.

Η Η Μαρξιστική-ΛενινιστικήΜαρξιστική-Λενινιστική κοινων κοινωνίία καταδικάζει αυτούς που πιστεύουν στονα καταδικάζει αυτούς που πιστεύουν στον
Θεό, όμως στο βάθος και τα δυο πράγματα εΘεό, όμως στο βάθος και τα δυο πράγματα είίναι το ίδιο, θέματα απόψεων, ναι το ίδιο, θέματα απόψεων, καπρίτσιακαπρίτσια
των ανθρώπων, προβολές του νου. Ούτε η πτων ανθρώπων, προβολές του νου. Ούτε η πίίστη, ούτε η απιστη, ούτε η απισσττίία, ούτε ο σκεπτικα, ούτε ο σκεπτικιισσμμόςός
σημσημααίνουν ότι έχουμε δοκιμάίνουν ότι έχουμε δοκιμάσσει την αλήθεια.ει την αλήθεια.

Ο νους  μπορεΟ νους  μπορείί να έχει  την πολυτέλεια να πιστεύει,  να αμφιβάλλει  να έχει να έχει  την πολυτέλεια να πιστεύει,  να αμφιβάλλει  να έχει
γνώμη, να κάνει υποθέσεις γνώμη, να κάνει υποθέσεις κλπ,κλπ, αλλά αυτό δεν ε αλλά αυτό δεν είίναι να πειραματναι να πειραματίίζεζεσσαι την αλήθεια.αι την αλήθεια.

Μπορούμε επΜπορούμε επίίσης να έχουμε την πολυτέλεια να πιστεύουμε στον ήλιο ή νασης να έχουμε την πολυτέλεια να πιστεύουμε στον ήλιο ή να
μμηην πιστεύουμε σε αυτόν και μέχρι να τον αμφισβητον πιστεύουμε σε αυτόν και μέχρι να τον αμφισβητούύμε, αλλά το άστρο βασιλιάς θαμε, αλλά το άστρο βασιλιάς θα
εξακολουθήσει να δεξακολουθήσει να δίίνει φως και ζωή νει φως και ζωή σσε ε ο,τιδήποτεο,τιδήποτε υπαρκτό χωρ υπαρκτό χωρίίς οι γνώμες μας νας οι γνώμες μας να
έχουν γι’ αυτόν τέχουν γι’ αυτόν τηην ν παραμικρότερηπαραμικρότερη σημασ σημασίία.α.

ΠΠίίσω από το τυφλό πιστεύω, πσω από το τυφλό πιστεύω, πίίσω από την δυσπιστσω από την δυσπιστίία και τον σκεπτικισμα και τον σκεπτικισμόό
κρύβονται όλες οι ποικικρύβονται όλες οι ποικιλλίες της κάλίες της κάλππικης ηθικής και πολλές λικης ηθικής και πολλές λαανθανθασσμένες αντιλήψειςμένες αντιλήψεις
ψεύτικου σεβαψεύτικου σεβασσμού του ομού του οπποοίίου ή σκιά δυναμώνει το ΕΓΩ.ου ή σκιά δυναμώνει το ΕΓΩ.

Η καΗ καππιταλιστική κοινωνιταλιστική κοινωνίία και η κομμουνιστική κοινωνα και η κομμουνιστική κοινωνίία έχει η κάθε μία έχει η κάθε μία,α, με με
τον τρόπο της και σύμφωνα με τα τον τρόπο της και σύμφωνα με τα καπρίτσιακαπρίτσια της, τις προκαταλήψεις της και θεωρ της, τις προκαταλήψεις της και θεωρίίες,ες,
τον ειδικό τύπο της ηθικής της. Αυτό που ετον ειδικό τύπο της ηθικής της. Αυτό που είίναι ηθικό μέσα στο καπιταλιστικό μπλοκναι ηθικό μέσα στο καπιταλιστικό μπλοκ
εείίναι ανήθικο μέσα στο κομμουνιστικό μπλοκ και τανάπαλιν.ναι ανήθικο μέσα στο κομμουνιστικό μπλοκ και τανάπαλιν.

Η ηθική εξαρτάται από τις συνήθειες, τον τόπο, την εποχή. Αυτό που εΗ ηθική εξαρτάται από τις συνήθειες, τον τόπο, την εποχή. Αυτό που είίναιναι
ηθικό σε μηθικό σε μίία χώρα, εα χώρα, είίναι ανήθικο σε μια άλλη και αυτό που υπήρξε ηθικό μια εποχή,ναι ανήθικο σε μια άλλη και αυτό που υπήρξε ηθικό μια εποχή,
άλλάλληη εποχή υπήρξε ανήθικο. εποχή υπήρξε ανήθικο.

Η ηθική δεν έχει καμία ουσιαστική αξΗ ηθική δεν έχει καμία ουσιαστική αξίία, εάν την αναλύσουμε σε βάθος, είναια, εάν την αναλύσουμε σε βάθος, είναι
ανόητη εκατό τοις εκατό.ανόητη εκατό τοις εκατό.

ΗΗ Βασική Εκπα Βασική Εκπαίίδευδευσση δεν διδάσκει ηθική, ή Βαη δεν διδάσκει ηθική, ή Βασσική Εκπαική Εκπαίίδευση διδάσκειδευση διδάσκει
ΕΠΑΝΑΣΤΑΕΠΑΝΑΣΤΑΤΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ και αυτό εΙΚΗ ΗΘΙΚΗ και αυτό είίναι ναι ππου χρειάζονται οι νέες γενιές.ου χρειάζονται οι νέες γενιές.

Από την  τρομοκρατική  νύχτα  των  αιώνων,  σε  όλους  τους  καιρούς,  πάνταΑπό την  τρομοκρατική  νύχτα  των  αιώνων,  σε  όλους  τους  καιρούς,  πάντα
υπήρξαν  άνθρωποι  που  απομακρύνθυπήρξαν  άνθρωποι  που  απομακρύνθηηκαν  ακαν  αππό  τον  κόσμο  για  να  ψάξουν  τηνό  τον  κόσμο  για  να  ψάξουν  την
ΑΛΗΘΕΙΑ.ΑΛΗΘΕΙΑ.



ΕΕίίναναιι ανόητο να απομακρύνεσαι από τον κόσμο για να ψάξεις την ΑΛΗΘΕΙΑ, ανόητο να απομακρύνεσαι από τον κόσμο για να ψάξεις την ΑΛΗΘΕΙΑ,
γιαγιατίτί αυτή βρ αυτή βρίίσκεται μέσκεται μέσσα α σστον κόσμο και μέσα τον κόσμο και μέσα σστον άνθρωπο εδώ και τώρα.τον άνθρωπο εδώ και τώρα.

Η ΑΛΗΘΕΙΑ εΗ ΑΛΗΘΕΙΑ είίναι  το  άγνωστο  από  στιγμή  σε  στιναι  το  άγνωστο  από  στιγμή  σε  στιγγμή  και  δεν  πρέπει  νμή  και  δεν  πρέπει  ναα
αποχωριαποχωρισστούμε από τον κόσμο ούτε να εγκαταλετούμε από τον κόσμο ούτε να εγκαταλείίψουμε τους συνανθρψουμε τους συνανθρώώπους μας, γιαπους μας, για
να μπορένα μπορέσσουμε να την ανακαλύψουμε.ουμε να την ανακαλύψουμε.

Είναι  ανόητο να πούμε  ότι  κάθε  αλήθεια  εΕίναι  ανόητο να πούμε  ότι  κάθε  αλήθεια  είίννααι  μισή αλήθεια  και  ότι  κάθει  μισή αλήθεια  και  ότι  κάθε
αλήθεια εαλήθεια είίναι μισό λάθος.ναι μισό λάθος.

Η ΑΛΗΘΕΙΑ εΗ ΑΛΗΘΕΙΑ είίναι ριζική και ΕΙΝΑΙ ή ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ, ποτέ δεν μπορεναι ριζική και ΕΙΝΑΙ ή ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ, ποτέ δεν μπορείί να ε να είίναιναι
μμιισή, ποτσή, ποτέέ δεν μπορε δεν μπορείί να ε να είίναι μισό λάθος. Εναι μισό λάθος. Είίναι παράλογο να πούμε ότι η αλήθειαναι παράλογο να πούμε ότι η αλήθεια
εείίναι του χρόνου και ναι του χρόνου και όότι αυτό που σε μια εποχή ετι αυτό που σε μια εποχή είίναι, σε μια άλλη εποχή δεν εναι, σε μια άλλη εποχή δεν είίναι.ναι.

Η ΑΛΗΘΕΙΑ δεν έχει σχέση με τον χρΗ ΑΛΗΘΕΙΑ δεν έχει σχέση με τον χρόόνο. Η ΑΛΗΘΕΙΑ ενο. Η ΑΛΗΘΕΙΑ είίναι ναι ΑΧΡΟΝΙΚΗ.ΑΧΡΟΝΙΚΗ.
Το ΕΓΩ εΤο ΕΓΩ είίναι χρόνος και γι’ αυτό δεν μπορεναι χρόνος και γι’ αυτό δεν μπορείί να γνωρ να γνωρίίζει την ΑΛΗΘΕΙΑ.ζει την ΑΛΗΘΕΙΑ.

ΕΕίίναι ανόητο να υποθέτουμε συμβατικές αλήθειες, πρόναι ανόητο να υποθέτουμε συμβατικές αλήθειες, πρόσσκαιρες, σχετικές. Οκαιρες, σχετικές. Οιι
άνθρωποι συγχέουν τις αντιλήψεις και γνώμες με αυτό που είναι ΑΛΗΘΕΙΑ.άνθρωποι συγχέουν τις αντιλήψεις και γνώμες με αυτό που είναι ΑΛΗΘΕΙΑ.

Η ΑΛΗΘΕΙΑ δεν έχει καμιά σχέσΗ ΑΛΗΘΕΙΑ δεν έχει καμιά σχέσηη με τις γνώμες ούτε με αυτές που λέγονται με τις γνώμες ούτε με αυτές που λέγονται
συμβατικές αλήθειες, γιασυμβατικές αλήθειες, γιατίτί αυτές ε αυτές είίναι μόνο μναι μόνο μηη υπερβατικές προβολές του νου. υπερβατικές προβολές του νου.

Η ΑΛΗΘΕΙΑ εΗ ΑΛΗΘΕΙΑ είίναι το άναι το άγγνωστο από στιγμή  νωστο από στιγμή  σσε στιε στιγγμή και μπορούμε να τηνμή και μπορούμε να την
πειραματιζόμαστε  μόνο στην απουσπειραματιζόμαστε  μόνο στην απουσίία του ψυχολοα του ψυχολογγικού ΕΓΩ.  Η αλήθεια  δεν έχειικού ΕΓΩ.  Η αλήθεια  δεν έχει
σχέση με σοφίσχέση με σοφίσσματα, αντιλήψεις, γνώμες. Την αλήθεια μπορούμε να την γνωρματα, αντιλήψεις, γνώμες. Την αλήθεια μπορούμε να την γνωρίσίσουμεουμε
μόνο με την μόνο με την απαπευθεευθείίας πεας πείίρα. Ο νους μπορερα. Ο νους μπορείί να έχει μόνο γνώμη και οι γνώμες δεν να έχει μόνο γνώμη και οι γνώμες δεν
έχουν καμέχουν καμίία σχέση με την αλήθεια.α σχέση με την αλήθεια.

Ο νους δεν μπορεί ποτέ να συλλάβει την ΑΛΗΘΕΙΑ.Ο νους δεν μπορεί ποτέ να συλλάβει την ΑΛΗΘΕΙΑ.
Οι  εκπαιδευτικοΟι  εκπαιδευτικοίί των  σχολε των  σχολείίων,  λυκεων,  λυκείίων,  πανεπιστημων,  πανεπιστημίίων,  πρέπει  ναων,  πρέπει  να

πειραματπειραματίίζονται την αλήθεια και να δείχνουν τον δρόμο στους μαθητές και μαθήτριζονται την αλήθεια και να δείχνουν τον δρόμο στους μαθητές και μαθήτρι εεςς
τους.τους.

Η ΑΛΗΘΕΙΑ εΗ ΑΛΗΘΕΙΑ είίναι υπναι υπόόθεση άμεσης εμπειρθεση άμεσης εμπειρίίας, όχι υπόθεση θεωριών γνωμώνας, όχι υπόθεση θεωριών γνωμών
ή αντιλήψεων.ή αντιλήψεων.

Μπορούμε  και  οφεΜπορούμε  και  οφείίλουμε  να  μελετήλουμε  να  μελετήσσουμε  αλλά  εουμε  αλλά  είίναι  επεναι  επείίγον  ναγον  να
πειραματπειραματιιζόμαστε μζόμαστε μόόνοι μας και με άμεσο τρόπο οποιαδήποτε αλήθεια υπάρχει σενοι μας και με άμεσο τρόπο οποιαδήποτε αλήθεια υπάρχει σε
κάθε θεωρκάθε θεωρίία, αντα, αντίίλληηψψηη, γνώμ, γνώμηη κλπ κλπ..

Οφείλουμε  να  μελετήσουμε,  αναλύσουμε,  ερευνήΟφείλουμε  να  μελετήσουμε,  αναλύσουμε,  ερευνήσσουμε,  αλλά  επουμε,  αλλά  επίίσηςσης
χρειαζόμαστε  χρειαζόμαστε  ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ αμετάθετα να πειραματιζ αμετάθετα να πειραματιζόόμαστε ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ πουμαστε ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ που
εμπεριέχεται σε όλα εκεεμπεριέχεται σε όλα εκείίνα να ππου μελετάμε. Εου μελετάμε. Είίναι αδύνατον να πειραματιζόμαστε τηνναι αδύνατον να πειραματιζόμαστε την
ΑΛΗΘΕΙΑ  όταν  ο  νους  εΑΛΗΘΕΙΑ  όταν  ο  νους  είίναι  διεγερμένος,  ταραγμένος  και  βασανισμένος  απόναι  διεγερμένος,  ταραγμένος  και  βασανισμένος  από
ανταντίίθετες γνώμεςθετες γνώμες.. Ε Είίναι δυνατόν να πειραματιστεναι δυνατόν να πειραματιστείίς την αλήθεια μόνο όταν ο νουςς την αλήθεια μόνο όταν ο νους
εείίναι ήναι ήσσυχος, όταν ο νους ευχος, όταν ο νους είίναι σιωπηλός.ναι σιωπηλός.

Οι  εκπαιδευτικοΟι  εκπαιδευτικοίί των  σχολείων,  λυκε των  σχολείων,  λυκείίων  και  πανεπιστημων  και  πανεπιστημίίων  πρων  πρέέπει  ναπει  να
υποδευποδείίξουν στους  μαθξουν στους  μαθηητές  και  μαθήτριτές  και  μαθήτριεες  τους  τον  δρόμο του βαθιού  εσωτερς  τους  τον  δρόμο του βαθιού  εσωτεριικούκού
διαλογισμού.διαλογισμού.

Ο δρόμος του βαθιού εΟ δρόμος του βαθιού εσσωτερικού διαλοωτερικού διαλογγιισσμού μας οδμού μας οδηηγεγείί  μέχριμέχρι την ησυ την ησυχίχίαα
και την σιωπή του νου.και την σιωπή του νου.

Όταν ο νους εΌταν ο νους είίναι ήσυχος, άδειος από σκέψεις, επιθυμναι ήσυχος, άδειος από σκέψεις, επιθυμίίεςες, , γνώμες γνώμες κλπ,κλπ, όταν ο όταν ο
νους ενους είίναι σιωπηλός τότε έρχεται σε μας η αλήθεια.ναι σιωπηλός τότε έρχεται σε μας η αλήθεια.

Η ΕΥΦΥΗ ΕΥΦΥΪΪΑΑ
ΈΈχουμε μπορέχουμε μπορέσσει να διαπιει να διαπισστώσουμε ότι πολλοτώσουμε ότι πολλοίί εκπαιδευτικ εκπαιδευτικοί οί της Παγκόσμιαςτης Παγκόσμιας

ΙστορΙστορίίας  ας  σστον δυττον δυτιικό κόσμο συνηκό κόσμο συνηθθίζουν να κοροίζουν να κοροϊϊδεύουν τον ΒΟΥΔΑδεύουν τον ΒΟΥΔΑ,, Κομφούκιο, Κομφούκιο,
Μωάμεθ, Ερμή, Μωάμεθ, Ερμή, ΚετζαλκόατλΚετζαλκόατλ, , Μωυσή,Μωυσή,  ΚρίσναΚρίσνα κλπ. κλπ.

Πέρα από κάθε αμφιβολΠέρα από κάθε αμφιβολίία επα επίίσσηης έχουμε μπορέσει να  ς έχουμε μπορέσει να  διαπιστώσουμεδιαπιστώσουμε μέχρι μέχρι
κορεκορεσσμού  τον  σαρκασμό,  την  μομφή,  την  ειρωνεμού  τον  σαρκασμό,  την  μομφή,  την  ειρωνείία  που  ρα  που  ρίίχνεται  από  τουςχνεται  από  τους



εκπαιδευτικούς ενάντια στις αρχαεκπαιδευτικούς ενάντια στις αρχαίίες θρησκείες, ενάντες θρησκείες, ενάντιια στους θεούς, ενάντια στηνα στους θεούς, ενάντια στην
μυθολογία κλπ. Όλα αυτά μαρτυρούν ακριβώς έλλειψη ευφυμυθολογία κλπ. Όλα αυτά μαρτυρούν ακριβώς έλλειψη ευφυΐΐας.ας.

Στα  σχολεία,  λύκεια,  πανεπΣτα σχολεία,  λύκεια,  πανεπιιστήμια  θα  έπρεπε  να  ασχολούνται  με  αυτά ταστήμια  θα  έπρεπε  να  ασχολούνται  με  αυτά τα
θρησκευτικά θέματα με μεγαλύτερο σεβαθρησκευτικά θέματα με μεγαλύτερο σεβασσμό, με υψηλό συνμό, με υψηλό συνααίσίσθθημα ευσέβειας, μεημα ευσέβειας, με
πραγματικά δημιουργπραγματικά δημιουργιική ευφυκή ευφυΐΐα.α.

Οι  θρησκευτικές  μορφές  διατηρούν  τις  παντοτινές  αξΟι  θρησκευτικές  μορφές  διατηρούν  τις  παντοτινές  αξίίες  και  εες  και  είίναιναι
οργανωμένες σύμφωνα με τις ψυχολοοργανωμένες σύμφωνα με τις ψυχολογγικές και ιικές και ισστορικές ανάγκες του κάθε λαού, ττορικές ανάγκες του κάθε λαού, τηηςς
κάθε φυλής.κάθε φυλής.

Όλες  οι  θρησκεΌλες  οι  θρησκείίες  έχουν  τις  ίδιες  αρχές,  τις  ίδιες  παντοτινές  αξες  έχουν  τις  ίδιες  αρχές,  τις  ίδιες  παντοτινές  αξίίες  καιες  και
διαφέρουν μόνο στην μορφή.διαφέρουν μόνο στην μορφή.

Δεν είναι ευφυές ένας χριστιανός να κοροΔεν είναι ευφυές ένας χριστιανός να κοροϊϊδεύεδεύειι την  την θρηοκείαθρηοκεία του ΒΟΥΔΑ ή του ΒΟΥΔΑ ή
την Εβρατην Εβραϊϊκή θρησκεκή θρησκείία ή των Ινδουα ή των Ινδουιιστών γιατστών γιατίί όλες οι θρησκε όλες οι θρησκείίες στηρες στηρίίζονται στιςζονται στις
ίδιες βάίδιες βάσσεις.εις.

Οι  Οι  σάτυρεςσάτυρες πολλών διανοούμενων ενάντια στις θρησκε πολλών διανοούμενων ενάντια στις θρησκείίες και στους ιδρυτέςες και στους ιδρυτές
τους οφετους οφείίλονται στο λονται στο μαρξιστικό δηλητήριο μαρξιστικό δηλητήριο που τους καιρούς αυτούς, δπου τους καιρούς αυτούς, δηηλητηριάζειλητηριάζει
τον νου όλων των αδυνάτων.τον νου όλων των αδυνάτων.

Οι  εκπαιδευτικοί  των  σχολεΟι  εκπαιδευτικοί  των  σχολείίων,  λυκείων  ή  πανεπων,  λυκείων  ή  πανεπιιστημστημίίων  ων  πρέπρέπει  ναπει  να
προπροσσανατολανατολίίζουν  τους  μαθητές  και  μαθήτριζουν  τους  μαθητές  και  μαθήτριεες  τους  ς  τους  στον  στον  δρόμο  του  αληθινούδρόμο  του  αληθινού
σεβσεβαασμού προς τον πλησσμού προς τον πλησίίον μας.ον μας.

ΕΕίίναι ολοφάνερα διεστραμμένο, ανάξιο και χυδαναι ολοφάνερα διεστραμμένο, ανάξιο και χυδαίίο όταν  ο όταν  κάποιοςκάποιος στο όνομα στο όνομα
μιας  οποιαμιας  οποιασσδήποτε  θεωρδήποτε  θεωρίίας  κοροϊδεύει  τους  ναούς,  θρησκεας  κοροϊδεύει  τους  ναούς,  θρησκείίες,  αιρέσεις  καιες,  αιρέσεις  και
πνευματικές σχολές.πνευματικές σχολές.

ΕΕγγκαταλεκαταλείίποντας  τις  αποντας  τις  αίίθουθουσσες  διδαες  διδασσκαλκαλίίας,  οι  μαθητές  θα  ας,  οι  μαθητές  θα  πρέπειπρέπει να να
συναναστραφούνσυναναστραφούν με  ανθρώπους  όλων των  θρησκειών,  σχολών,  αιρέσεων  και  δεν με  ανθρώπους  όλων των  θρησκειών,  σχολών,  αιρέσεων  και  δεν
εείίναι ευφυές το να μην ξέρουν καν πώς να συμπεριφερθούν σε έναν ναό.ναι ευφυές το να μην ξέρουν καν πώς να συμπεριφερθούν σε έναν ναό.

ΕγκαταλεΕγκαταλείίποντας τις τάξεις μετά από δέκα ή δεκαπέντε χρόνια σπουδών, οιποντας τις τάξεις μετά από δέκα ή δεκαπέντε χρόνια σπουδών, οι
νέοι  και  δεσνέοι  και  δεσπποινοινίίδες  εξακολουθούν  να  εδες  εξακολουθούν  να  είίναι  αργοναι  αργοίί και  κοιμισμένοι   και  κοιμισμένοι  όόπως  και  ταπως  και  τα
υπόλοιπα ανθρώπινα όντα, τα τόσο γεμάτα από κενότητα και χωρυπόλοιπα ανθρώπινα όντα, τα τόσο γεμάτα από κενότητα και χωρίίς ευφυς ευφυΐΐα όπως τηνα όπως την
πρώτη μέρα που μπήκαν στο σχολεπρώτη μέρα που μπήκαν στο σχολείίο.ο.

ΕΕίίναι επεναι επείγίγον οι μαθητές νον οι μαθητές ναα αναπτύξουν το συγκινη αναπτύξουν το συγκινησσιακό κέντρο γιατιακό κέντρο γιατίί δεν δεν
εείίναι όλα μόνο διανοητικά.ναι όλα μόνο διανοητικά.

Γίνεται αναγκαΓίνεται αναγκαίίο το να μάθουμε να αισθανόμαστε τις εο το να μάθουμε να αισθανόμαστε τις εσσωτερικές αρμονωτερικές αρμονίίεςες
της ζωής, την ομορφιά του μοναχικού δέντρου, το τραγούδι του πουλιού στο δάσος,της ζωής, την ομορφιά του μοναχικού δέντρου, το τραγούδι του πουλιού στο δάσος,
την συμφωτην συμφωννία της μουία της μουσσικής ικής κοικοι τα χρώματα  τα χρώματα σσε ένα ωραε ένα ωραίίο ηλιοβασο ηλιοβασίίλεμα.λεμα.

ΕΕίίναι επναι επίσίσης αναγης αναγκακαίο να αισθανθείο να αισθανθείίς και  να κατς και  να κατααλάβεις  σε βάθος όλες τιςλάβεις  σε βάθος όλες τις
τρομακτικές  αντιθέσεις  της  ζωής,  όπως  ετρομακτικές  αντιθέσεις  της  ζωής,  όπως  είίναι  το  σκληρό  και  ανελέητο  κοινωνικόναι  το  σκληρό  και  ανελέητο  κοινωνικό
σύστημα αυτής της εποχής που ζούμε, οι δρόμοι γεμάτοι από δυσύστημα αυτής της εποχής που ζούμε, οι δρόμοι γεμάτοι από δυσστυχισμένες μάνεςτυχισμένες μάνες
που με τα υποσιτισμένα τους παιδιά ζητιανεύουν για ένα κομμάτι ψωμί, τα άσχημαπου με τα υποσιτισμένα τους παιδιά ζητιανεύουν για ένα κομμάτι ψωμί, τα άσχημα
κτκτίίρια όπου ζουν χιλιάδες από φτωχές οικογένειες,  οι  αποκρουστρια όπου ζουν χιλιάδες από φτωχές οικογένειες,  οι  αποκρουστιικοκοίί δρόμοι όπου δρόμοι όπου
κυκλοφορούν χιλιάδες αυτοκκυκλοφορούν χιλιάδες αυτοκίίνητα που κινούνται με τα καύσιμα πονητα που κινούνται με τα καύσιμα πούύ βλάπτουν τους βλάπτουν τους
οργανισμούς οργανισμούς κλπ.κλπ.

Ο σπουδαστής  Ο σπουδαστής  ππου εγκαταλεου εγκαταλείίπει  τις  απει  τις  αίίθουθουσσες  πρέπει  να  αντιμετωπες  πρέπει  να  αντιμετωπίσίσει  όχιει  όχι
μόνο τον ίδιο του τον εγωισμό και  τα προβλήματμόνο τον ίδιο του τον εγωισμό και  τα προβλήματάά του, αλλά ακόμη τον εγωισμό του, αλλά ακόμη τον εγωισμό
όλων των ανθρώπων και τα πολλαπλά προβλήματα της ανθρώπινης κοινωνόλων των ανθρώπων και τα πολλαπλά προβλήματα της ανθρώπινης κοινωνίίας.ας.

Το  χειρότερο  Το  χειρότερο  απ’  απ’  όλα είναι  ότι  ο  μαθητής  που  εόλα είναι  ότι  ο  μαθητής  που  εγγκαταλεκαταλείίπει  την  απει  την  αίίθουσα,θουσα,
ακόμα και  όταν έχει διανοητική μόρφωακόμα και  όταν έχει διανοητική μόρφωσση δεν έχει  ευφυη δεν έχει  ευφυΐΐα, η συνεα, η συνείίδησδησηη του ε του είίναιναι
κοιμικοιμισσμένη, είναι ελλιπώς μένη, είναι ελλιπώς προετοιμασμένοςπροετοιμασμένος για την πάλη με την ζωή. Έφτασε ή ώρα για την πάλη με την ζωή. Έφτασε ή ώρα
να ερευνάτε και να ανακαλύπτετε τι ενα ερευνάτε και να ανακαλύπτετε τι είίναι αυτό που ονομάζεται ΕΥΦΥναι αυτό που ονομάζεται ΕΥΦΥΪΪΑ.Α.

ΧωρΧωρίίς ευφυς ευφυΐΐα δεν μπορεί να υπάρξει ριζικός μεταα δεν μπορεί να υπάρξει ριζικός μετασσχηματιχηματισσμός, ούτε αληθινήμός, ούτε αληθινή
ευτυχευτυχίία και εα και είίναι σπάνιο το να συναντήσεις στη ζωή ανθρώπους αληθινά ευφυεναι σπάνιο το να συναντήσεις στη ζωή ανθρώπους αληθινά ευφυείίς.ς.



Το σπουδαΤο σπουδαίίο στην ζωή δεν εο στην ζωή δεν είίναι μόνο να ξέρεις την λέξη ΕΥΦΥναι μόνο να ξέρεις την λέξη ΕΥΦΥΪΪΑ, αλλά ναΑ, αλλά να
εφαρμόζεις στον ίδιο σου τον εαυτό την εφαρμόζεις στον ίδιο σου τον εαυτό την βαθειά βαθειά σημασσημασίία της.α της.

ΠολλοΠολλοίί είναι αυτο είναι αυτοίί που προσποιούνται τους ευφυε που προσποιούνται τους ευφυείίς, δεν υπάρχει μεθύστακαςς, δεν υπάρχει μεθύστακας
που να μην πιστεύει τον εαυτό του ευφυή και ο που να μην πιστεύει τον εαυτό του ευφυή και ο ΚαρλΚαρλ Μαρξ πιστεύοντας τον εαυτό Μαρξ πιστεύοντας τον εαυτό
του υπερβολικά ευφυή έγραψε την υλιστική φάρσα του που στοίχισε στον κόσμο τηντου υπερβολικά ευφυή έγραψε την υλιστική φάρσα του που στοίχισε στον κόσμο την
απώλεια των παντοτινών αξιών, τον απώλεια των παντοτινών αξιών, τον τουφεκισμότουφεκισμό χιλιάδων ιερέων, απ χιλιάδων ιερέων, απόό διαφορετικές διαφορετικές
θρησκεθρησκείίεςες,, το  βιασμό  καλο το  βιασμό  καλογγριών  του  Βούδα,  Χριών  του  Βούδα,  Χρριστιανών  κλπιστιανών  κλπ,, την  καταστροφή την  καταστροφή
πολλών ναών, τον βασανισμό χιλιάδων και εκατομμυρίων ανθρώπων κλππολλών ναών, τον βασανισμό χιλιάδων και εκατομμυρίων ανθρώπων κλπ..

Ο οποιοσδήποτε μπορεΟ οποιοσδήποτε μπορείί να προσποιηθε να προσποιηθείί τον ευφυ τον ευφυήή, όμως το δύσκολο ε, όμως το δύσκολο είίναι ναναι να
εείίσαι σαι στ’ στ’ αλήθεια.αλήθεια.

Δεν  εΔεν  είίναι  αποκτώντας  περιναι  αποκτώντας  περισσσότερη  πληροφσότερη  πληροφόόρηση  βιβλιογραφική,ρηση  βιβλιογραφική,
περισσότερες  γνώσεις,  περισσότερη  πεπερισσότερες  γνώσεις,  περισσότερη  πείίρα,  περισσότερα  πράγματα  για  ναρα,  περισσότερα  πράγματα  για  να
καταπλήξεις  τους  ανθρώπους,  περισσότερο  χρήμα  για  να  αγοράσεις  δικαστές  καικαταπλήξεις  τους  ανθρώπους,  περισσότερο  χρήμα  για  να  αγοράσεις  δικαστές  και
αστυνόμους κλπαστυνόμους κλπ, για , για να κατορθωθενα κατορθωθείί αυτό που λέ αυτό που λέγγεται ΕΥΦΥεται ΕΥΦΥΪΪΑ.Α.

Δεν  μπορεΔεν  μπορείίς  ς  μ’  μ’  αυτό  το  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ  να  φτάσεις  να  έχεις  ΕΥΦΥαυτό  το  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ  να  φτάσεις  να  έχεις  ΕΥΦΥΪΪΑ.Α.
Κάνουν λάθος ολοκληρωτικά αυτοΚάνουν λάθος ολοκληρωτικά αυτοίί που υποθέτουν ότι η ευφυ που υποθέτουν ότι η ευφυΐΐα μπορεα μπορείί να αποκτηθε να αποκτηθείί
με την διαδικασμε την διαδικασίία του ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ. Εα του ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ. Είίναι επεναι επείίγον να καταλάβουμε σε βάθος καιγον να καταλάβουμε σε βάθος και
σε όλα τα πεδσε όλα τα πεδίία του συνειδητού και  υποα του συνειδητού και  υποσσυνευνείίδητου νου τι  εδητου νου τι  είίναι αυτή η βλαβερήναι αυτή η βλαβερή
διαδικασδιαδικασίία του ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ, γιαα του ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ, γιατίτί στο βάθος κρύβεται πολύ κρυφά το αγαπημένο στο βάθος κρύβεται πολύ κρυφά το αγαπημένο
ΕΓΩ,  ο  ΕΓΩ,  ο  ΕΑΥΤΟΣΕΑΥΤΟΣ ΜΟΥ,  που  επιθυμε ΜΟΥ,  που  επιθυμείί και  θέλει  πάντα  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ  και και  θέλει  πάντα  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ  και
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ για να χοντρύνει και να δυναμώσει.ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ για να χοντρύνει και να δυναμώσει.

Αυτός ο  Αυτός ο  ΜεφιστοφελήςΜεφιστοφελής που έχουμε μέσα μας, αυτός ο   που έχουμε μέσα μας, αυτός ο  ΣΑΤΑΝΑΣ,ΣΑΤΑΝΑΣ, αυτό το αυτό το
ΕΓΩ λέει: «ΕΓΩ έχω ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ χρήματα, περισσότερη ομορφιάΕΓΩ λέει: «ΕΓΩ έχω ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ χρήματα, περισσότερη ομορφιά,, περισ περισσσότερηότερη
ευφυευφυΐΐα απα απόό εκε εκείίνον, περισνον, περισσσότερο κύρος, περισσότερη πονηριά» κλπότερο κύρος, περισσότερη πονηριά» κλπ..

ΌΌποιος θέλει να καταλάβει στ’ αλήθεια τι εποιος θέλει να καταλάβει στ’ αλήθεια τι είίναι ΕΥΦΥναι ΕΥΦΥΪΪΑ, πρέΑ, πρέππει να μάθει ναει να μάθει να
την αισθάνεται,  πρέπει  να την ζήσει  και  να πετην αισθάνεται,  πρέπει  να την ζήσει  και  να πειιραματραματίίζεται  δια μέσου του βαθιούζεται  δια μέσου του βαθιού
διαλοδιαλογγισμού.ισμού.

ΌΌλα όσα οι άνθρωποι συγκεντρώνουν ανάμεσα στο σάπιο μνήμα της άπιστηςλα όσα οι άνθρωποι συγκεντρώνουν ανάμεσα στο σάπιο μνήμα της άπιστης
μνήμης, νοητικής πληροφόρησης, εμπειριών  μνήμης, νοητικής πληροφόρησης, εμπειριών  τηςτης ζωής, μεταφράζεται πάντα μοιρα ζωής, μεταφράζεται πάντα μοιραίίαα
στον όρο του περισσόστον όρο του περισσότετερου και περισσότερουρου και περισσότερου.. Έτ Έτσσι που ποτέ δεν κατορθώνουν ναι που ποτέ δεν κατορθώνουν να
γνωγνωρρίσουν το βαθύ νίσουν το βαθύ νόόημα όλων αυτών των νοημάτων που σημα όλων αυτών των νοημάτων που συυσσωρεύουν.σσωρεύουν.

ΠολλοΠολλοίί διαβάζουν ένα βιβλ διαβάζουν ένα βιβλίίο και κατόπιν το αποθηκεύουν μέσα στην μνήμηο και κατόπιν το αποθηκεύουν μέσα στην μνήμη
τους ευχαριστημένοι που κατάφεραν να συσσωρεύσουν περιτους ευχαριστημένοι που κατάφεραν να συσσωρεύσουν περισσσότερη πληροφόρησησότερη πληροφόρηση
αλλά όταν τους καλέσουν να απαντήσουν γραπτά σχετικά με την διδασκαλία πουαλλά όταν τους καλέσουν να απαντήσουν γραπτά σχετικά με την διδασκαλία που
διάβασαν  σδιάβασαν  σττο  βιβλο  βιβλίίο  αποδεικνύεται  ότι  αο  αποδεικνύεται  ότι  αγγνοούν  την  νοούν  την  βαθιάβαθιά σημασ σημασίία  αυτού  πουα  αυτού  που
διάβαδιάβασσαν  αλλά  το  ΕΓΩ  θέλει  όλο  και  περισσότερη  πληροφόρηση,  όλο  καιαν  αλλά  το  ΕΓΩ  θέλει  όλο  και  περισσότερη  πληροφόρηση,  όλο  και
περισσότερα βιβλπερισσότερα βιβλίία ακόμα και όταν δεν έχει αφομοιώα ακόμα και όταν δεν έχει αφομοιώσσει την θεωρει την θεωρίία κανενός απόα κανενός από
αυτά.αυτά.

Η ευφυΗ ευφυΐΐα δεν βρα δεν βρίίσκεται με περισσότερη βιβλιοσκεται με περισσότερη βιβλιογγραφική πληροφόρηση, ούτεραφική πληροφόρηση, ούτε
με περιμε περισσσότερη εμπειρσότερη εμπειρίία, ούτε με περια, ούτε με περισσσότερα χρήματα, ούτε με περισσότερο κύρος:σότερα χρήματα, ούτε με περισσότερο κύρος:
η ευφυη ευφυΐΐα μπορεα μπορείί να ανθ να ανθίίσει μέσα μας όταν καταλαβασει μέσα μας όταν καταλαβαίίνουμε όλη την διαδικασνουμε όλη την διαδικασίία τουα του
ΕΓΩ, όταν κατανοήσουμε σε βάθος όλον αυτόν τον ψυχολοΕΓΩ, όταν κατανοήσουμε σε βάθος όλον αυτόν τον ψυχολογγικό αυτοματισμό τουικό αυτοματισμό του
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ.ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ.

ΕΕίίναι  απαραναι  απαραίίτητο  να καταλάβουμε  ότι  ο  νους  ετητο να καταλάβουμε  ότι  ο  νους  είίναι  το  βαναι  το  βασσικό  κέντρο  τουικό  κέντρο  του
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ.  Στην  πραγματικότητα  αυτό  το  περισσότερο  εΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ.  Στην  πραγματικότητα  αυτό  το  περισσότερο  είίναι  το  ίδιο  τοναι  το  ίδιο  το
ψυχολογικό ΕΓΏ που απαιτεψυχολογικό ΕΓΏ που απαιτείί και το οποίο ε και το οποίο είίναι ο βασικός πυρήνας του νου. Αυτόςναι ο βασικός πυρήνας του νου. Αυτός
που θέλει να γίνει αληθινά ευφυής πρέπει να αποφασπου θέλει να γίνει αληθινά ευφυής πρέπει να αποφασίίσει να πεθάνει όχι μόνο στοσει να πεθάνει όχι μόνο στο
επιφανειακό διανοητικό επεπιφανειακό διανοητικό επίίπεδο αλλά εππεδο αλλά επίίσης σε όλα τα πεδσης σε όλα τα πεδίία του υποσυνεα του υποσυνείίδητου καιδητου και
ασυνεασυνείίδητου του νου.δητου του νου.



Όταν το ΕΓΩ πεθάνει, όταν το ΕΓΩ διαλυθεΌταν το ΕΓΩ πεθάνει, όταν το ΕΓΩ διαλυθείί εντελώς, το μόνο που απομένει εντελώς, το μόνο που απομένει
μέμέσσο μας εο μας είίναι το αυθεντικό ΕΙΝΑΙ, το αληθινό ΕΙΝΑΙ, η γνήσια ευφυΐα η τόσοναι το αυθεντικό ΕΙΝΑΙ, το αληθινό ΕΙΝΑΙ, η γνήσια ευφυΐα η τόσο
πολύτιμη και δύσκολη.πολύτιμη και δύσκολη.

Ο κόσμος πιστεύει ότι ο νους εΟ κόσμος πιστεύει ότι ο νους είίναι δημιουργικός. Κάνουν λάθος. Το ΕΓΩ δενναι δημιουργικός. Κάνουν λάθος. Το ΕΓΩ δεν
εείίναι  δημιουργικό  και  ο  νους  εναι  δημιουργικό  και  ο  νους  είίναι  ο  βασικός  πυρήνας του ΕΓΩ.  Η ευφυναι  ο  βασικός  πυρήνας του ΕΓΩ.  Η ευφυΐΐα  εα  είίναιναι
δημιουρδημιουργγική γιατική γιατίί αυτή έρχεται από το ΕΙΝΑΙ, ε αυτή έρχεται από το ΕΙΝΑΙ, είίναι μια ιδιότητα του ΕΙΝΑΙ.ναι μια ιδιότητα του ΕΙΝΑΙ.

Δεν πρέπει να συΔεν πρέπει να συγγχέουμε το νου με την ΕΥΦΥχέουμε το νου με την ΕΥΦΥΪΪΑ.Α.
Κάνουν λάθος ολοκληρωτικά και σε ριζική μορφή αυτοΚάνουν λάθος ολοκληρωτικά και σε ριζική μορφή αυτοίί που υποθέτουν ότι η που υποθέτουν ότι η

ΕΥΦΥΕΥΦΥΪΪΑ εΑ είίναι κάτι που μπορεναι κάτι που μπορείί να καλλιεργηθε να καλλιεργηθείί
όπως  το  λουλούδι  στο  θερμοκήπιο  ή  κάτι  που μπορεί  να  αγορόπως  το  λουλούδι  στο  θερμοκήπιο  ή  κάτι  που μπορεί  να  αγορααστεστείί όπως όπως

αγοράζονται οι ταγοράζονται οι τίίτλοι ευγενετλοι ευγενείίας ή σαν να κατέχεις μια θαυμάσια βιβλιοθήκη.ας ή σαν να κατέχεις μια θαυμάσια βιβλιοθήκη.
ΕΕίίναι αναγκαίο να καταλάβουμε σε βάθος όλες τις διαδικασναι αναγκαίο να καταλάβουμε σε βάθος όλες τις διαδικασίίες του νου, όλεςες του νου, όλες

τις  αντιδράσεις,  αυτό το ψυχολογικό ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ που συστις  αντιδράσεις,  αυτό το ψυχολογικό ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ που συσσσωρεύει  ωρεύει  κλπ.κλπ. Μόνο Μόνο
έτσι αναβλύζει μέέτσι αναβλύζει μέσσα μας με φυα μας με φυσσιολογικό και αυθόρμητο τρόπο η πύρινη φλόιολογικό και αυθόρμητο τρόπο η πύρινη φλόγγα τηςα της
ΕΥΦΥΪΑΣ.ΕΥΦΥΪΑΣ. Έτσι  ο   Έτσι  ο  ΜεφιστοφελήςΜεφιστοφελής που  έχουμε  μέσα  μας  διαλύεται,   που  έχουμε  μέσα  μας  διαλύεται,  η  η  φωτιφωτιάά της της
δημιουργικής  ευφυδημιουργικής  ευφυΐΐας  εκδηλώνεται  ας  εκδηλώνεται  σιγά-σιγάσιγά-σιγά μέ μέσσα  μας,  μα  μας,  μέέχρι  να  λάμψειχρι  να  λάμψει
εκθαμβωτικά.εκθαμβωτικά.

Το αληθινό μας ΕΙΝΑΙ εΤο αληθινό μας ΕΙΝΑΙ είίναι ΑΓΑΠΗ και από αυτήν την ΑΓΑΠΗ γναι ΑΓΑΠΗ και από αυτήν την ΑΓΑΠΗ γεννιέται ηεννιέται η
αυθεντική και γνήσια ευφυΐα που δεναυθεντική και γνήσια ευφυΐα που δεν είναι του χρόνου. είναι του χρόνου.

Η ΚΛΙΣΗΗ ΚΛΙΣΗ
Με εξαΜε εξαίίρεση τα άτομα ρεση τα άτομα ππου είναι εντελώς ανάπηρα, κάθε ανθρώπινο ου είναι εντελώς ανάπηρα, κάθε ανθρώπινο ονον  ππρέρέππειει

να χρησιμέψει για κάτι στην  να χρησιμέψει για κάτι στην  ζωή. Τζωή. Το δύο δύσσκολο εκολο είίναι να ξέρει το κάθε άτομο σε τιναι να ξέρει το κάθε άτομο σε τι
χρησιμεύει.χρησιμεύει.

Αν  υπάρΑν  υπάρχχει  κάτι  αληθινά  σημαντικό  ει  κάτι  αληθινά  σημαντικό  σ’  σ’  αυτόν  τον  κόαυτόν  τον  κόσσμο,  εμο,  είίναι  το  ναναι  το  να
γνωργνωρίίζοζουυμε τους εαυτούς μαςμε τους εαυτούς μας.. Ε Είίναι σπάνιοι αυτοναι σπάνιοι αυτοίί που γνωρ που γνωρίίζουν τον εαυτό τους καιζουν τον εαυτό τους και
παρπαρόλο που φαόλο που φαίίνεται απνεται απίίστευτο, εστευτο, είίναι δύσκολο να συναντήσεις στην ζωή κάποιονναι δύσκολο να συναντήσεις στην ζωή κάποιον
άνθρωπο που να έχει ανεπτυγμένάνθρωπο που να έχει ανεπτυγμένηη την α την αίίσθηση της κλσθηση της κλίίσης.σης.

Όταν κάποιος εΌταν κάποιος είίναι τελεναι τελείίως πεπεισμένος για τον ρόλο που πρέπει να παως πεπεισμένος για τον ρόλο που πρέπει να παίίξειξει
στην ζωή του, κάνει τότε την κλστην ζωή του, κάνει τότε την κλίίση του αποστολή, μση του αποστολή, μίία θρησκεα θρησκείία και γίνεται σα και γίνεται σίγίγουραουρα
και δικαιωματικά ένακαι δικαιωματικά έναςς  απόστολοςαπόστολος της ανθρωπότητας. της ανθρωπότητας.

Αυτός που γνωρίζει την κλίση του ή αυτός που την ανακαλύπτει μόνος του,Αυτός που γνωρίζει την κλίση του ή αυτός που την ανακαλύπτει μόνος του,
περνάει από μια τρομερή αλλαγή, δεν ψάχνει πια για την επιτυχπερνάει από μια τρομερή αλλαγή, δεν ψάχνει πια για την επιτυχίία, τον ενδα, τον ενδιιαφέρειαφέρει
ελάχιστα το ελάχιστα το χχρήμα, η φήμη, η ευγνωμοσύνη, η ευχαρρήμα, η φήμη, η ευγνωμοσύνη, η ευχαρίσίστητησηση του ε του είίναι τότε η ευτυχναι τότε η ευτυχίίαα
που παπου παίίρνει όταν έχει ανταρνει όταν έχει ανταπποκριθεοκριθείί σε ένα εσωτερικό κάλεσμα, βα σε ένα εσωτερικό κάλεσμα, βαθύ,θύ, άγνω άγνωσστο στηντο στην
ίίδια του την εσωτερική ουσδια του την εσωτερική ουσίαία..

Το πιο ενδιαφέρον από όλα αυτά εΤο πιο ενδιαφέρον από όλα αυτά είίναι ότι το αναι ότι το αίίσθημα της σθημα της ΚΛΙΣΗΣΚΛΙΣΗΣ δεν έχει δεν έχει
καμκαμίία σχέση με το ΕΓΩ, γιατα σχέση με το ΕΓΩ, γιατίί παρόλο που φα παρόλο που φαίίνεται παράξενο, το ΕΓΩ περιφρονενεται παράξενο, το ΕΓΩ περιφρονείί
αυτή την  αυτή την  ίίδια μας την κλδια μας την κλίσίση γιατη γιατίί το ΕΓΩ έχει όρεξη μόνο για ζουμερά χρηματικά το ΕΓΩ έχει όρεξη μόνο για ζουμερά χρηματικά
έέσσοδα, θέσεις, φήμη οδα, θέσεις, φήμη κλπ.κλπ.

Η  αΗ  αίίσθηση  της  σθηση  της  ΚΛΙΣΗΣΚΛΙΣΗΣ ε είίναι  κάτι  που  ανήκει  ναι  κάτι  που  ανήκει  στηνστην  ίίδια  μας  τηνδια  μας  την
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΥΣΙΑ, εΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΥΣΙΑ, είίναι κάτι πολύ εσωτερικναι κάτι πολύ εσωτερικόό, πολύ βαθύ., πολύ βαθύ.

Η αΗ αίίσθηση  της  κλσθηση  της  κλίίσης  οδηγεσης  οδηγείί τον  άνθρωπο να  κάνει  τις  πιο  σκληρές  και τον  άνθρωπο να  κάνει  τις  πιο  σκληρές  και
αφιλοκερδείςαφιλοκερδείς επιχειρήσεις υπομένοντας κάθε ε επιχειρήσεις υπομένοντας κάθε είίδους ταλαιπωρδους ταλαιπωρίίες και οδύνες.ες και οδύνες.

ΕΕίίναι λοιπόν φυσικό το ΕΓΩ να περιφρονεναι λοιπόν φυσικό το ΕΓΩ να περιφρονείί την αληθινή κλ την αληθινή κλίσίση.η.
Το αΤο αίίσθημα της σθημα της ΚΛΙΣΗΣΚΛΙΣΗΣ μας οδη μας οδηγγεείί εκ των πρα εκ των πραγγμάτων από το μονοπάτι τουμάτων από το μονοπάτι του

γνήγνήσσιου ηρωισμούιου ηρωισμού,, ακόμα και όταν είμαστε υποχρεωμένο ακόμα και όταν είμαστε υποχρεωμένοιι να υπομε να υπομείίνουμε στωικάνουμε στωικά
κάθε εκάθε είίδους προδους προσσβολές, προδοσβολές, προδοσίίες καες καιι συκοφαντ συκοφαντίίες.ες.

Την ημέρα Την ημέρα ππου ένας άνθρωπος μπορεου ένας άνθρωπος μπορείί να πει την αλήθεια « να πει την αλήθεια «Εγώ ξέρω ποιοςΕγώ ξέρω ποιος
είμαι και ποια είναι η αληθινή μου κλίσηείμαι και ποια είναι η αληθινή μου κλίση»,», από την στιγμή εκείνη θα αρχίσει να ζει από την στιγμή εκείνη θα αρχίσει να ζει



με αληθινή ευθύτητα και αγάπη. Ένας τέτοιος άνθρωπος ζει στο έργο του και το έργομε αληθινή ευθύτητα και αγάπη. Ένας τέτοιος άνθρωπος ζει στο έργο του και το έργο
του  του  σ’  σ’  αυτόν.  Είναι πολύ λαυτόν.  Είναι πολύ λίίγοι πραγματικά οι άνθρωποι που μπορούν να το πουνγοι πραγματικά οι άνθρωποι που μπορούν να το πουν
αυτό, με αληθινή ειλικρίνεια καυτό, με αληθινή ειλικρίνεια κααρδιάς. Αυτορδιάς. Αυτοίί που μιλούν έτ που μιλούν έτσσι ει είίναι οι εκλεκτοναι οι εκλεκτοίί, αυτο, αυτοίί
που  έχουν  στον  υπέρτατο  βαθμό  την  απου  έχουν  στον  υπέρτατο  βαθμό  την  αίίσθηση  της  σθηση  της  ΚΛΙΣΗΣ.ΚΛΙΣΗΣ. Το  να  βρούμε  την Το  να  βρούμε  την
αληθινή  μας  ΚΛαληθινή  μας  ΚΛΙΙΣΗ  ΣΗ  είναι  έξω  από  κάθε  αμφιβολίαείναι  έξω  από  κάθε  αμφιβολία το  πιο  σοβαρό  κοινωνικό το  πιο  σοβαρό  κοινωνικό
πρόβλημα,  το  πρόβλημα που συναντιέται  στην βάση όλων των προβλημάτων τηςπρόβλημα,  το  πρόβλημα που συναντιέται  στην βάση όλων των προβλημάτων της
κοινωνίας.κοινωνίας.

Το  να  βρεις  ή  να  ανακαλύψεις  την  αληθινή  ατομική  κλίση  εΤο  να  βρεις  ή  να  ανακαλύψεις  την  αληθινή  ατομική  κλίση  ε ίίναι  εκ  τωνναι  εκ  των
πραγμάτων  ανάλογο  με  το  να  βρεις  έναν  πολύτιμο  θηπραγμάτων  ανάλογο  με  το  να  βρεις  έναν  πολύτιμο  θησσαυρόαυρό.. Όταν  ένας  πολ Όταν  ένας  πολίίτηςτης
ανακαλύπτειανακαλύπτει με  όλη  την  βεβαιότητα  και  χωρ με  όλη  την  βεβαιότητα  και  χωρίίς  καμς  καμίία  αμφιβολα  αμφιβολίία  το  γνα  το  γνήήσιο  καισιο  και
αληθινό του επάγγελμα, γίνεται από το γαληθινό του επάγγελμα, γίνεται από το γεεγονός αυτό γονός αυτό ΑΝΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΟΣ.ΑΝΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΟΣ.

Όταν η κλΌταν η κλίίση μας αντιστοιχεση μας αντιστοιχείί ολοκληρωτικά και με τρόπο απόλυτο στην θέση ολοκληρωτικά και με τρόπο απόλυτο στην θέση
που  κατέχουμε  στην  ζωή,  εκτελούμε  τότε  την  εργασπου  κατέχουμε  στην  ζωή,  εκτελούμε  τότε  την  εργασίία  μας  σαν  μια  πραα  μας  σαν  μια  πραγγματικήματική
αποαποσστολή, χωρτολή, χωρίίς καμς καμίία απληστα απληστίία και χωρα και χωρίίς επιθυμς επιθυμίία δύναμης.α δύναμης.

Τότε  η δουλειά  μας  αντΤότε  η δουλειά  μας  αντίί να μας  δημιουρ να μας  δημιουργγεείί απληστ απληστίία,  ανα,  ανίία ή επιθυμα ή επιθυμίία ναα να
αλλάξουμε επάγγελμα,  μας φέρνει  αληθινή  ευτυχαλλάξουμε επάγγελμα,  μας φέρνει  αληθινή  ευτυχίία,  α,  βαθειά,βαθειά, εσωτερική  ακόμα και εσωτερική  ακόμα και
όταν εόταν είίμαστε υποχρεωμένοι να υποφέρουμε υπομονετικά οδυνηρές καταστάσεις.μαστε υποχρεωμένοι να υποφέρουμε υπομονετικά οδυνηρές καταστάσεις.

Στην πράξη έχουμε κατορθώσει  να διαπιστώσουμε ότι  όταν η εργασΣτην πράξη έχουμε κατορθώσει  να διαπιστώσουμε ότι  όταν η εργασίία δενα δεν
ανταποκρανταποκρίίνεται προς την ΚΛνεται προς την ΚΛΙΙΣΗ του ατόμου, τότε αυτός σκέπτεται σε συνδυαΣΗ του ατόμου, τότε αυτός σκέπτεται σε συνδυασσμό μεμό με
το ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ.το ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ.

Ο  μηχανΟ  μηχανιισμός  του  ΕΓΩ  εσμός  του  ΕΓΩ  είίναι  το  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ.  Περισναι  το  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ.  Περισσσότερα  χρήματα,ότερα  χρήματα,
περισσότερη φήμη, περιπερισσότερη φήμη, περισσσότερα σχέδια  σότερα σχέδια  κλπκλπ και όπως είναι φυσιολογικό, το άτομο και όπως είναι φυσιολογικό, το άτομο
συνήθως γίνεται υσυνήθως γίνεται υπποκριτήςοκριτής,, εκμεταλλευτής, σκληρός, άπονος, άκαμπτος κλπ. εκμεταλλευτής, σκληρός, άπονος, άκαμπτος κλπ.

Αν  μελετήσουμε  προσεκτικά  την  γραφειοκρατΑν  μελετήσουμε  προσεκτικά  την  γραφειοκρατίία  θα  μπορέσουμε  ναα  θα  μπορέσουμε  να
αποδεαποδείίξουμε ότι σπάνια στην ζωή η θέση ανταποκρξουμε ότι σπάνια στην ζωή η θέση ανταποκρίίνετνετααι στην κλι στην κλίίση του ατόμου. Ανση του ατόμου. Αν
μελετήσουμε λεπτομερειακά τα διάφορα συνδικάτα του προλεταριάτου, μπορούμε ναμελετήσουμε λεπτομερειακά τα διάφορα συνδικάτα του προλεταριάτου, μπορούμε να
αποδεαποδείίξουμε  ότι  ξουμε  ότι  σσε  πολύ  σπάνιες  περιπτώσεις  το  επάγγελμα  αντε  πολύ  σπάνιες  περιπτώσεις  το  επάγγελμα  αντιιστοιχεστοιχείί με  την με  την
ατομική ΚΛατομική ΚΛΙΙΣΗ.ΣΗ.

Όταν παρατηρούμε προσεκτικά τις προνομιούχες τάξεις, εΌταν παρατηρούμε προσεκτικά τις προνομιούχες τάξεις, είίτε αυτές ετε αυτές είίναι στονναι στον
ανατολικό εανατολικό είίτε στον δυτικό κόσμο, μπορούμε να αποδετε στον δυτικό κόσμο, μπορούμε να αποδείίξουμε την παντελή  ξουμε την παντελή  έλλειψηέλλειψη
αιαισσθήματος ΚΛΙΣΗΣ.θήματος ΚΛΙΣΗΣ.

Τα  λεγόμενα  «παιδιά  της  καλής  κοινωνίας»  τώρα  επιτΤα  λεγόμενα  «παιδιά  της  καλής  κοινωνίας»  τώρα  επιτίίθενται  οπλισμένοι,θενται  οπλισμένοι,
βιάζουν ανυπεράσπιστες γυναίκες κλπ για να σκοτώσουν την πλήξη. Μην μπορώνταςβιάζουν ανυπεράσπιστες γυναίκες κλπ για να σκοτώσουν την πλήξη. Μην μπορώντας
να βρουν την θέση τους στην ζωή, ενα βρουν την θέση τους στην ζωή, είίναι αποπροσανατολισμένοι και καταλήναι αποπροσανατολισμένοι και καταλήγγουν σεουν σε
«ε«επαναστάτες χωρίς αιτία»παναστάτες χωρίς αιτία» έτσι για να «υπάρχει κάποια ποικιλ έτσι για να «υπάρχει κάποια ποικιλίία».α».

Είναι τρομακτικό το χάος που επικρατεί σε όλη την ανθρωπότητα αυτόν τονΕίναι τρομακτικό το χάος που επικρατεί σε όλη την ανθρωπότητα αυτόν τον
καιρό της διεθνούς κρκαιρό της διεθνούς κρίσίσης. Κανεης. Κανείίς δεν ες δεν είίναι εναι ευυχαριστημένος με την δουλειά του γιαχαριστημένος με την δουλειά του γιατίτί
η θέση δεν αντιστοιχεί προς την κλη θέση δεν αντιστοιχεί προς την κλίίση, βρέχει από αιτήση, βρέχει από αιτήσσεις εργασεις εργασίίας γιαας γιατίτί κανένας κανένας
δεν έχει διάθεση να πεθάνει από πεδεν έχει διάθεση να πεθάνει από πείίνα, αλλά οι αιτήσεις δεν ανταποκρνα, αλλά οι αιτήσεις δεν ανταποκρίίνονται στηννονται στην
ΚΛΚΛΙΙΣΗ αυτών που τις  υποβάλλουν.  ΠολλοΣΗ αυτών που τις  υποβάλλουν.  Πολλοίί  σωφέρσωφέρ θα  έπρεπε να ήταν γιατρο θα  έπρεπε να ήταν γιατροίί ή ή
μηχανικομηχανικοίί. Πολλο. Πολλοίί δικηγόροι θα έπρεπε να ήταν υπουρ δικηγόροι θα έπρεπε να ήταν υπουργγοί και πολλοοί και πολλοίί υπουργο υπουργοίί θα θα
έπρεπε να ήταν ράφτες. Πολλοέπρεπε να ήταν ράφτες. Πολλοίί λούστροι παπουτ λούστροι παπουτσσιών θα έπρεπε να ήταν υπουργοιών θα έπρεπε να ήταν υπουργοίί
και πολλοκαι πολλοίί υ υππουρουργγοοί ί θα έπρεπε να ήταν λούστροθα έπρεπε να ήταν λούστροιι κλπ κλπ..

Οι άνθρωποι εΟι άνθρωποι είίναι σε θέσεις ναι σε θέσεις ππου δεν τους αντιστοιχούν, που δεν έχουν καμου δεν τους αντιστοιχούν, που δεν έχουν καμίίαα
σχέση με την αληθινή τους προσωπική ΚΛσχέση με την αληθινή τους προσωπική ΚΛΙΙΣΗ, και γι’ αυτόν τον λόΣΗ, και γι’ αυτόν τον λόγγο η κοινωνικήο η κοινωνική
μηχανή λειτουρμηχανή λειτουργγεείί απαίσια. απαίσια.

Αυτό μοιάζει με μΑυτό μοιάζει με μίία μηχανή που κατασκευάστηκε από εξαρτήματα που δενα μηχανή που κατασκευάστηκε από εξαρτήματα που δεν
ττης αντιστοιχοης αντιστοιχούύν και το αποτέλεσμα θα πρέπει να εν και το αποτέλεσμα θα πρέπει να είίναι αναπόφευκτα η καταστροφή,ναι αναπόφευκτα η καταστροφή,
η αποτυχη αποτυχίία, το παράλογο.α, το παράλογο.



Στην πράξη έχουμε μπορέσει να αποδεΣτην πράξη έχουμε μπορέσει να αποδείίξουμε κατά κόρο ότι όταν κάποιος δενξουμε κατά κόρο ότι όταν κάποιος δεν
έχει  την ΚΛέχει  την ΚΛΙΙΣΗ να γίνεΣΗ να γίνειι οδηγός,  θρησκευτικός  εκπαιδευτής,  πολιτικός  αρχη οδηγός,  θρησκευτικός  εκπαιδευτής,  πολιτικός  αρχηγγός ήός ή
διευθυντής  κάποιου  πνευματδιευθυντής  κάποιου  πνευματιικοκούύ,  επιστ,  επιστηημονικού,  λογοτεχνμονικού,  λογοτεχνιικούκού,, φιλανθρωπικού φιλανθρωπικού
ιδρύματος κλπιδρύματος κλπ,, τότε σκέπτεται σε συνδυασμό με το  τότε σκέπτεται σε συνδυασμό με το περισσότεροπερισσότερο και ασχολείται με το και ασχολείται με το
να κάνει σχέδια και ξαννα κάνει σχέδια και ξανάά σχέδια με κρυφές και ανομολόγητες προθέ σχέδια με κρυφές και ανομολόγητες προθέσσεις.εις.

ΕίναιΕίναι φανερό ότι όταν η θέση δεν αντιστοιχεί στην προσωπ φανερό ότι όταν η θέση δεν αντιστοιχεί στην προσωπιική  κή  ΚΛΙΣΗ,ΚΛΙΣΗ, το το
αποτέλεσμα εαποτέλεσμα είίναι η εκμετάλλευναι η εκμετάλλευσση.η.

Τους  καιρούς  αυτούς,  τους  τρομερά  υλιστικούς  που  ζούμε,  την  θέση  τουΤους  καιρούς  αυτούς,  τους  τρομερά  υλιστικούς  που  ζούμε,  την  θέση  του
εκπαιδευτικού  την  κατέχουν  εκπαιδευτικού  την  κατέχουν  καταχρηστικάκαταχρηστικά πολλο πολλοί  ί  έμποροι  που  ούτε  κατά  τοέμποροι  που  ούτε  κατά  το
ελάχιστο  έχουν  ΚΛελάχιστο  έχουν  ΚΛΙΙΣΗ  για  τον  διδασκαλικό  κλάδο.  Το  αποτέλεσμα  αυτής  τηςΣΗ  για  τον  διδασκαλικό  κλάδο.  Το  αποτέλεσμα  αυτής  της
ατατίίμωσης εμωσης είίναι η εκμετάλλευση, σκληρότητα και έλλειψη αληθινής αγάπης.ναι η εκμετάλλευση, σκληρότητα και έλλειψη αληθινής αγάπης.

Πολλά  υποκεΠολλά  υποκείίμενα  ασκούν  την  διδασκαλμενα  ασκούν  την  διδασκαλίία  αποκλειστικά  με  πρόθεση  ναα  αποκλειστικά  με  πρόθεση  να
εξοικονομήσουν χρήματα για να πληρώσουν τις σπουδές τους στην Ιατρική, Νομικήεξοικονομήσουν χρήματα για να πληρώσουν τις σπουδές τους στην Ιατρική, Νομική
ή  Μηχανολογία  ή  απλούστερα  γιαή  Μηχανολογία  ή  απλούστερα  γιατίτί δεν  βρ δεν  βρίσίσκουν  κάτι  καλύτερο  να  κάνουν.  Τακουν  κάτι  καλύτερο  να  κάνουν.  Τα
θύματα παρόμοιας πνευματικής απάτης εθύματα παρόμοιας πνευματικής απάτης είίναι οι μαθητές και μαθήτριες.ναι οι μαθητές και μαθήτριες.

Ο πραΟ πραγγματικός δάσκαλος με κλματικός δάσκαλος με κλίίση ση σσήμερα εήμερα είίναι πολύ δύσκολο να βρεθεί καιναι πολύ δύσκολο να βρεθεί και
εείίναι η μεγαλύτερη ευτυχναι η μεγαλύτερη ευτυχίία για τους μαθητές και μαθήτριες του σχολείου, λυκεα για τους μαθητές και μαθήτριες του σχολείου, λυκείίου,ου,
πανεπιπανεπισστημτημίίου  εάν  τον  αποκτήσουν.  Η  ΚΛου εάν  τον  αποκτήσουν.  Η  ΚΛΙΙΣΗ του  δαΣΗ του  δασσκάλου  εκάλου  είίναι  ερμηνευμένηναι  ερμηνευμένη
σοφά από εκεσοφά από εκείίνο το κομμάτι  του συγκινησιακού πεζογραφήματος της Γκαμπριέλανο το κομμάτι  του συγκινησιακού πεζογραφήματος της Γκαμπριέλα
Μιστράλ  με  τΜιστράλ  με  τίίτλο  ΠΡΟΣΕΥΧΗ  ΤΗΣ  τλο  ΠΡΟΣΕΥΧΗ  ΤΗΣ  ΔΑΣΚΑΛΑΣ.  ΛέειΔΑΣΚΑΛΑΣ.  Λέει η  επαρχιακή  δα η  επαρχιακή  δασσκάλακάλα
απευθυνόμενη στο απευθυνόμενη στο ΘΕΪΚΟ,ΘΕΪΚΟ, στον ΜΥΣΤΙΚΟ  στον ΜΥΣΤΙΚΟ ΔΑΣΚΑΛΟ:ΔΑΣΚΑΛΟ:

««Δώσε μου την μοναδική αγάπη του σχολΔώσε μου την μοναδική αγάπη του σχολεείου μου, που ούτε το κάψιμοίου μου, που ούτε το κάψιμο
της ομορφιάς να μην ετης ομορφιάς να μην είίναι ικανό να της κλέβει την τρυφερότητναι ικανό να της κλέβει την τρυφερότητάά μου όλων των μου όλων των
στιγμών. Δάστιγμών. Δάσσκαλε κάνε μου συνεχή την ζέστη και περαστική την απογοήτευκαλε κάνε μου συνεχή την ζέστη και περαστική την απογοήτευσση.η.
ΒΒγγάλε  από  μέσα  μου  αυτήν  την  ακάθαρτη  εάλε  από  μέσα  μου  αυτήν  την  ακάθαρτη  εππιθυμιθυμίία  της  κακώς  εννοούμενηςα  της  κακώς  εννοούμενης
δικαιοσύνης που ακόμα με μπερδεύει, την ευτελή υποδήλωση της διαμαρτυρδικαιοσύνης που ακόμα με μπερδεύει, την ευτελή υποδήλωση της διαμαρτυρίίαςας
που αναβλπου αναβλύύζει  μέζει  μέσσα μου όταν  με  πληγώνουν,  για  να  μην  με  πονά  η έλλειψηα μου όταν  με  πληγώνουν,  για  να  μην  με  πονά  η έλλειψη
κατανόησης ούτε να με θλκατανόησης ούτε να με θλίίβει η λησμονιά αυτών που δίδαξα. Δώσε μου το Εβει η λησμονιά αυτών που δίδαξα. Δώσε μου το Είίναιναι
το πιο μητρικό των μανάδων για να μπορώ να αγαπάω και να υπερασπίσω όπωςτο πιο μητρικό των μανάδων για να μπορώ να αγαπάω και να υπερασπίσω όπως
αυτές αυτό αυτές αυτό ππου δεν εου δεν είίναναι ι σάρκα από την σάρκα μου. Δώσε μου την Χάρη να κάνωσάρκα από την σάρκα μου. Δώσε μου την Χάρη να κάνω
ένα από τα παιδιά μου τον τέλειο στίχο μου και να αφήσω ένα από τα παιδιά μου τον τέλειο στίχο μου και να αφήσω σ’ σ’ αυτό καρφωμένηαυτό καρφωμένη
την πιο διατην πιο διαππεραερασστική μελωδία μου για όταν τα χετική μελωδία μου για όταν τα χείίλη μου δεν θα τραγουδούν πιλη μου δεν θα τραγουδούν πιαα..
ΔεΔείίξε μου το Ευαγξε μου το Ευαγγγέλιέλιόό  σσου στον καιρό μου, για να μην παραιτηθώ από την μάχηου στον καιρό μου, για να μην παραιτηθώ από την μάχη
της κάθε μέρας και κάθε ώρας γι’ αυτόντης κάθε μέρας και κάθε ώρας γι’ αυτόν».».

Ποιος  μπορεΠοιος  μπορείί να  μετρή να  μετρήσσει  την  υπέρτατη  ψυχική  επιρροή,  ενός  τόσοει  την  υπέρτατη  ψυχική  επιρροή,  ενός  τόσο
εμπνευεμπνευσσμένου δάσκαλου με τόση τρυφερότητα από το αμένου δάσκαλου με τόση τρυφερότητα από το αίσίσθημα της θημα της ΚΛΙΣΗΣΚΛΙΣΗΣ του; του;

Ένα άτομο μπορεί να βρει την κλίση του με τρεις τρόπους: Ένα άτομο μπορεί να βρει την κλίση του με τρεις τρόπους: 
Πρώτος, η Πρώτος, η ΑΥΤΟΑΝΑΚΑΛΥΨΗΑΥΤΟΑΝΑΚΑΛΥΨΗ μιας εξαιρετ μιας εξαιρετιικής ικανότητας.κής ικανότητας.
Δεύτερος, Δεύτερος, ηη όρασ όρασηη κάποιας επε κάποιας επείίγουσας ανάγκγουσας ανάγκηης.ς.
ΤρΤρίίτος, το πολύ σπάνιο οδήγημα από γονετος, το πολύ σπάνιο οδήγημα από γονείίς και δασκάλους που ανακάλυψανς και δασκάλους που ανακάλυψαν

την την ΚΛΙΣΗΚΛΙΣΗ του μαθητή ή μαθήτρ του μαθητή ή μαθήτριιας μέσω της παρατήρησας μέσω της παρατήρησης τωνης τωνικανοτήτων τους.ικανοτήτων τους.
ΠολλοΠολλοίί άνθρωπο άνθρωποιι ανακάλυψαν  την  ΚΛ ανακάλυψαν  την  ΚΛΙΙΣΗ  τους  σε  καθοριΣΗ  τους  σε  καθορισσμένη  στιμένη  στιγγμήμή

κρκρίσίσιμη για την ζωή τους,  αντιμέτωποι  με μια σοβαρή κατάσταιμη για την ζωή τους,  αντιμέτωποι  με μια σοβαρή κατάστασηση που απαιτούσε που απαιτούσε
άμεσάμεσηη λύση. λύση.

Ο Γκάντι ήταν ένας δικηγόρος της σειράς, όταν λόγω μιας απΟ Γκάντι ήταν ένας δικηγόρος της σειράς, όταν λόγω μιας απόόπειρας ενάντιαπειρας ενάντια
στα δικαιώματα των Ινδών στην Νότια Αφρική, ακύρωσε το εισιτήριο της επιστροφήςστα δικαιώματα των Ινδών στην Νότια Αφρική, ακύρωσε το εισιτήριο της επιστροφής
του στην Ινδτου στην Ινδίία και έμεινε για να υπερασπα και έμεινε για να υπερασπίίσει τον αγώνα των συμπατρσει τον αγώνα των συμπατριιωτών του. Μιαωτών του. Μια
στιγμιαστιγμιαίία ανάγκη τον οδήα ανάγκη τον οδήγηγησε στην ΚΛσε στην ΚΛΙΙΣΗ όλΣΗ όληης του της ζωής.ς του της ζωής.

Οι  μεγάλοι  ευεργέτες  της  ανθρωπότητας  συνάντησαν  την  ΚΛΟι  μεγάλοι  ευεργέτες  της  ανθρωπότητας  συνάντησαν  την  ΚΛΙΙΣΗ  τουςΣΗ  τους
αντιμέτωποι  με  μια  περιστασιακή  κραντιμέτωποι  με  μια  περιστασιακή  κρίσίση,  που  απαιτούσε  άμεση  θεραπεη,  που  απαιτούσε  άμεση  θεραπείία.  Αςα.  Ας



θυμηθούμε  τον  θυμηθούμε  τον  Όλιβερ  Κρόμγουελ,Όλιβερ  Κρόμγουελ, τον  π τον  παατέρα  της  Βρετανικής  ελευθερίας,  τοντέρα  της  Βρετανικής  ελευθερίας,  τον
Μπενίτο ΧουαρέζΜπενίτο Χουαρέζ τον ιδρυτή του Νέου Μεξικού τον ιδρυτή του Νέου Μεξικού,, τους   τους  Χοσέ ντε Σαν Μαρτέν καιΧοσέ ντε Σαν Μαρτέν και
Σιμόν  ΜπολιβάρΣιμόν  Μπολιβάρ πατέρες  της   πατέρες  της  νοτιοαμερικάνικήςνοτιοαμερικάνικής ανεξαρτησ ανεξαρτησίίας  ας  κλπ.κλπ. Ο   Ο  Ιησούς,Ιησούς, ο ο
Χριστός, ο Βούδας, ο Μωάμεθ, ο Ερμής, ο Ζωροάστρης, ο  Χριστός, ο Βούδας, ο Μωάμεθ, ο Ερμής, ο Ζωροάστρης, ο  Κομφούκιος,Κομφούκιος, ο   ο  Φου-ΧιΦου-Χι
κλπκλπ,  ,  υπήρξαν άνδρες που σε κάπουπήρξαν άνδρες που σε κάποιια δεδομένη στιγμή τα δεδομένη στιγμή τηης ιστορς ιστορίίας, κατάλαβαν τηνας, κατάλαβαν την
αληθινή  ΚΛαληθινή  ΚΛΙΙΣΗ τους  και  αισθάνθηκαν  ΣΗ τους  και  αισθάνθηκαν  όότι  τους  καλούσε  η  ετι  τους  καλούσε  η  εσσωτερική  φωνή πουωτερική  φωνή που
αναβλύζει από το αναβλύζει από το εσώτεροεσώτερο..

Η βασική εκπαΗ βασική εκπαίίδεδευυση εση είίναι ταγμένη να ανακαλναι ταγμένη να ανακαλύύψει  με διάφορους τρόπουςψει  με διάφορους τρόπους
την  υποβόσκουσα  ικανότητα  των  σπουδαστών.  Οι  μέθοδοι  που  χρησιμοποιετην  υποβόσκουσα  ικανότητα  των  σπουδαστών.  Οι  μέθοδοι  που  χρησιμοποιε ίί η η
σύγχρονη  παιδαγωγική  των  καιρών  μας  για  να  ανακαλυφθούν  οι  σύγχρονη  παιδαγωγική  των  καιρών  μας  για  να  ανακαλυφθούν  οι  ΚΛΙΣΕΙΣΚΛΙΣΕΙΣ των των
μαθητών  και  μαθητριών,  είναι  πέρα  από  κάθε  αμφιβολμαθητών  και  μαθητριών,  είναι  πέρα  από  κάθε  αμφιβολίία  σκληρές,  ανόητες  καια  σκληρές,  ανόητες  και
ανελέητες.ανελέητες.

Τα  ερωτηματολόΤα  ερωτηματολόγγια  για  την  ΚΛια  για  την  ΚΛΙΙΣΗ  τα  έχουν  επεξεργαστεΣΗ  τα  έχουν  επεξεργαστεί  ί  έμποροι  πουέμποροι  που
καταχραστικάκαταχραστικά έχουν το επά έχουν το επάγγγγελμα του δάελμα του δάσσκαλου.  καλου.  ΣεΣε ορισμένες χώρες πριν μπουν ορισμένες χώρες πριν μπουν
στα  τμήματα  επαγγελματικού  προσανατολισμού  οι  μαθητές  υποβάλλονται  σεστα  τμήματα  επαγγελματικού  προσανατολισμού  οι  μαθητές  υποβάλλονται  σε
τρομακτικές  ψυχολογικές  σκληρότητεςτρομακτικές  ψυχολογικές  σκληρότητες.. Τους  κάνουν  εξετάσεις  για  την  πολιτική Τους  κάνουν  εξετάσεις  για  την  πολιτική
αγωγή, μαθαγωγή, μαθηηματικά, βιολοματικά, βιολογίγία α κλπ.κλπ. Το πιο σκληρό  Το πιο σκληρό απ’ απ’ όλες αυτές τις μεθόδους εόλες αυτές τις μεθόδους είίναιναι
τα φημισμένα ψυχολοτα φημισμένα ψυχολογγικά  ικά  τέστ, τα τέσττέστ, τα τέστ δε δείίκτη νοημοσύνης, που έχουν εκτη νοημοσύνης, που έχουν εσσωτερικήωτερική
σχέσχέσηση με την ευστροφ με την ευστροφίία του μυαλού. Ανάλογα με τον τύπο της απάντησης, ανάλογαα του μυαλού. Ανάλογα με τον τύπο της απάντησης, ανάλογα
με την βαθμολογία, ο μαθητής εμε την βαθμολογία, ο μαθητής εγγκλωβκλωβίίζεται σε κάζεται σε κάπποιο από τα λύκεια:οιο από τα λύκεια:

Πρωτο:Πρωτο:  Φυσικο-Μαθηματικό.Φυσικο-Μαθηματικό. Δε Δεύύτερο:  Βιοτερο:  Βιολλογία.  ογία.  Τριτο:Τριτο: Κοινωνικές Κοινωνικές
επιστήμες.  Από  το  επιστήμες.  Από  το  Φυσικο-ΜαθηματικόΦυσικο-Μαθηματικό βγα βγαίίνουν  μηχανικονουν  μηχανικοίί,  αρχιτέκτονες,,  αρχιτέκτονες,
αστρονόμοι, αεροπόροι κλπ. Από το Βιολοαστρονόμοι, αεροπόροι κλπ. Από το Βιολογγικό βγαικό βγαίίνουν φαρμακοποιονουν φαρμακοποιοίί, νο, νοσσοκόμες,οκόμες,
βιολόγοι,  βιολόγοι,  γγιατροιατροίί κλπ. Από τις κοινωνικές επιστήμες β κλπ. Από τις κοινωνικές επιστήμες βγγααίίνουν δικνουν δικηγηγόροι,  όροι,  δόκτορεςδόκτορες
στστηνην φιλοσοφ φιλοσοφίία και στα  α και στα  γγράμμράμμαατα, διευθυντές επιχειρήσεων κλπ. Το σπουδαστικτα, διευθυντές επιχειρήσεων κλπ. Το σπουδαστικόό
σχέδιο για κάθε χώρα εσχέδιο για κάθε χώρα είίναι διαφορετικό και εναι διαφορετικό και είίναι φανερό ότι δεν υπάρχουν σε όλεςναι φανερό ότι δεν υπάρχουν σε όλες
τις χώρες τρτις χώρες τρίία διαφορετικά λύκεια.α διαφορετικά λύκεια. Σε Σε πολλές χώρες υπάρχει μόνο ένα λύκειο και πολλές χώρες υπάρχει μόνο ένα λύκειο και
μόλις το τελειώσει ο μαθμόλις το τελειώσει ο μαθηητής περνά στο πανεπιστής περνά στο πανεπισττήμιο.ήμιο. Σε  Σε μερικές χώρες δεν γίνονταιμερικές χώρες δεν γίνονται
εξετάσεις για την ΚΛεξετάσεις για την ΚΛΙΙΣΗ του μαθητή και αυτός μπαΣΗ του μαθητή και αυτός μπαίίνει στην σχολή με την επιθυμνει στην σχολή με την επιθυμίίαα
να έχει ένα επάγγελμα για ννα έχει ένα επάγγελμα για ναα κερδ κερδίίζει την ζωή του,  ζει την ζωή του,  παρπαρόλο που αυτό  όλο που αυτό  ίσως  ίσως  να μηννα μην
ταιριάζει με τις έμφυτες τάταιριάζει με τις έμφυτες τάσσεις του, με το αίσθημα της εις του, με το αίσθημα της ΚΛΙΣΗΣΚΛΙΣΗΣ του. του.

Υπάρχουν χώρες όπου εξετάζεται η ικανότητα για την ΚΛΥπάρχουν χώρες όπου εξετάζεται η ικανότητα για την ΚΛΙΙΣΗ των μαθητώνΣΗ των μαθητών
και  υπάρχουν  χώρες  όπου  δεν  εξετάζεται.  Εκαι  υπάρχουν  χώρες  όπου  δεν  εξετάζεται.  Είίναι  ανόητο  το  να  μην  γνωρναι  ανόητο  το  να  μην  γνωρίίζεις  ναζεις  να
προσανατολπροσανατολίίσεις  τους  μαθητές  ως  προς  την  ΚΛσεις  τους  μαθητές  ως  προς  την  ΚΛΙΙΣΗ  τους,  να  μην  εξετάζεις  τιςΣΗ  τους,  να  μην  εξετάζεις  τις
ικανότητικανότητεες  τους  και  τις  κλίσεις  τους  που  δεν  διαφας  τους  και  τις  κλίσεις  τους  που  δεν  διαφαίίνονται.  Ενονται.  Είίναι  ηλναι  ηλίίθια  ταθια  τα
ερωτηματολόγια  των  ΚΛερωτηματολόγια  των  ΚΛΙΙΣΕΩΝ,  και  όλος  αυτός  ο  σωρός  των  ερωτήσεων,ΣΕΩΝ,  και  όλος  αυτός  ο  σωρός  των  ερωτήσεων,
ψυχολογικών τέστψυχολογικών τέστ,  των τέστ ,  των τέστ δεδείίκτη νοκτη νοηημοσύνης κλπ.μοσύνης κλπ.

Αυτές οι μέθοδοι εξετάσεων για την ΚΛΑυτές οι μέθοδοι εξετάσεων για την ΚΛΙΙΣΗ εΣΗ είίννααι άχρηι άχρησστες γιαττες γιατίί ο νους έχει ο νους έχει
στιγμές κρστιγμές κρίίσης και αν η δοκιμή γίνει κάποια τέτοια σσης και αν η δοκιμή γίνει κάποια τέτοια στιτιγμή, το αποτέλεγμή, το αποτέλεσσμα εμα είίναι ηναι η
αποτυχαποτυχίία και ο αποπροσανατολια και ο αποπροσανατολισσμός του σπουδαστή.μός του σπουδαστή.

Οι δάΟι δάσσκαλοι μπόρεσαν νκαλοι μπόρεσαν ναα διαπιστώσουν ότι ο νους των μαθητών έχει, όπως η διαπιστώσουν ότι ο νους των μαθητών έχει, όπως η
θάλασθάλασσσα, παλα, παλίίρροιες και  ρροιες και  άμπωτεις,άμπωτεις, τις  εξάρσεις του και  τις  υφέσεις  του τις  εξάρσεις του και  τις  υφέσεις  του.. Υπάρχει Υπάρχει
ένας  ένας  βιορυθμόςβιορυθμός στους  αρ στους  αρσσενικούς  και  θενικούς  και  θηηλυκούς  αδένες.  Υπάρχει  επλυκούς  αδένες.  Υπάρχει  επίίσσηης  έναςς  ένας
βιορυθμός για τον νου.βιορυθμός για τον νου. Σε Σε ορισμένες εποχές οι αρσενικο ορισμένες εποχές οι αρσενικοίί αδένες βρ αδένες βρίίσκονται στσκονται στηηνν
έξαρσέξαρσηη τους, οι θ τους, οι θηηλυκολυκοίί στην ύφεση τους ή αντ στην ύφεση τους ή αντίίστροφα. Ο νους έχει επστροφα. Ο νους έχει επίσηίσης εξάρσειςς εξάρσεις
και  υφέσεις.  και  υφέσεις.  ΌΌποιος  θέλει  να  γνωρποιος  θέλει  να  γνωρίίσει  την  επισει  την  επισστήμη  του  τήμη  του  ΒΙΟΡΥΘΜΟΥ  ΒΙΟΡΥΘΜΟΥ  τουτου
συνισυνισστούμε να μελετήσει το φτούμε να μελετήσει το φηημισμένο έργο με τμισμένο έργο με τίίτλο  τλο  ΒΙΟΡΥΘΜΟΙΒΙΟΡΥΘΜΟΙ  γγραμμένο απόραμμένο από
τον  διακεκριμένο  ΓΝΩΣΤΙΚΟ  τον  διακεκριμένο  ΓΝΩΣΤΙΚΟ  ΡοδόσταυροΡοδόσταυρο  Αρνόλντο  Κρουμ  Χέλλερ,Αρνόλντο  Κρουμ  Χέλλερ,
συνταγματάρσυνταγματάρχηχη γιατρό  του  Μεξικάνικου  Στρατού  και  καθη γιατρό  του  Μεξικάνικου  Στρατού  και  καθηγγητή  ιατρικής  στοητή  ιατρικής  στο
ΒερολΒερολίίνο.νο.



ΕμεΕμείίς  επιβεβαιώνουμε  εμφατικά  ότι  μια  συναισθηματική  κρς  επιβεβαιώνουμε  εμφατικά  ότι  μια  συναισθηματική  κρίίσσηη ή  μια ή  μια
κατάσταση νευρωτικής ψύχωσκατάσταση νευρωτικής ψύχωσηης μπροστά στην δυσκολς μπροστά στην δυσκολίία κάποιων εξετάα κάποιων εξετάσσεων μπορεεων μπορείί
να οδηγήσει ένα μαθητή στην αποτυχνα οδηγήσει ένα μαθητή στην αποτυχίία κατά τις εξετάσεις για την κλα κατά τις εξετάσεις για την κλίίση.ση.

ΕμεΕμείίς επιβεβαιώνουμε ότι μια οποιαδήποτε κατάχρησς επιβεβαιώνουμε ότι μια οποιαδήποτε κατάχρησηη στο κινητικό κέντρο στο κινητικό κέντρο
που να  οφείλεται  ίσως  στον αθλητισμό,  από ένα  υπερβολικό  βάδισμα  ή  από μιαπου να  οφείλεται  ίσως  στον αθλητισμό,  από ένα  υπερβολικό  βάδισμα  ή  από μια
σκληρή φυσική ερσκληρή φυσική εργγασασίία κλπα κλπ, , μπορεμπορείί να δ να δηημιουργήσει διανομιουργήσει διανοηητική κρτική κρίίση παρόλο πουση παρόλο που
ο νους βρο νους βρίίσκεται σε έξαρση και να οδησκεται σε έξαρση και να οδηγγήσει τον σπουδαήσει τον σπουδασστή τή σστην αποτυχτην αποτυχίία.α.

ΕμεΕμείίς επις επιββεβαιώνουμε εβαιώνουμε όότι μια οποιαδήποτε κρτι μια οποιαδήποτε κρίίση που σχετση που σχετίίζεται με το κέντροζεται με το κέντρο
του ένστικτου, καμιά φορά σε συνδυασμό με την σεξουαλική ικανοποτου ένστικτου, καμιά φορά σε συνδυασμό με την σεξουαλική ικανοποίίηση ή με τοηση ή με το
συναισθσυναισθηηματικό κέντρο κλπματικό κέντρο κλπ,, μπορε μπορείί να οδ να οδηγηγήσει τον μαθητή στήσει τον μαθητή στηην αποτυχία κατά τιςν αποτυχία κατά τις
εξετάσεις της κλεξετάσεις της κλίσίσης. Εμεης. Εμείίς επιβεβαιώνουμε ότι μια οποιαδήποτε σεξουαλική κρς επιβεβαιώνουμε ότι μια οποιαδήποτε σεξουαλική κρίίσσηη ή ή
αναστολή  λόγω μιας  καταπιεσμένης  σεξουαλικότητας,  μια  σεξουαλική  κατάχρησηαναστολή  λόγω μιας  καταπιεσμένης  σεξουαλικότητας,  μια  σεξουαλική  κατάχρηση
κλπκλπ,, μπορε μπορείί να ασκήσει τ να ασκήσει τηην καταστροφική της επιρροή στον νου οδν καταστροφική της επιρροή στον νου οδηγηγώντας τον στηνώντας τον στην
αποτυχαποτυχίία κατά την εξέταση.α κατά την εξέταση.

Η βασική εκπαΗ βασική εκπαίίδευδευσση διδάσκει ότι οι σπόροι της κλη διδάσκει ότι οι σπόροι της κλίσίσης βρης βρίίσκονται όχι μόνοσκονται όχι μόνο
στο διανοητικό κέντρο αλλά ακόμα  στο διανοητικό κέντρο αλλά ακόμα  σσε κάθε ένα από τα τέσσερα κέντρα της  ε κάθε ένα από τα τέσσερα κέντρα της  ψυχο-ψυχο-
φυσιολογίαςφυσιολογίας της οργανικής μηχανής. της οργανικής μηχανής.

ΕΕίίναι επεναι επείγίγον να έχουμε υπόψη μας τα πέντε ψυχικά κέντρα που ονομάζονται:ον να έχουμε υπόψη μας τα πέντε ψυχικά κέντρα που ονομάζονται:
διδιαανοητικνοητικόό,  συ,  συγγκινησιακό,  κινητικό,  ένστικτο  και  σεξουαλικό.  Εκινησιακό,  κινητικό,  ένστικτο  και  σεξουαλικό.  Είίναι  ανόητο  ναναι  ανόητο  να
σκεφτούμε ότι το διανοητικό εσκεφτούμε ότι το διανοητικό είίναι  το μοναδικό κέντρο της Γνώσης. Αν εξεταστεναι  το μοναδικό κέντρο της Γνώσης. Αν εξεταστείί
αποκλειστικά το διανοητικό κέντρο, με την πρόθεση να αποκλειστικά το διανοητικό κέντρο, με την πρόθεση να ανακαλυφτούν ανακαλυφτούν οι τάοι τάσσεις τηςεις της
κλκλίίσης ενός καθορισμένου ατόμου,  εκτός  του ότι θα διαπραχθεσης ενός καθορισμένου ατόμου,  εκτός  του ότι θα διαπραχθείί μια βαριά αδικ μια βαριά αδικίίαα
(που  εκ  των  πραγμάτων  ε(που  εκ  των  πραγμάτων  είίναι  πολύ  βλαβερή  για  το  άτομο  το  ίδιο  και  για  τναι  πολύ  βλαβερή  για  το  άτομο  το  ίδιο  και  για  τηηνν
κοινωνκοινωνίία)  διαπράττεται  και  ένα  σφάλμα,  γιαα)  διαπράττεται  και  ένα  σφάλμα,  γιατίτί οι  σπόροι  της  κλ οι  σπόροι  της  κλίίσης  όχι  μόνοσης  όχι  μόνο
εμπεριέχονται  στο διανοητικό  κέντρο  αλλά ακόμα επιπλέον στο κάθε  ένα  από ταεμπεριέχονται  στο διανοητικό  κέντρο  αλλά ακόμα επιπλέον στο κάθε  ένα  από τα
άλλα τέσσερα άλλα τέσσερα ψυχο-φυσιολογικάψυχο-φυσιολογικά κέντρα του ατόμου. κέντρα του ατόμου.

Ο μόνος  φανερός  δρόμος  που  υπάρχει  για  να  Ο μόνος  φανερός  δρόμος  που  υπάρχει  για  να  ανακαλύψουμε  ανακαλύψουμε  την  αληθινήτην  αληθινή
κλκλίίση των μαθητών και μαθητριών εση των μαθητών και μαθητριών είίναι η ΑΛΗΘΙΝΗ ΑΓΑΠΗ.ναι η ΑΛΗΘΙΝΗ ΑΓΑΠΗ.

Αν  οι  γονεΑν  οι  γονείίς  και  οι  εκπαιδευτικος  και  οι  εκπαιδευτικοίί ενωθούν  με  κοινή  συμφω ενωθούν  με  κοινή  συμφωννία  για  ναία  για  να
ερευνήσουν στο σπερευνήσουν στο σπίίτι και στο σχολτι και στο σχολεείο, να παρατηρήσουν με λεπτομέρεια  ίο, να παρατηρήσουν με λεπτομέρεια  όόλες τιςλες τις
ενέρενέργγειες των μαθητών και μαθητριών, θειες των μαθητών και μαθητριών, θαα μπορούσαν να ανακαλύψουν τις έμφυτες μπορούσαν να ανακαλύψουν τις έμφυτες
τάσεις του κάθε μαθητή και μαθήτριας.τάσεις του κάθε μαθητή και μαθήτριας.

ΑυτΑυτόός ες είίναι ο μοναδικός και φανερός δρόμος που θα επιτρέψει στους γονεναι ο μοναδικός και φανερός δρόμος που θα επιτρέψει στους γονείίςς
και  δακαι  δασσκάλους  να  ανακαλύψουν  την  ακάλους  να  ανακαλύψουν  την  αίίσθηση  της  κλσθηση  της  κλίίσης  των  μαθητών  καισης  των  μαθητών  και
μαθητριών.  Αυτό απαμαθητριών.  Αυτό απαιιτετείί αληθινή αγάπη από τους γονε αληθινή αγάπη από τους γονείίς και  τους δας και  τους δασσκάλους καικάλους και
εείίναι κατανοητό ότι αν δεν υπάρχει πραγματική αναι κατανοητό ότι αν δεν υπάρχει πραγματική αγγάπη από τους γονεάπη από τους γονείίς και αυθεντικος και αυθεντικοίί
δάσκαλοι  της  κλδάσκαλοι  της  κλίσίσης,  ικανοης,  ικανοίί να  θυσιάζονται  πραγματικά  για  τους  μαθητές  τους, να  θυσιάζονται  πραγματικά  για  τους  μαθητές  τους,
τέτοια επιχετέτοια επιχείίρηση καταλήρηση καταλήγγει αδύνατη.ει αδύνατη.

Αν οι κυΑν οι κυββερνήσεις θέλουν στ αλήθεια να σώερνήσεις θέλουν στ αλήθεια να σώσσουν την κοινωνουν την κοινωνίία χρειάζεται ναα χρειάζεται να
διώξουν τους εμπόρους από τον ναό με το μαστδιώξουν τους εμπόρους από τον ναό με το μαστίίγιο της θέλησης.γιο της θέλησης.

Πρέπει  να  ξεκινάμε  μια  νέα  πολιτιΠρέπει  να  ξεκινάμε  μια  νέα  πολιτισστική  εποχή  τική  εποχή  διαδίδοντας  διαδίδοντας  παντού  τηνπαντού  την
διδαδιδασσκαλκαλίία της βασικής εκπαα της βασικής εκπαίίδευδευσσης.ης.

Οι σπουδαστές πρέπει να υπεραΟι σπουδαστές πρέπει να υπερασσπιστούν τα δικαιώματπιστούν τα δικαιώματαα τους με θάρρος και τους με θάρρος και
να απαιτήσουν από τις κυβερνήνα απαιτήσουν από τις κυβερνήσσεις αληθινούς δασκάλους με κλεις αληθινούς δασκάλους με κλίίση. Ευτυχώς υπάρχειση. Ευτυχώς υπάρχει
το περτο περίίφημο όπλο των απερφημο όπλο των απεργγιών και οι σπουδαστές έχουν αυτό το όπλο.ιών και οι σπουδαστές έχουν αυτό το όπλο.

ΣεΣε μερικά κράτη υπάρχουν ήδ μερικά κράτη υπάρχουν ήδηη μέσα στα σχολ μέσα στα σχολεεία, λύκεια και πανεπιστήμιαία, λύκεια και πανεπιστήμια
οροριισμένοι δάσκαλοι  σμένοι δάσκαλοι  προσανατολιστέςπροσανατολιστές που στην πραγματικότητα δεν έχουν κλ που στην πραγματικότητα δεν έχουν κλίσίση, ηη, η
θέση που κατέχουν δεν συμπθέση που κατέχουν δεν συμπίίπτει με τις έμφυτες τάπτει με τις έμφυτες τάσσεις τουςεις τους.. Αυτοί οι δάσκαλοι δεν Αυτοί οι δάσκαλοι δεν
μπορούν  να  προμπορούν  να  προσσανατολανατολίίσουν  τους  υπόλοιπους  γιατσουν  τους  υπόλοιπους  γιατίί δεν  μπόρεσαν  να δεν  μπόρεσαν  να
προσανατολπροσανατολίίσουν ούτε τους εαυτούς τους.σουν ούτε τους εαυτούς τους.



Χρειάζονται  επειΧρειάζονται  επειγγόντως  αληθινοόντως  αληθινοίί δάσκαλοι  με  κλίση,  ικανοί  να δάσκαλοι  με  κλίση,  ικανοί  να
προσανατολπροσανατολίίσουν έξυπνα τους μαθητές και μαθήτριες. Εσουν έξυπνα τους μαθητές και μαθήτριες. Είίναι αναγκαναι αναγκαίίο να ξέρουμε ότιο να ξέρουμε ότι
χάρη  στην  πολλαπλότητα  του  ΕΓχάρη  στην  πολλαπλότητα  του  ΕΓΩΩ,  το  ανθρώπινο  ,  το  ανθρώπινο  ονον εκτελε εκτελείί διάφορους  ρόλους διάφορους  ρόλους
αυτόματα στο θέατρο της ζωής. Τα παιδιά ααυτόματα στο θέατρο της ζωής. Τα παιδιά αγγόρια και κορίτσια έχουν έναν ρόλο για τοόρια και κορίτσια έχουν έναν ρόλο για το
σχολεσχολείίο, άλλον ρόλο για τον δρόμο και άλλον για το σπο, άλλον ρόλο για τον δρόμο και άλλον για το σπίίτι.τι.

Αν θελήσουμε να ανακαλύψουμε την ΚΛΑν θελήσουμε να ανακαλύψουμε την ΚΛΙΙΣΗ ενός νέου ή μιας νέας, πρέπει ναΣΗ ενός νέου ή μιας νέας, πρέπει να
τους παρατηρήσουμε στο σχολετους παρατηρήσουμε στο σχολείίο, ο, σστο σπτο σπίίτι και ακόμα στον δρτι και ακόμα στον δρόόμο.μο.

Το έρΤο έργγο αυτό το αυτό τηης παρατήρησης μπορούν να το πρας παρατήρησης μπορούν να το πραγγματοποματοποιιήσουν μόνο οιήσουν μόνο οι
γονεγονείίς  και  οι  δάσκς  και  οι  δάσκααλοι  όταν  συνερλοι  όταν  συνεργγάζονται  πραγματικά.  Στην  απαρχαιωμένηάζονται  πραγματικά.  Στην  απαρχαιωμένη
παιδαγωγική  υπάρχει  ακόμα  το  σύστημπαιδαγωγική  υπάρχει  ακόμα  το  σύστημαα παρατήρησης  της  βαθμολογίας  για  να παρατήρησης  της  βαθμολογίας  για  να
συμπεράνουμε την κλσυμπεράνουμε την κλίσίση. Ο μαθητής που διακρη. Ο μαθητής που διακρίίνεται  νεται  στηνστην πολιτική α πολιτική αγγωωγγή με τουςή με τους
μεμεγγαλύτερους βαθμούς εαλύτερους βαθμούς είίναι μάλλον καταταναι μάλλον καταταγγμένος  μένος  σσαν ένας πιθανός δικηγόρος καιαν ένας πιθανός δικηγόρος και
αυταυτόόν  που  διακρν  που  διακρίίθηκε  στην  βιολογία  τον  προορθηκε  στην  βιολογία  τον  προορίίζουν  για  ζουν  για  γγιατρό  και  αυτόν  πουιατρό  και  αυτόν  που
διακρδιακρίίθηκε στα μαθηματικά, σαν ένα πιθανθηκε στα μαθηματικά, σαν ένα πιθανόό μηχανολό μηχανολόγογο  κλπ.κλπ.

Αυτό το ανόητο σύστημα για να συμπεράνουμε την κλΑυτό το ανόητο σύστημα για να συμπεράνουμε την κλίίση, εση, είίναι υπερβολικάναι υπερβολικά
εμπειρικό γιατεμπειρικό γιατίί ο νους έχει ανεβάσματα και κατεβάσματα όχι μόνο στην συνολική ο νους έχει ανεβάσματα και κατεβάσματα όχι μόνο στην συνολική
μορφή που εμορφή που είίναι  ήδη γνωστή αλλά ακόμη και  σε  ορισμένες  ειδικές  καταστάσεις.ναι  ήδη γνωστή αλλά ακόμη και  σε  ορισμένες  ειδικές  καταστάσεις.
ΠολλοΠολλοί  ί  συσυγγγραφγραφεείς,  που  στο  σχολίς,  που  στο  σχολεείο  ήταν  κακοίο  ήταν  κακοίί μαθητές  στην  γραμματική, μαθητές  στην  γραμματική,
αποδεαποδείίχτηκαν στην ζωή αλχτηκαν στην ζωή αληηθινοθινοίί  βιρτουόζοιβιρτουόζοι στην γλώσσα. στην γλώσσα.

ΠολλοΠολλοίί αξι αξιόόλογοι  μηχανλογοι  μηχανιικοκοίί ε είίχαν  πάντα  το  σχολεχαν  πάντα  το  σχολείίο  την  χειρότερηο  την  χειρότερη
βαθμολογία στα μαθηματικά και πολλοβαθμολογία στα μαθηματικά και πολλοίί γιατρο γιατροίί έμειναν στο σχολε έμειναν στο σχολείίο ανεξεταστέοιο ανεξεταστέοι
στην βιολοστην βιολογίγία.α.

ΕΕίίναι  λυπηρό  που  ορισμένοι  γονεναι  λυπηρό  που  ορισμένοι  γονείίς  αντς  αντίί να  μελετούν  τις  ικανότητες  των να  μελετούν  τις  ικανότητες  των
παιδιών τους βλέπουν  παιδιών τους βλέπουν  σ’ σ’ αυτούς την προέκτααυτούς την προέκτασση του αη του αγγαπημένου τους  απημένου τους  ΕΓΩ,ΕΓΩ, ΕΓΩ ΕΓΩ
ψυχολογικό, ο ψυχολογικό, ο ΕΑΥΤΟΣ ΕΑΥΤΟΣ ΜΟΥ. ΠολλοΜΟΥ. Πολλοίί πατέρες δικη πατέρες δικηγγόροι θέλουν τα παιδιά τους ναόροι θέλουν τα παιδιά τους να
συνεσυνεχχίσουν το  ίσουν το  γγραφεραφείίο τους  και  πολλοο τους  και  πολλοίί κατα κατασστηματάρχες  θέλουν  οι  γιοι  τους  νατηματάρχες  θέλουν  οι  γιοι  τους  να
συνεχσυνεχίίσουν  να  διαχειρσουν  να  διαχειρίίζονται  τα  εγωιστικά  τους  συμφέροντα  χωρζονται  τα  εγωιστικά  τους  συμφέροντα  χωρίίς  να  τουςς  να  τους
ενδιαφέρει ούτε στο ελάχιενδιαφέρει ούτε στο ελάχισστο το ατο το αίίσθημα κλσθημα κλίίσης των παιδιών τους.σης των παιδιών τους.

Το ΕΓΩ θέλει πάντα ν’ ανεβεΤο ΕΓΩ θέλει πάντα ν’ ανεβείί, να σκαρφαλώσει στην κορυφή της σκάλας, να, να σκαρφαλώσει στην κορυφή της σκάλας, να
ακουστεακουστείί και όταν οι φιλοδοξ και όταν οι φιλοδοξίίες του αποτύχουν τότε θέλει δια μέσου των παιδιών τουες του αποτύχουν τότε θέλει δια μέσου των παιδιών του
να καταφέρει αυτό που αυτός ο ίδιος δεν κατάφερε.να καταφέρει αυτό που αυτός ο ίδιος δεν κατάφερε.

ΑυτοΑυτοίί οι φιλόδοξοι γονε οι φιλόδοξοι γονείίς σπρώχνουν τα παιδιά τους αγόρια και κορίτσια σες σπρώχνουν τα παιδιά τους αγόρια και κορίτσια σε
καριέρες και θέκαριέρες και θέσσεις που δεν έχουν καμεις που δεν έχουν καμίία σχέση με το ΑΙΣΘΗΜΑ α σχέση με το ΑΙΣΘΗΜΑ ΚΛΙΣΗΣΚΛΙΣΗΣ αυτών. αυτών.

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΕΓΚΟΙ ΤΡΕΙΣ ΕΓΚΕΕΦΑΛΟΙΦΑΛΟΙ
Η επαναστατική ψυχολογία Η επαναστατική ψυχολογία ττης νέας εποχής βεβαιώνει όης νέας εποχής βεβαιώνει όττι η ορι η οργγανική μηχανήανική μηχανή

ττου  ου  διανοητικού ζώουδιανοητικού ζώου, που λανθα, που λανθασσμένα ονομάζεται άνθρωπος, υπάρχει σε μορφήμένα ονομάζεται άνθρωπος, υπάρχει σε μορφή
τρικεντρικήτρικεντρική ή  ή τριεγκεφαλική.τριεγκεφαλική.

Ο πρώτος εγκέφαλος εΟ πρώτος εγκέφαλος είίναι κλεισμένος ναι κλεισμένος σστην κρανιακή κοιλτην κρανιακή κοιλόότητα. Ο δεύτεροςτητα. Ο δεύτερος
εγκέφαλος  αντιστοιχεεγκέφαλος  αντιστοιχείί στην σπονδυλική  στήλη με  το  νωτια στην σπονδυλική  στήλη με  το  νωτιαίίο  μυελό  και  όλες  τιςο  μυελό  και  όλες  τις
νευρικές απολήξεις.  Ο τρνευρικές απολήξεις.  Ο τρίίτος ετος εγγκέφαλος δεν βρκέφαλος δεν βρίίσκεται σε ένα καθορισκεται σε ένα καθορισσμένο μέροςμένο μέρος
ούτε όμως εούτε όμως είίναι ένα καθοριναι ένα καθορισσμένο όργανο. Στην πραγματικότητμένο όργανο. Στην πραγματικότηταα ο τρ ο τρίίτος εγκέφαλοςτος εγκέφαλος
αποτελεαποτελείίται  από το νευρικό σύμπλεγμα του συμπαθητικού και  ται  από το νευρικό σύμπλεγμα του συμπαθητικού και  γγενικά  από όλα ταενικά  από όλα τα
επιμέρους νευρικά συμπλέγματα του ανθρώπινου ορεπιμέρους νευρικά συμπλέγματα του ανθρώπινου οργγανισμού.ανισμού.

Ο πρώτος εγκέφαλος εΟ πρώτος εγκέφαλος είίναι το κέντρο σκέψης. Ο δεύτερος εναι το κέντρο σκέψης. Ο δεύτερος εγγκέφαλος είναι τοκέφαλος είναι το
κέντρο κκέντρο κίίνηνησσης, κοινά ονομαζόμενο κινητικό κέντρο. Ο τρης, κοινά ονομαζόμενο κινητικό κέντρο. Ο τρίίτος εγκέφαλος ετος εγκέφαλος είίναι τοναι το
συγκινησυγκινησσιακό κέντρο.ιακό κέντρο.

ΕΕίίναι  απόλυτα  αποδεδειναι  απόλυτα  αποδεδειγγμένο  στην  πράξη  ότι  κάθε  κατάχρηση  τουμένο  στην  πράξη  ότι  κάθε  κατάχρηση  του
σκεπτόμενου εγκέφαλου προκαλεσκεπτόμενου εγκέφαλου προκαλείί υπερβολική φθορά διανο υπερβολική φθορά διανοηητικής ενέργειαςτικής ενέργειας.. Είναι Είναι



λοιπόν λολοιπόν λογγικό να βεβαιώσουμε χωρίς αμφιβολικό να βεβαιώσουμε χωρίς αμφιβολίία ότι τα  α ότι τα  τρελοκομείατρελοκομεία ε είίναι αληθινάναι αληθινά
νεκροταφενεκροταφείία διανοητικώς νεκρών.α διανοητικώς νεκρών.

Τα αρμονικά και ελεγχόμενα αθλήματα είναΤα αρμονικά και ελεγχόμενα αθλήματα είναιι χρήσιμα για το κινητικό κέντρο, χρήσιμα για το κινητικό κέντρο,
αλλά η κατάχρηαλλά η κατάχρησση  η  στα  στα  αθλήματα σημαθλήματα σημααίνει υπερβολική φθορά κινητικής ενέργειαςίνει υπερβολική φθορά κινητικής ενέργειας
και  το  αποτέλεκαι  το  αποτέλεσσμα  συνήθως  εμα  συνήθως  είίναι  καταστροφικό.  Δεν  εναι  καταστροφικό.  Δεν  είίναι  ανόητο  ναναι  ανόητο  να
επιβεβαιώσουμε ότι υπάρχουν νεκροεπιβεβαιώσουμε ότι υπάρχουν νεκροίί του κινητικού ε του κινητικού εγγκέφαλου. Αυτοκέφαλου. Αυτοίί οι νεκρο οι νεκροί ί εείίναιναι
γνωστογνωστοίί  σσαν άρρωστοι από ημιπληγία, παραπληγία, παράλαν άρρωστοι από ημιπληγία, παραπληγία, παράλυυση σταδιακή ση σταδιακή κλπ.κλπ.

Η αΗ αίίσθηση της αισθητικής ο μυστικισμός,  η έκστασθηση της αισθητικής ο μυστικισμός,  η έκστασση, η ανώτερη μουσική,η, η ανώτερη μουσική,
εείίναι αναναι αναγγκακαίία για να καλλιερα για να καλλιεργγήσουμε το συήσουμε το συγγκινησικινησιαακό κέντρο, αλλά η κατάχρησηκό κέντρο, αλλά η κατάχρηση
αυτού  του εγκέφαλου  προκαλεαυτού  του εγκέφαλου  προκαλείί άχρηστη φθορά και  σπατάλη  των  συγκινησιακών άχρηστη φθορά και  σπατάλη  των  συγκινησιακών
ενεργειών.  Κάνουν  κατάχρηση  του  συενεργειών.  Κάνουν  κατάχρηση  του  συγγκινησιακού  εκινησιακού  εγγκέφαλου  οι  κέφαλου  οι  υπαρξιστέςυπαρξιστές του του
«νέου  κύματος»,  οι  φανατικο«νέου  κύματος»,  οι  φανατικοίί του  ροκ,  οι  αισθη του  ροκ,  οι  αισθησσιακοιακοίί  ψευτοκαλλιτέχνεςψευτοκαλλιτέχνες της της
μοντέρνας τέχνης, οι νοσηρά παθιασμένοι από την ηδονή κλπ.μοντέρνας τέχνης, οι νοσηρά παθιασμένοι από την ηδονή κλπ.

Ακόμα και αν φαΑκόμα και αν φαίίνεται απνεται απίίστευτο, ο θάνατος εξελστευτο, ο θάνατος εξελίίσσεται κατά τρσσεται κατά τρίίτα τα σσε κάθεε κάθε
άτομο. Ήδη εάτομο. Ήδη είίναι αποδεδειναι αποδεδειγγμένο κατά κόρο ότι κάθε αρρώστια έχει την βάμένο κατά κόρο ότι κάθε αρρώστια έχει την βάσση της σεη της σε
οποιονδήοποιονδήπποτε αοτε αππό τους τρεις εό τους τρεις εγγκέφαλους.κέφαλους.

Ο  μεγάλος  νόμος  έχει  καταθέσει  σοφά  Ο  μεγάλος  νόμος  έχει  καταθέσει  σοφά  σσε  κάθε  έναν  αε  κάθε  έναν  αππό  τους  τρειςό  τους  τρεις
εγκέφαλους  του  διανοεγκέφαλους  του  διανοηητικού  ζώου  κάποιο  καθορισμένο  κεφάλαιο  από  ΖΩΤΙΚτικού  ζώου  κάποιο  καθορισμένο  κεφάλαιο  από  ΖΩΤΙΚΕΣΕΣ
ΑΞΙΕΣ.  Το  να  εξοικονομεΑΞΙΕΣ.  Το  να  εξοικονομείίς  αυτό  το  κεφάλαιο  σημας  αυτό  το  κεφάλαιο  σημαίίνει  εκ  των  πραγμάτωννει  εκ  των  πραγμάτων
επιμήκυνση της ζωής και το να σπατεπιμήκυνση της ζωής και το να σπατααλάς αυτό το κεφάλαιο ελάς αυτό το κεφάλαιο είίναι θάνατος.ναι θάνατος.

ΑρχαΑρχαίίες παραδόσεις που έφταες παραδόσεις που έφτασσαν μέχρι εμάς από την τρομακτική νύχτα τωναν μέχρι εμάς από την τρομακτική νύχτα των
αιώνων βεβαιώνουν ότι ο μέσος όρος ζωής στην Παλιάαιώνων βεβαιώνουν ότι ο μέσος όρος ζωής στην Παλιά Ήπειρο Ήπειρο  Μου,Μου,  ππου βριου βρισσκότανκόταν
σστον Ειρηνικό Ωκεανό, κυμαινόταν μεταξύ δώδεκα και δεκαπέντε αιώνων.τον Ειρηνικό Ωκεανό, κυμαινόταν μεταξύ δώδεκα και δεκαπέντε αιώνων.

Με το πέρασμα των αιώνων δια μέΜε το πέρασμα των αιώνων δια μέσσου όλων των ηλικιών, η λαθεμένη χρήσηου όλων των ηλικιών, η λαθεμένη χρήση
των τριών εγκεφάλων άρχιτων τριών εγκεφάλων άρχισσε να ελαττώνει την ζωή ε να ελαττώνει την ζωή σιγά-σιγά.σιγά-σιγά.

Στην ηλιόλουΣτην ηλιόλουσστη χώρα τη χώρα ΚΕΜ...ΚΕΜ... εκε εκείί στην Παλιά Α στην Παλιά Αίγίγυπτο των Φαραώ, ο μέυπτο των Φαραώ, ο μέσσοςος
όρος ζωής έφτανε πια μόνο τα εκατόν σαράντα χρόνια.όρος ζωής έφτανε πια μόνο τα εκατόν σαράντα χρόνια.

Σήμερα στους μοντέρνους καιρούς της βενζΣήμερα στους μοντέρνους καιρούς της βενζίίνης και του πλαστικού, νης και του πλαστικού, σ’ σ’ αυτήναυτήν
ττηην  εποχή  του  υπν  εποχή  του  υπααρξισμού  και  των  επαναστατών  του  ροκ,  ο  μέσος  όρος  τηςρξισμού  και  των  επαναστατών  του  ροκ,  ο  μέσος  όρος  της
ανθρανθρωωπινής ζωής σύμφωνα με ορισμένες ασφαλιστικές εταιρπινής ζωής σύμφωνα με ορισμένες ασφαλιστικές εταιρίίες εες είίναι μόλις πενήνταναι μόλις πενήντα
χρόνια.χρόνια.

Οι  κύριοι  Οι  κύριοι  Μαρξιστές-ΛενινιστέςΜαρξιστές-Λενινιστές τ τηης  Σοβιετικής  Ένωσης,  ς  Σοβιετικής  Ένωσης,  φανφαρόνοιφανφαρόνοι και και
ψεύτες όπως πάντα, γυψεύτες όπως πάντα, γυρρίζουν ίζουν διαδίδονταςδιαδίδοντας ότι ανακάλυψαν ορούς πολύ ειδικούς που ότι ανακάλυψαν ορούς πολύ ειδικούς που
μακραμακραίίνουν  την  ζωή,  αλλά  το  γεροντάκι  ο  νουν  την  ζωή,  αλλά  το  γεροντάκι  ο  ΚρούτσεφΚρούτσεφ ακόμα  δεν  ε ακόμα  δεν  είίναι  ογδόντναι  ογδόνταα
χρόνων και πρέπει να ζητήσει άδεια από το ένα πόδι για νχρόνων και πρέπει να ζητήσει άδεια από το ένα πόδι για ναα σηκώ σηκώσσει το άλλο. Στοει το άλλο. Στο
κέντρο της Ασίας υπάρχει μια θρηκέντρο της Ασίας υπάρχει μια θρησσκευτική κοινότητα που αποτελεκευτική κοινότητα που αποτελείίται από γέρουςται από γέρους
που πια δεν θυμούνται την νεότητπου πια δεν θυμούνται την νεότητάά τους. τους.

Ο  μέσος  όρος  ζωής  αΟ  μέσος  όρος  ζωής  αυυτών  των  γέρων  κυματών  των  γέρων  κυμαίίνεται  από  τετρακόσια  μέχρινεται  από  τετρακόσια  μέχρι
πεντακόσια χρπεντακόσια χρόόνια. Όλο το μυστικό της μακροζωνια. Όλο το μυστικό της μακροζωίίας αυτών των ασιατών καλόγερωνας αυτών των ασιατών καλόγερων
εείίναι η σοφή χρήση των τριών εναι η σοφή χρήση των τριών εγγκεφάλων.κεφάλων.

Η ισορροπημένη  και  αρμονική  λειτουρΗ ισορροπημένη  και  αρμονική  λειτουργίγία  των  τριών  εα  των  τριών  εγγκεφάλων  σημακεφάλων  σημαίίνεινει
αποταμαποταμίίευση των ΖΩΤΙΚευση των ΖΩΤΙΚΩΩΝ ΑΞΙΩΝ καΝ ΑΞΙΩΝ καιι σαν λο σαν λογγική συνέπεια, παράτασική συνέπεια, παράτασηη της ζωής. της ζωής.

ΥΥππάρχει  ένας  κοσμικός  ΝΟΜΟΣ  γνωστός  σαν  «ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ  ΤΩΝάρχει  ένας  κοσμικός  ΝΟΜΟΣ  γνωστός  σαν  «ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ  ΤΩΝ
ΠΑΛΜΠΑΛΜΩΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ».  Οι  καλόΝ ΑΠΟ ΠΟΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ».  Οι  καλόγγεροι  του παραπάνω Μοναστηριούεροι  του παραπάνω Μοναστηριού
ξέροξέρουυν να χρησιμοποιούν αυτόν τον νόμο μέσω της χρήσης των τριών εν να χρησιμοποιούν αυτόν τον νόμο μέσω της χρήσης των τριών εγγκεφάλων. Ηκεφάλων. Η
απαρχαιωμένη παιδαπαρχαιωμένη παιδααγγωωγική οδγική οδηηγεγείί τους μαθητές και μαθήτριες στην κατάχρηση του τους μαθητές και μαθήτριες στην κατάχρηση του
εγκέφαλου  που  σκέπτεται,  της  οποίας  τα  αποτελέσματεγκέφαλου  που  σκέπτεται,  της  οποίας  τα  αποτελέσματα  α  εείίναι  γνωστά  στηνναι  γνωστά  στην
ψυχιατρική.ψυχιατρική.

Η  έξυπνη  καλλιέργεια  των  τριών  εγκεφάλων  εΗ  έξυπνη  καλλιέργεια  των  τριών  εγκεφάλων  είίναι  η  ΒΑΣΙΚΗναι  η  ΒΑΣΙΚΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.  Στις  παλιές  σχολές  μυστηρΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.  Στις  παλιές  σχολές  μυστηρίίων  της  Βαβυλώνας,  Ελλάδας,  Ινδων  της  Βαβυλώνας,  Ελλάδας,  Ινδίίας,ας,



ΠερσΠερσίίας,  Αιγύπτου  κλπας,  Αιγύπτου  κλπ,, οι  μαθητές  και  μαθήτρ οι  μαθητές  και  μαθήτριιες  έπαιρναν  πληροφόρησηες  έπαιρναν  πληροφόρηση
ολοκληρωμένη κατ ευθείαν για τους τρεολοκληρωμένη κατ ευθείαν για τους τρειις ες εγγκεφάλους τους μέκεφάλους τους μέσσω της διδασκαλίαςω της διδασκαλίας
του χορού, της μουσικής κλπτου χορού, της μουσικής κλπ,, έξυπνα συνδυ έξυπνα συνδυαασμένων.σμένων.

Τα θέατρα των αρχαΤα θέατρα των αρχαίίων εποχών αων εποχών απποτελούοτελούσσαν μέρος τοαν μέρος του υ σχολεσχολείίου. Το δράμα,ου. Το δράμα,
η  κωμωδη  κωμωδίία,  η  τραα,  η  τραγγωδωδίία,  συνδυασμένα  με  ειδική  μιμητική,  την  μουσική,  τηνα,  συνδυασμένα  με  ειδική  μιμητική,  την  μουσική,  την
δδιιδασκαλία  του  λόδασκαλία  του  λόγγου  κλπ,  χρησίμευαν  για  να  πληροφορήσουν  τους  τρειςου  κλπ,  χρησίμευαν  για  να  πληροφορήσουν  τους  τρεις
εγκέφαλους  του  κάθε  ατόμου.  Τότε  οι  σπουδαστές  δεν  έκαναν  κατάχρηση  τουεγκέφαλους  του  κάθε  ατόμου.  Τότε  οι  σπουδαστές  δεν  έκαναν  κατάχρηση  του
διανοητικού  εγκέφαλου  και  ήξεραν  να  χρησιμοποιούν  έξυπνα  και  με  τρόποδιανοητικού  εγκέφαλου  και  ήξεραν  να  χρησιμοποιούν  έξυπνα  και  με  τρόπο
ισορροισορροππημένο τους τρεις εγκέφαλοημένο τους τρεις εγκέφαλούύς τους.ς τους.

Οι  χοροΟι  χοροίί των  Ελευσ των  Ελευσίίνιων  Μυστηρνιων  Μυστηρίίων  στην  Ελλάδα  το  θέατρο  στηνων  στην  Ελλάδα  το  θέατρο  στην
Βαβυλώνα, η γλυπτική στην Ελλάδα, χρησιμοΒαβυλώνα, η γλυπτική στην Ελλάδα, χρησιμοπποιήθηκαν πάντοτε για την μετάδοσηοιήθηκαν πάντοτε για την μετάδοση
γνγνώώσεων στους  μαθητές  και  μαθήτριες.  Τώρα,  στους  σημερινούς  διεστραμμένουςσεων  στους  μαθητές  και  μαθήτριες.  Τώρα,  στους  σημερινούς  διεστραμμένους
κακαιιρούς του ροκ, οι μαθητές και μαθήτριες μρούς του ροκ, οι μαθητές και μαθήτριες μππερδεμένοι και αποπροσανατολιερδεμένοι και αποπροσανατολισσμένοιμένοι
προχωρούν από τον σκοτεπροχωρούν από τον σκοτειινό δρόμο της διανοητικής κατάχρησης.νό δρόμο της διανοητικής κατάχρησης.

Τώρα πια δεν υπάρχουν αληθινά δημιουργικά συστήματα για την αρμονικήΤώρα πια δεν υπάρχουν αληθινά δημιουργικά συστήματα για την αρμονική
καλλιέρκαλλιέργγεια των τριών εγκεφάλων.εια των τριών εγκεφάλων.

Οι  εκπαιδευτικοΟι  εκπαιδευτικοίί των  σχολε των  σχολείίων,  λυκεων,  λυκείίων  και  πανεπιστημων  και  πανεπιστημίίων,  μόνοων,  μόνο
κατευθύνουν  την  άπιστη  μνήμη  των  βαριεστημένων  μαθητών  κατευθύνουν  την  άπιστη  μνήμη  των  βαριεστημένων  μαθητών  ππου  περιμένουνου  περιμένουν
ανυπόμονα την ώρα ανυπόμονα την ώρα ππου θα βου θα βγγουν από την τάξη.ουν από την τάξη.

ΕΕίίναι  επεναι  επείίγον,  εγον,  είίναι  απαραναι  απαραίίτητο  να  ξέρεις  να  συνδυάσεις  το  δτητο  να  ξέρεις  να  συνδυάσεις  το  διιανοητικό,ανοητικό,
κινητικό  και  συκινητικό  και  συγγκινησιακό  με  πρόθεση  να  μεταβιβάσεις  ολοκληρωμένηκινησιακό  με  πρόθεση  να  μεταβιβάσεις  ολοκληρωμένη
πληροφόρηση πληροφόρηση σστους τρεις εγκεφάλους του σπουδατους τρεις εγκεφάλους του σπουδασστή.τή.

ΕΕίίναι ανόητο το να πληναι ανόητο το να πληρροοφφορορήήσεις τον ένα μόνο εσεις τον ένα μόνο εγγκέφαλο.κέφαλο.
Ο πρώτος εΟ πρώτος εγγκέφαλος δεν εκέφαλος δεν είίννααι ο μόνος της γνώσης. Αποβαι ο μόνος της γνώσης. Αποβαίίνει εγκληματικό τονει εγκληματικό το

να κάνουμε κατάχρηση στον διανοητικό εγκέφαλο των μαθητών και μαθητριών.να κάνουμε κατάχρηση στον διανοητικό εγκέφαλο των μαθητών και μαθητριών.
Η ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θα πρέΗ ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θα πρέππει νει ναα οδηγήσει τους σπουδα οδηγήσει τους σπουδασστές απτές απόό τον τον

δρόμο της αρμονικής ανάπτυξης.δρόμο της αρμονικής ανάπτυξης.
Η επαναστατική  ψυχολοΗ επαναστατική  ψυχολογίγία  διδάσκει  καθαρά  ότι  οι  τρεις  εγκέφαλοι  έχουνα διδάσκει  καθαρά  ότι  οι  τρεις  εγκέφαλοι  έχουν

τρεις  τύπους  από ανεξτρεις  τύπους  από ανεξάάρτητες  διαρτητες  διασσυνδέσεις  εντελώς  διαφορετικές.  Αυτουνδέσεις  εντελώς  διαφορετικές.  Αυτοίί οι  τρεις οι  τρεις
τύποι διασύνδετύποι διασύνδεσσης δέχονται διαφορετικούς παλμούς από το Εης δέχονται διαφορετικούς παλμούς από το Είίναι.ναι.

Αυτό μας δΑυτό μας δίίνει  εκ των πραγμάτων τρεις διαφορετικές  προσωπικότητες  νει  εκ των πραγμάτων τρεις διαφορετικές  προσωπικότητες  ππουου
δεν διαθέτουν τδεν διαθέτουν τίίποτα το κοινποτα το κοινόό ούτε   ούτε  σστην ιδιοστην ιδιοσυυγκραγκρασσία τους ούία τους ούττε στις εκδηλώε στις εκδηλώσσειςεις
τους.  Η  επανατους.  Η  επανασστατική  ψυχολογία  της  νέας  εποχής  διδάσκει  ότι  σε  κάθε  άτομοτατική  ψυχολογία  της  νέας  εποχής  διδάσκει  ότι  σε  κάθε  άτομο
υπάρχουν τρεις διαφορετικές ψυχολογικές όψεις.υπάρχουν τρεις διαφορετικές ψυχολογικές όψεις.

Με το ένα μέρος της ψυχικής ουσΜε το ένα μέρος της ψυχικής ουσίίας επιθυμούμε ένα πράγμας επιθυμούμε ένα πράγμαα, με άλλο μέρος, με άλλο μέρος
επιθυμούμε ένα άλλο εντελώς δεπιθυμούμε ένα άλλο εντελώς διιαφορετικό και χάρη στο τραφορετικό και χάρη στο τρίίτο μέρος κάνουμε κάτιτο μέρος κάνουμε κάτι
εντελώς αντεντελώς αντίίθετο.θετο.

Σε  μΣε  μίία  στα  στιιγμή  μεγάλου  γμή  μεγάλου  ππόνου,  κάποτε  στο  χάσόνου,  κάποτε  στο  χάσιιμο  ενός  αγαπημένουμο  ενός  αγαπημένου
προσώπου  ή  σε  οπροσώπου  ή  σε  οπποιαδήποτε  άλλη  οικεοιαδήποτε  άλλη  οικείία  καταστροφή,  η  συγκινηα  καταστροφή,  η  συγκινησσιακήιακή
προσωπικότητα  φθάνει  μέχρι  την  απροσωπικότητα  φθάνει  μέχρι  την  αππελπελπιισσίία  ενώ  η  διανοητική  προσωπικότηταα  ενώ  η  διανοητική  προσωπικότητα
διερωτάται το γιατί όλης αυτής της τραγωδδιερωτάται το γιατί όλης αυτής της τραγωδίίας και η προσωπικότητα της κας και η προσωπικότητα της κίίνησης τονησης το
μόνο που θέλει εμόνο που θέλει είίναι να εξαφανιστεί από την σκηνή. Αυτές οι τρεις προναι να εξαφανιστεί από την σκηνή. Αυτές οι τρεις προσσωπικότητεςωπικότητες
διαφορετικές,  διαφορετικές,  αλλοιώτικες  αλλοιώτικες  και  πολλές  φορές  μέχρι  και  αντιφατικές  πρέπει  νακαι  πολλές  φορές  μέχρι  και  αντιφατικές  πρέπει  να
καλλιεργηθούν έξυπνα και να καθοδηγηθούν με μεθόδκαλλιεργηθούν έξυπνα και να καθοδηγηθούν με μεθόδοους και ειδικά συστήματα  υς και ειδικά συστήματα  σσεε
όλα τα σχολόλα τα σχολεεία, λύκεια και πανεπιστήμια.ία, λύκεια και πανεπιστήμια.

Από την ψυχΑπό την ψυχοολογική σκοπιά ελογική σκοπιά είίναι ανόητο το να μορφώνουμε αποκλειστικάναι ανόητο το να μορφώνουμε αποκλειστικά
την  διανοητική  προτην  διανοητική  προσσωπικότητα.  Ο  άνθρωπος  έχει  τρεις  προσωπικότητες  πουωπικότητα.  Ο  άνθρωπος  έχει  τρεις  προσωπικότητες  που
χρειάζονται επειγόντως την ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.χρειάζονται επειγόντως την ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.

ΤΟ ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΚΟΤΟ ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΚΟ



Το ΚΑΛΟ και  το ΚΑΚΟ δεν υπάρχουν.  Ένα πράγμα είναι  καλό όταν μαςΤο ΚΑΛΟ και  το ΚΑΚΟ δεν υπάρχουν.  Ένα πράγμα είναι  καλό όταν μας
συμφέρει και κακό όσυμφέρει και κακό ότταν δεν μας συμφέρει. Το ΚΑΛΟ και το ΚΑΚΟ εαν δεν μας συμφέρει. Το ΚΑΛΟ και το ΚΑΚΟ είίναι υπόθεσηναι υπόθεση
εγωιστικής συμφεροντολογίας και εγωιστικής συμφεροντολογίας και καπρίτσιωνκαπρίτσιων του νου. Ο άνθρωπος  του νου. Ο άνθρωπος ππου ανακάλυψεου ανακάλυψε
τους  μοιρατους  μοιραίίους  όρους  ΚΑΛΟ  και  ΚΑΚΟ  ήταν  ένας  Άτλαντας  ονομαζόμενοςους  όρους  ΚΑΛΟ  και  ΚΑΚΟ  ήταν  ένας  Άτλαντας  ονομαζόμενος
ΜΑΚΑΡΙ  ΜΑΚΑΡΙ  KRONVERNZYONKRONVERNZYON εξα εξαίίρετο  μέλος  της  Ερετο  μέλος  της  Εππιστημονικής  Εταιρειστημονικής  Εταιρείίαςας
Ακαλντάν, Ακαλντάν, ππου βρισκόταν στην καταποντιου βρισκόταν στην καταποντισσμένη ήπειρο Ατλαντμένη ήπειρο Ατλαντίίδα.δα.

Ποτέ δεν υποπτεύθηκε ο αρχαΠοτέ δεν υποπτεύθηκε ο αρχαίίος σοφός γέροντας την τόσο βαρεος σοφός γέροντας την τόσο βαρείαία βλάβη που βλάβη που
θα προξενούσε στην ανθρωπότητα με την ανακάλυψη των δύο του λέξεων.θα προξενούσε στην ανθρωπότητα με την ανακάλυψη των δύο του λέξεων.

Οι σοφοί Άτλαντες μελέτησαν σε βάθος όλες τις δυνάμεις της ανοδικής, τηςΟι σοφοί Άτλαντες μελέτησαν σε βάθος όλες τις δυνάμεις της ανοδικής, της
καθοδικής και της ουδέτερκαθοδικής και της ουδέτερηης εξέλιξης της φύσς εξέλιξης της φύσηης, αλλά ς, αλλά σε σε αυτόν τον γέρο σοφό ήρθεαυτόν τον γέρο σοφό ήρθε
η ιδέα να ορη ιδέα να ορίίσει τις δυο πρώτες με τους ορισμούς ΚΑΛΟ και ΚΑΚΟ. Τις δυνάμειςσει τις δυο πρώτες με τους ορισμούς ΚΑΛΟ και ΚΑΚΟ. Τις δυνάμεις
του τύπου ανοδικής εξέλιξτου τύπου ανοδικής εξέλιξηης τις ονόμασε καλές και τις δυνάμεις του τύπου καθοδικήςς τις ονόμασε καλές και τις δυνάμεις του τύπου καθοδικής
εξέλιξης τις βάφτισε με τον όρο κακές. Στις ουδέτερες δυνάμεις δεν έδωσε κανέναεξέλιξης τις βάφτισε με τον όρο κακές. Στις ουδέτερες δυνάμεις δεν έδωσε κανένα
όνομα. Αυτές οι δυνάμεις  όνομα. Αυτές οι δυνάμεις  διαδικάζονταιδιαδικάζονται μέσα στον άνθρωπο και  μέ μέσα στον άνθρωπο και  μέσσα στην φύσηα στην φύση
όντας η ουδέτερη δύναμη το σημεόντας η ουδέτερη δύναμη το σημείίο στήριξης και ιο στήριξης και ισσορροπορροπίίας. ας. 

Πολλούς  αιώνες  αρΠολλούς  αιώνες  αργγότερότεραα μετά  τον   μετά  τον  καταποντισμό  καταποντισμό  της  της  ΑτλαντίδαςΑτλαντίδας με  την με  την
φημισμένη φημισμένη ΠοσειδωνείαΠοσειδωνεία για την ο για την οπποοίία μιλά ο Πλάτων στην Δημοκρατα μιλά ο Πλάτων στην Δημοκρατίία του, υπήρξεα του, υπήρξε
στον ανατολικστον ανατολικόό πολιτισμό  πολιτισμό TIKLYAMISHAYANATIKLYAMISHAYANA ένας πολύ παλιός ιερέας ου έκ ένας πολύ παλιός ιερέας ου έκαανενε
το  βαρύττο  βαρύταατο  σφάλμα  να  κάνει  κατάχρητο  σφάλμα  να  κάνει  κατάχρησηση των  ορι των  ορισσμών  ΚΑΛΟ  και  ΚΑΚΟμών  ΚΑΛΟ  και  ΚΑΚΟ
χρηιμοποιώνταςχρηιμοποιώντας τους πεισματικά για να βασίσει επάνω  τους πεισματικά για να βασίσει επάνω σσee  τούς μια ηθική. Το όνοματούς μια ηθική. Το όνομα
αυτού του ιερέα ήταν  αυτού του ιερέα ήταν  ARMANATOORAARMANATOORA.. Με το πέρασμα της ιστορ Με το πέρασμα της ιστορίίας μέας μέσσω τωνω των
αναραναρίίθμητων  αιώνων,  η  ανθρωπότητα  θμητων  αιώνων,  η  ανθρωπότητα  ελαττωματοποιήθηκεελαττωματοποιήθηκε με  τις  δυο  αυτές με  τις  δυο  αυτές
λεξούλεςλεξούλες και τις βρ και τις βρίίσκει κανεσκει κανείίς ακόμα και στην σούπα.ς ακόμα και στην σούπα.

ΤελευταΤελευταίία  υπάρχουν  πολλοα  υπάρχουν  πολλοίί  ΑΝΑΜΟΡΦΩΤΕΣΑΝΑΜΟΡΦΩΤΕΣ που  θέλουν  την  ΗΘΙΚΗ που  θέλουν  την  ΗΘΙΚΗ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ,  αλλά όμως  δυστυχώς  για  αυτούς  και  για  τον  ταλαιπωρημένοΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ,  αλλά όμως  δυστυχώς  για  αυτούς  και  για  τον  ταλαιπωρημένο
κόκόσσμο έχουν τον νου  εμο έχουν τον νου  εγγκλωβισμένο ανάμεσα στο ΚΑΚΟ και ΚΑΛΟ. Κάθε ηθικήκλωβισμένο ανάμεσα στο ΚΑΚΟ και ΚΑΛΟ. Κάθε ηθική
βασβασίίζεται  στις  λεξούλες  ΚΑΛΟ  και  ΚΑΚΟ.  Γι’  αυτζεται  στις  λεξούλες  ΚΑΛΟ  και  ΚΑΚΟ.  Γι’  αυτόό κ κάάθε  θε  ΗΘΙΚΟΣΗΘΙΚΟΣ
ΑΝΑΜΟΡΦΩΤΗΣΑΝΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ε είίναι εκ των πραγμάτων ένας ναι εκ των πραγμάτων ένας ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΟΣ.ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΟΣ.

Οι όροι ΚΑΛΟ και ΚΑΚΟ χρηΟι όροι ΚΑΛΟ και ΚΑΚΟ χρησσιμεύουν πάντα για να ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΟιμεύουν πάντα για να ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΟΥΥΝ ή ναΝ ή να
ΚΑΤΑΔΙΚΚΑΤΑΔΙΚΑΑΖΟΥΝ τΖΟΥΝ τοο  ίίδια μας τα λάθη.δια μας τα λάθη.

ΑυτΑυτόός  που  δικαιολογες  που  δικαιολογείί ή  καταδικάζει  δεν  καταλαβα ή  καταδικάζει  δεν  καταλαβαίίνει.  Ενει.  Είίναι  έξυπνο  ναναι  έξυπνο  να
καταλαβακαταλαβαίίνουμε την ανάπτυξη των δυνάμεων της ανοδικής εξέλιξης, αλλά δεν ενουμε την ανάπτυξη των δυνάμεων της ανοδικής εξέλιξης, αλλά δεν ε ίίναιναι
έξυπνο  να  τις  δικαιολοέξυπνο  να  τις  δικαιολογγούμε  με  τον  ορισμό  ΚΑΛΕΣ.  Εούμε  με  τον  ορισμό  ΚΑΛΕΣ.  Είίναι  έξυπνο  ναναι  έξυπνο  να
καταλαβακαταλαβαίίνουμε τις διαδικασνουμε τις διαδικασίίες των δυνάμεων της καθοδικής εξέλιξης, αλλά εες των δυνάμεων της καθοδικής εξέλιξης, αλλά είίναιναι
κουτό να τις καταδικάζουμε με τον ορικουτό να τις καταδικάζουμε με τον ορισσμό μό ΚΑΚΕΣ.ΚΑΚΕΣ.

Κάθε  φυγόκεντρος  δύναμη  μπορεΚάθε  φυγόκεντρος  δύναμη  μπορείί να  μετατραπε να  μετατραπείί σε  δύναμη  κεντρομόλο. σε  δύναμη  κεντρομόλο.
Κάθε  δύναμη  καθοδικής  εξέλιξης  μπορεΚάθε  δύναμη  καθοδικής  εξέλιξης  μπορείί να  μετατραπε να  μετατραπείί σε  δύναμη  ανοδικής σε  δύναμη  ανοδικής
εξέλιξης. Μέσα στις ατέλειωτες διαδικασεξέλιξης. Μέσα στις ατέλειωτες διαδικασίίες της ενέρες της ενέργγειας σε κατάσταση ανοδικήςειας σε κατάσταση ανοδικής
εξέλιξης  υπάρχουν  άπειρες  διαδικαεξέλιξης  υπάρχουν  άπειρες  διαδικασίσίες  της  ενέρες  της  ενέργγειας  σε  κατάσταση  καθοδικήςειας  σε  κατάσταση  καθοδικής
εξέλιξης.εξέλιξης.

ΜέΜέσσα  σε  κάθε  ανθρώπινο  α  σε  κάθε  ανθρώπινο  ονον υπάρχουν  διάφορες  μορφές  ενέρ υπάρχουν  διάφορες  μορφές  ενέργγειας  πουειας  που
εξελεξελίίσσονται  ανοδικά  και  καθοδικά  και  μεταμορφώνονται  ασταμάτητα.  Το  νασσονται  ανοδικά  και  καθοδικά  και  μεταμορφώνονται  ασταμάτητα.  Το  να
δικαιολογήσεις  ορισμένη  μορφή  ενέργειας  και  να  καταδικάσεις  κάποια  άλλη,  δενδικαιολογήσεις  ορισμένη  μορφή  ενέργειας  και  να  καταδικάσεις  κάποια  άλλη,  δεν
είναι  κατανόηση.  Το  ζωτικό  εείναι  κατανόηση.  Το  ζωτικό  είίναι  να  κατανοήσεις.  Η  εμπειρναι  να  κατανοήσεις.  Η  εμπειρίία  της  ΑΛΗΘΕΙΑΣα  της  ΑΛΗΘΕΙΑΣ
υπήρξε πολύ σπάνια ανάμεσα στην ανθρωπότητα, πράγμα που οφευπήρξε πολύ σπάνια ανάμεσα στην ανθρωπότητα, πράγμα που οφείίλεται στο γελεται στο γεγγονόςονός
του μποτιλιαρίσματος τουτου μποτιλιαρίσματος του

νου.  Οι  άνθρωποι  βρίσκονται  μνου.  Οι  άνθρωποι  βρίσκονται  μπποτιλιαρισμένοι  ανάμεσα  στις  αντιθέσειςοτιλιαρισμένοι  ανάμεσα  στις  αντιθέσεις
ΚΑΛΟ και ΚΑΚΟ.ΚΑΛΟ και ΚΑΚΟ.

Η  ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ  ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ  του  ΓΝΗ  ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ  ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ  του  ΓΝΩΩΣΤΙΚΟΥ  ΚΙΝΗΜΑΤΟΣΣΤΙΚΟΥ  ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ
βασίζεται  στην μελέτη  των διαφορετβασίζεται  στην μελέτη  των διαφορετιικών  τύπων ενέρκών τύπων ενέργγειας  πού λειτουργούν  μέσαειας  πού λειτουργούν  μέσα



στον ανθρώπινο οργανισμό και μέσα στην φύση. Το ΓΝστον ανθρώπινο οργανισμό και μέσα στην φύση. Το ΓΝΩΩΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ έχει μιαΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ έχει μια
ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ  ΗΘΙΚΗ  που  δεν  έχει  καμΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ  ΗΘΙΚΗ  που  δεν  έχει  καμίία  σχέση  με  την  ηθική  τωνα  σχέση  με  την  ηθική  των
αντιδραστικών ούτε και με τους συντηρητικούς και καθυστερημένους ορισμούς τουαντιδραστικών ούτε και με τους συντηρητικούς και καθυστερημένους ορισμούς του
ΚΑΛΟΥ και του ΚΑΚΟΥ.ΚΑΛΟΥ και του ΚΑΚΟΥ.

Μέσα  στο  Μέσα  στο  ψυχο-φυσιολογικόψυχο-φυσιολογικό εργαστήριο  του  οργανι εργαστήριο  του  οργανισσμού  του  ανθρώπουμού  του  ανθρώπου
υπάρχουν  δυνάμεις  ανοδικής,  καθοδικής  και  ουδέτερης  εξέλιξης,  που  πρέπει  ναυπάρχουν  δυνάμεις  ανοδικής,  καθοδικής  και  ουδέτερης  εξέλιξης,  που  πρέπει  να
μελετηθούν και να κατανοηθούν σε βάθος.μελετηθούν και να κατανοηθούν σε βάθος.

Ο  όρος  ΚΑΛΟ  εμποδΟ  όρος  ΚΑΛΟ  εμποδίίζει  την  ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ  των  ενεργειών  ανοδικήςζει  την  ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ  των  ενεργειών  ανοδικής
εξέλιξης, εξαιτεξέλιξης, εξαιτίίας της δικαιολόγησης.ας της δικαιολόγησης.

Ο  όρος  ΚΑΚΟ  εμποδΟ  όρος  ΚΑΚΟ  εμποδίίζει  την  κατανόηση  των  δυνάμεων  της  καθοδικήςζει  την  κατανόηση  των  δυνάμεων  της  καθοδικής
εξέλιξης, εξαιτεξέλιξης, εξαιτίίας της καταδας της καταδίίκης.κης.

Το να δικαιολογεΤο να δικαιολογείίς ή να καταδικάζεις δεν σημας ή να καταδικάζεις δεν σημαίίνει ότι κατανοενει ότι κατανοείίς. Αυτός ς. Αυτός ππουου
θέλει να απαλλαθέλει να απαλλαγγεείί από τα ελαττώματ από τα ελαττώματαα του δεν πρέ του δεν πρέππει να τα δικαιολοει να τα δικαιολογγεείί ή να τα ή να τα
καταδικάζεικαταδικάζει,, ε είίναι ΕΠΕΙΓΟΝ να ΚΑΤΑΝΟναι ΕΠΕΙΓΟΝ να ΚΑΤΑΝΟΗΗΣΟΥΜΕ τα λάθη μας.ΣΟΥΜΕ τα λάθη μας.

Το να κατανοήσουμε την ΟΡΓΗ σε όλα τα επΤο να κατανοήσουμε την ΟΡΓΗ σε όλα τα επίίπεδα του νου επεδα του νου είίναι θεμελιώδεςναι θεμελιώδες
για  να  γεννηθεγια  να  γεννηθείί μέσα  μας  η  γαλήνη  και  η  γλυκύτητα.  Το  να  κατανοή μέσα  μας  η  γαλήνη  και  η  γλυκύτητα.  Το  να  κατανοήσσουμε  τιςουμε  τις
ατέλειωτες αποχρώσεις της απληστατέλειωτες αποχρώσεις της απληστίίας εας είίναι ναι απαραίτητοαπαραίτητο για να γεννηθε για να γεννηθείί μέσα μας η μέσα μας η
φιλανθρωπφιλανθρωπίία και ο αλτρουισμός. Το να κατανοήσουμε την λαα και ο αλτρουισμός. Το να κατανοήσουμε την λαγγνενείία σε όλα τα επα σε όλα τα επίίπεδαπεδα
του νου ετου νου είίναι απαραναι απαραίίτητη προϋπτητη προϋπόόθεση για να γεννηθθεση για να γεννηθείεί μέσα μας η αληθινή αγνότητα. μέσα μας η αληθινή αγνότητα.
Το να κατανοήσουμε το φθόνο Το να κατανοήσουμε το φθόνο σσε όλα τα πεδε όλα τα πεδίία του νου εα του νου είίναι αρκετό για να γεννναι αρκετό για να γεννηηθεθείί
μέσα μας το αμέσα μας το αίίσθημα της συνεσθημα της συνερργγασασίας και η ευτυχία για το καλό και την πρόοδο τουίας και η ευτυχία για το καλό και την πρόοδο του
πλησπλησίίον μας. Το να κατανοήον μας. Το να κατανοήσσουμε την υπερηφάνεια σε όλες της τις αποχρώσεις καιουμε την υπερηφάνεια σε όλες της τις αποχρώσεις και
βαθμούς εβαθμούς είίναι η βάση για να γεννηθεί μέσα μας με φυσικό και απλό τρόπο το εξωτικόναι η βάση για να γεννηθεί μέσα μας με φυσικό και απλό τρόπο το εξωτικό
λουλούδι της ταπεινοφροσύνης. Το να καταλάβολουλούδι της ταπεινοφροσύνης. Το να καταλάβουυμε ποιο είναι το στομε ποιο είναι το στοιιχείο ακινησχείο ακινησίίαςας
που ονομάζεται οκνηρπου ονομάζεται οκνηρίία, όχι μόνο με τις  α, όχι μόνο με τις  χονδροειδείςχονδροειδείς της μορφές αλλά επ της μορφές αλλά επίίσης στιςσης στις
πιο ευαπιο ευαίίσθητες μορφές της, είναι αναγκαίο για να γεννηθσθητες μορφές της, είναι αναγκαίο για να γεννηθείεί μέσα μας το αίσθημα της μέσα μας το αίσθημα της
ενεργητικότητας.  Το να καταλάβουμε τις διάφορες μορφές της λαιμαρενεργητικότητας.  Το να καταλάβουμε τις διάφορες μορφές της λαιμαργίγίας και  τηςας και  της
καλοφαγίας αναλοκαλοφαγίας αναλογγεείί με το να καταστρέψουμε τα βίτσια του ενστικτώδους κέντρου με το να καταστρέψουμε τα βίτσια του ενστικτώδους κέντρου
όπως εόπως είίναι τναι ταα συμπόσια, τα μεθύσια, τα κυνήγια,   συμπόσια, τα μεθύσια, τα κυνήγια,  κρεατοφαγία,κρεατοφαγία, φόβος στον θάνατο, φόβος στον θάνατο,
επιθυμεπιθυμίία για την διαιώνια για την διαιώνισση του ΕΓΩ, τρόμος για εξαφάνιση η του ΕΓΩ, τρόμος για εξαφάνιση κλπ.κλπ.

Οι δάσκαλοι των σχολεΟι δάσκαλοι των σχολείίων, λυκεων, λυκείίων και πανεων και πανεπιπιστημίων συμβουλεύουν τουςστημίων συμβουλεύουν τους
μαθητές και τις μαθήτριές τους να καλυτερεύσουν σαν να μπορούσε να καλμαθητές και τις μαθήτριές τους να καλυτερεύσουν σαν να μπορούσε να καλυυτερεύτερεύσσειει
το ΕΓΩ, να  το ΕΓΩ, να  αποκτήσουναποκτήσουν καθορισμένες  αρετές,  σαν να μπορούσε το ΕΓΩ να βρει καθορισμένες  αρετές,  σαν να μπορούσε το ΕΓΩ να βρει
αρετές αρετές κλπ.κλπ.

ΕΕίίναι εναι εππεείγίγον να καταλάβουμε ότι το ΕΓΩ δεν καλυτερεύει ποτέ, ότι ποτέ δενον να καταλάβουμε ότι το ΕΓΩ δεν καλυτερεύει ποτέ, ότι ποτέ δεν
εείίναι πιο τέλειο και ότι όποιος εναι πιο τέλειο και ότι όποιος είίναι άπληστος για αρετές δυναμώνει το ΕΓΩ.ναι άπληστος για αρετές δυναμώνει το ΕΓΩ.

Η ΟΛΙΚΗ ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑ γεννιέται μέσα μας μΗ ΟΛΙΚΗ ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑ γεννιέται μέσα μας μόόνο με την διάλυση του ΕΓΩ.νο με την διάλυση του ΕΓΩ.
Οι  αρετές  γεννιούνται  μέΟι  αρετές  γεννιούνται  μέσσα  μα  μαας  με  φυς  με  φυσσικό  και  απλό  τρόικό  και  απλό  τρόππο  όταν  κατανοούμεο  όταν  κατανοούμε
ψυχολογικά ελαττώματα όχι μόνο στο διανοητικό επψυχολογικά ελαττώματα όχι μόνο στο διανοητικό επίίπεδο αλλά σε όλα τα πεδπεδο αλλά σε όλα τα πεδίία τουα του
υποσυνευποσυνείίδητου και  ασυνεδητου και  ασυνείίδητου του νου.  Το να θέλουμε να καλυτερέψουμε εδητου του νου.  Το να θέλουμε να καλυτερέψουμε είίναιναι
ανόητο,  το  να  επιθυμούμε  την  αγιότητα  εανόητο,  το  να  επιθυμούμε  την  αγιότητα  είίναι  φθόνος,  το  να  φθονούμε  αρετέςναι  φθόνος,  το  να  φθονούμε  αρετές
σημσημααίνει ενδυνάμωση του ΕΓΩ με το δηλητήριο της απληστίνει ενδυνάμωση του ΕΓΩ με το δηλητήριο της απληστίίας.ας.

Χρειαζόμαστε τον θάνατο του ΕΓΩ όχι μόνο στο διανοητικό επΧρειαζόμαστε τον θάνατο του ΕΓΩ όχι μόνο στο διανοητικό επίίπεδο αλλά καιπεδο αλλά και
σε όλες τις κρυψώνες, περιοχές, πεδσε όλες τις κρυψώνες, περιοχές, πεδίία και διαδρόμους του νου. Όταν έχουμε πεθάνεα και διαδρόμους του νου. Όταν έχουμε πεθάνειι
απόλυτα, μένει μέσα μας μόνο ΑΥΤΟ που εαπόλυτα, μένει μέσα μας μόνο ΑΥΤΟ που είίναι ΤΕΛΕΙΟ. ΑΥΤΟ που είναι γεμάτοναι ΤΕΛΕΙΟ. ΑΥΤΟ που είναι γεμάτο
από αρετές. ΑΥΤΟ που εαπό αρετές. ΑΥΤΟ που είίναι η ΟΥΣΙΑ του Εναι η ΟΥΣΙΑ του Εσσωτερικού ΕΙΝΑΙ μας. ΑΥΤΟ που δενωτερικού ΕΙΝΑΙ μας. ΑΥΤΟ που δεν
εείίναι πρόσκαιρο. ναι πρόσκαιρο. 

Μόνο κατανοώντας σε βάθος όλες τις ατέλειωτες δΜόνο κατανοώντας σε βάθος όλες τις ατέλειωτες διιαδικασαδικασίίες των δυνάμεωνες των δυνάμεων
ανοδικής εξέλιξης που εκτυλανοδικής εξέλιξης που εκτυλίίσσονται μέσα  σσονται μέσα  σσε μας τους ίδιους εδώ και τώρα, με μας τους ίδιους εδώ και τώρα, μόόνονο
κατανοώντας με ολοκληρωτικό τρόπο τις διάφορες απόψεις των δυνάμεων καθοδικήςκατανοώντας με ολοκληρωτικό τρόπο τις διάφορες απόψεις των δυνάμεων καθοδικής



εξέλιξης  που  εξέλιξης  που  διαδικάζονταςδιαδικάζοντας μέσα  μας  από  στι μέσα  μας  από  στιγγμή  σε  στιγμή,  μπορούμε  ναμή  σε  στιγμή,  μπορούμε  να
διαλύδιαλύσσουμε το ΕΓΩ.ουμε το ΕΓΩ.

Οι όροι ΚΑΛΟ και ΚΑΚΟ χρησιμεύουν για να ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΟι όροι ΚΑΛΟ και ΚΑΚΟ χρησιμεύουν για να ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΗΣΟΥΜΕ και ναΣΟΥΜΕ και να
ΚΑΤΑΔΙΚΚΑΤΑΔΙΚΑΑΣΟΥΜΕ, αλλά ποτέ για να κατανοήσουμε.ΣΟΥΜΕ, αλλά ποτέ για να κατανοήσουμε.

Κάθε  ελάττωμα  έχει  πολλές  αποχρώσεις,  βάθος  και  φΚάθε  ελάττωμα  έχει  πολλές  αποχρώσεις,  βάθος  και  φόόντο.  Το  ναντο.  Το  να
καταλάβουμε  ένα  ελάττωμα  στο  διανοητικό  επκαταλάβουμε  ένα  ελάττωμα  στο  διανοητικό  επίίπεδο  δεν  σημαίνει  ότι  το  έχουμεπεδο  δεν  σημαίνει  ότι  το  έχουμε
καταλάβει στα διάφορα πεδία υποσυνεκαταλάβει στα διάφορα πεδία υποσυνείίδητα, συνειδητά και δητα, συνειδητά και παρασυνείδηταπαρασυνείδητα του νου. του νου.

ΟΟπποιοδήποτε ελάττωμα μπορεί να εξαφανιστεοιοδήποτε ελάττωμα μπορεί να εξαφανιστείί α αππό το διανοητικό επό το διανοητικό επίίπεδο καιπεδο και
να εξακολουθήσει στα άλλα πεδνα εξακολουθήσει στα άλλα πεδίία του νου. Η ΟΡΓΗ μεταμφιέζεται με τον μανδύαα του νου. Η ΟΡΓΗ μεταμφιέζεται με τον μανδύα
του  Δικατου  Δικασστή.  Πολλοτή.  Πολλοίί φθονούν  να  μην  είναι  φθονεροί.  Υπάρχουν  αυτοί  που  δεν φθονούν  να  μην  είναι  φθονεροί.  Υπάρχουν  αυτοί  που  δεν
φθονούν χρήματα αλλά φθονούν ψυχικές δυνάμεις,  αρετές, αγάπες, ευτυχφθονούν χρήματα αλλά φθονούν ψυχικές δυνάμεις,  αρετές, αγάπες, ευτυχίία εδώ ήα εδώ ή
μεταθανάτια, κλπμεταθανάτια, κλπ..

ΠολλοΠολλοίί άνδρες  και  γυναίκες  συ άνδρες  και  γυναίκες  συγγκινούνται  και  γοητεύονται  μπροστά  σεκινούνται  και  γοητεύονται  μπροστά  σε
πρόσωπα  του  αντίθετου  φύλου  γιατπρόσωπα  του  αντίθετου  φύλου  γιατίί αγαπούν  την  ομορφιά αγαπούν  την  ομορφιά,, το  ίδιο  τους  το το  ίδιο  τους  το
υπουποσσυνείδητο  τους  προυνείδητο  τους  προδδίδει,  η  λαίδει,  η  λαγγνενείία  μεταμφιέζεται  σε  αίσθηση  αισθητα  μεταμφιέζεται  σε  αίσθηση  αισθητιικής.κής.
Πολλοί  Πολλοί  ζηλόφθονοιζηλόφθονοι φθονούν  τους  αγίους  και  κάνουν  νηστε φθονούν  τους  αγίους  και  κάνουν  νηστείίες  καες  καιι μαστιγώνονται μαστιγώνονται
γιατί επιθυμογιατί επιθυμούύν να γίνουν κι  αυτον να γίνουν κι  αυτοίί ΑΓΙΟ ΑΓΙΟΙΙ. Πολλο. Πολλοίί φθονερο φθονεροίί φθονούν αυτούς που φθονούν αυτούς που
θυσιάζονται  για  την  ανθρωπότητα και  τότε  θέλοντας  να  γίνουν  κι  αυτοθυσιάζονται  για  την  ανθρωπότητα και  τότε  θέλοντας  να  γίνουν  κι  αυτοίί με μεγγάλοιάλοι
κοροκοροϊϊδεύουν εκείνους  που φθονούν  και  τους  ρδεύουν εκείνους  που φθονούν  και  τους  ρίίχνουν όλχνουν όληη τους  την  δυσφημιστική τους  την  δυσφημιστική
λάσλάσππη. Υπάρχουν αυτοη. Υπάρχουν αυτοίί που αισθάνονται υ που αισθάνονται υππερήφανοι με την θέση, το χρήμα, τηνερήφανοι με την θέση, το χρήμα, την
φήμη και το γφήμη και το γόηόητρο και υπάρχουν και αυτοτρο και υπάρχουν και αυτοίί που αισθάνονται υπερήφανοι για την που αισθάνονται υπερήφανοι για την
ταπεινότητταπεινότηταα τους. τους.

Ο Διογένης αισθανόταν υπερήφανος για το  Ο Διογένης αισθανόταν υπερήφανος για το  πυθάριπυθάρι στο ο στο οπποοίίο κοιμόταν καιο κοιμόταν και
όταν πήόταν πήγγε στο σπε στο σπίίτι του Σωκράτη τον χαιρέτητι του Σωκράτη τον χαιρέτησσε λέγοντας: ε λέγοντας: 

--Πατάω την υπερηφάνεια σου, Σωκράτη, πατάω την υπερηφάνεΠατάω την υπερηφάνεια σου, Σωκράτη, πατάω την υπερηφάνειια σουα σου. . 
--Ναι,  Διογένη  με  τΝαι,  Διογένη  με  τηην  υπερν  υπερηηφάνεια  σου,  πατάς  την  υπερηφάνεια  μουφάνεια  σου,  πατάς  την  υπερηφάνεια  μου,,

υπήρξε η απάντηση του Σωκράτυπήρξε η απάντηση του Σωκράτηη..
Οι φαντασμένες γυναίκες χτενΟι φαντασμένες γυναίκες χτενίίζουν τα μαλλιά τους, ντύνονται και στολζουν τα μαλλιά τους, ντύνονται και στολίίζονταιζονται

με ό,τι μπορούν για να κεντρμε ό,τι μπορούν για να κεντρίίσουν τον φθόνο των άλλων γυναικών, αλλά η φαντασουν τον φθόνο των άλλων γυναικών, αλλά η φαντασσίαία
μεταμφιέζεται επίσης και με τον μανδύα της ταπεινότητας.μεταμφιέζεται επίσης και με τον μανδύα της ταπεινότητας.

Λέει  η  παράδοση  ότι  ο  ΑρΛέει  η  παράδοση  ότι  ο  Αρίίστιπστιπππος,  ο  έλληνας  φος,  ο  έλληνας  φιιλόσοφος,  θέλοντας  ναλόσοφος,  θέλοντας  να
επιδεεπιδείίξει σε όλον τον κόσμο την σοφξει σε όλον τον κόσμο την σοφίία του και την ταπεινότητα του και την ταπεινότητάά του ντύθηκε με έναν του ντύθηκε με έναν
πολύ παλιό μανδύα γεμάτο τρύπες, άρπαξε στο δεξπολύ παλιό μανδύα γεμάτο τρύπες, άρπαξε στο δεξίί του χέρι το ραβδ του χέρι το ραβδίί της Φιλοσοφ της Φιλοσοφίίαςας
και βκαι βγγήκε στους δρόμους της Αθήνας. Όταν τον εήκε στους δρόμους της Αθήνας. Όταν τον είίδε να έρχεται ο Σωκράτης, φώναξε:δε να έρχεται ο Σωκράτης, φώναξε:

--ΦαΦαίίνεται  η  ματαιοδοξνεται  η  ματαιοδοξίία  σου  αα  σου  αππό  τις  τρύπες  των  ρούχων  σου,  ωό  τις  τρύπες  των  ρούχων  σου,  ω
ΑρΑρίίστιππεστιππε..

ΠολλοΠολλοίί ε είίναι αυτοναι αυτοίί που ζουν στην μιζέρια εξαιτίας της τεμπελιάς τους, αλλά που ζουν στην μιζέρια εξαιτίας της τεμπελιάς τους, αλλά
υπάρχουν άνθρωποι που εργάζονται υπερβολικά για να κερδυπάρχουν άνθρωποι που εργάζονται υπερβολικά για να κερδίίσουν την ζωή τους αλλάσουν την ζωή τους αλλά
τεμπελιάζουντεμπελιάζουν να μελετήσουν και να γνωρ να μελετήσουν και να γνωρίίσουν τους εαυτούς τους για να διαλύσουνσουν τους εαυτούς τους για να διαλύσουν
το ΕΓΩ.το ΕΓΩ.

ΕΕίίναι πολλοναι πολλοίί αυτο αυτοίί  ππου έχουν εου έχουν εγγκαταλεκαταλείίψει την λαιμαργία και την πολυφαψει την λαιμαργία και την πολυφαγίγία,α,
αλλά δυστυχώς μεθούν και βγααλλά δυστυχώς μεθούν και βγαίίνουν για κυνήνουν για κυνήγγι.ι.

Κάθε  ελάττωμα  εΚάθε  ελάττωμα  είίναι  πολυπρόσωπο και  ανναι  πολυπρόσωπο και  ανααπτύπτύσσσεται  και  σεται  και  διαδικάζεταιδιαδικάζεται με με
σταδιακή μορφή από το πιο χαμσταδιακή μορφή από το πιο χαμηηλό σκαλοπάτι της ψυχολολό σκαλοπάτι της ψυχολογγικής σκάλας μέχρι το πιοικής σκάλας μέχρι το πιο
ψψηηλό. Μέσα στον ηδονικό ρυθμό του σλό. Μέσα στον ηδονικό ρυθμό του στίτίχου επχου επίίσης κρύβεται το έγκλημα. Ακσης κρύβεται το έγκλημα. Ακόόμη καιμη και
το έγκληματο έγκλημα μεταμφιέζεται  μεταμφιέζεται σε άσε άγγιο, σε μάρτυρα, ιο, σε μάρτυρα, σσε απε απόόστολο, σε αγνό στολο, σε αγνό κλπ.κλπ.

ΤΤο ΚΑΛΟ και το ΚΑΚΟ δεν υπάρχουν. Αυτοο ΚΑΛΟ και το ΚΑΚΟ δεν υπάρχουν. Αυτοίί οι ορισμο οι ορισμοίί χρη χρησσιμεύουν μιμεύουν μόόνονο
για να βρούμε υπεκφυγές και να αποφγια να βρούμε υπεκφυγές και να αποφύγύγουμε την ουμε την βαθειάβαθειά και λεπτομερή μελέτη των και λεπτομερή μελέτη των
ίδιων μας των ελαττωμάτων.ίδιων μας των ελαττωμάτων.



Η ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΗ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ
Η ζωή του ανθρώπου ξεκινΗ ζωή του ανθρώπου ξεκινάά σαν ένα απλό κύτταρο, εξαρτημένο   σαν ένα απλό κύτταρο, εξαρτημένο  όόπως επως είίναιναι

φυσικφυσικόό απ απόό τον  υπερβολικά  ταχύ  χρόνο  των  ζωντανών  κυττάρων.  Σύλληψη, τον  υπερβολικά  ταχύ  χρόνο  των  ζωντανών  κυττάρων.  Σύλληψη,
κυοφορκυοφορίία, γέννηση εα, γέννηση είίναι πάντα το θαυμάσιο και αριστουρναι πάντα το θαυμάσιο και αριστουργγηματικηματικόό τρ τρίίο με το οποο με το οποίίοο
αρχαρχίίζει η ζωή οποιουδήποτε πλάσματος.ζει η ζωή οποιουδήποτε πλάσματος.

ΕΕίίναι πρναι πρααγματικά εκπληκτικό το να ξέρεις ότι τις πρώτες μας στιγματικά εκπληκτικό το να ξέρεις ότι τις πρώτες μας στιγγμές ύπαρξηςμές ύπαρξης
πρέπει  να  τις  ζήσουμε  στο  απρέπει  να  τις  ζήσουμε  στο  αππειροελάχιστα  μικρό,  όλοι  μας  σαν  ένα  απλόειροελάχιστα  μικρό,  όλοι  μας  σαν  ένα  απλό
μικροσκοπικό κύτταρο. Αρχμικροσκοπικό κύτταρο. Αρχίίζουμε να υπάρχουμε με μορφή αζουμε να υπάρχουμε με μορφή ασσήμαντου κύτταρου καιήμαντου κύτταρου και
τελειώνουμε την ζωή γέροι, υπερήλικες και παραμορφωμένοι με αναμνήσεις.τελειώνουμε την ζωή γέροι, υπερήλικες και παραμορφωμένοι με αναμνήσεις.

Το ΕΓΩ είναΤο ΕΓΩ είναιι μνήμη. Πολλοί υπέργηροι ούτε κατά το ελάχ μνήμη. Πολλοί υπέργηροι ούτε κατά το ελάχιιστο δεν ζουν στοστο δεν ζουν στο
παρόν, πολλοπαρόν, πολλοίί γέροι ζουν με την θύμηση αποκλειστικά του παρελθόντος. Κάθε γέρος γέροι ζουν με την θύμηση αποκλειστικά του παρελθόντος. Κάθε γέρος
δεν  εδεν  είίναι  άλλο από μια  φωνή και  μια σκιά.  Κάθε γέρος  εναι  άλλο από μια  φωνή και  μια σκιά.  Κάθε γέρος  ε ίίναι  ένα φάνταναι  ένα φάντασσμα τουμα του
παρελθόντος,  μνήμη  συσσωρευμένη  και  αυτή  επαρελθόντος,  μνήμη  συσσωρευμένη  και  αυτή  είίναι  που  εξακολουθεναι  που  εξακολουθεί  σί  στουςτους
απογόνους μας.  Η ανθρώπινη σύλληψη αρχαπογόνους μας.  Η ανθρώπινη σύλληψη αρχίίζει  με χρόνους  εξαιρετικά  γρήζει  με χρόνους  εξαιρετικά  γρήγγορους,ορους,
αλλά  διαμέσου  των  διαφορετικών  διαδικασιών  της  ζωής  γίνονται  ολοένα  και  πιοαλλά  διαμέσου  των  διαφορετικών  διαδικασιών  της  ζωής  γίνονται  ολοένα  και  πιο
αργοαργοίί..

ΣεΣε πολλούς αναγνώστες συμφέρει να θυμηθούν την σχετικότητα του χρόνου. πολλούς αναγνώστες συμφέρει να θυμηθούν την σχετικότητα του χρόνου.
Το ασήμαντο έντομο που ζει μόνο μερικές ώρες ένα καλοκαιρινό απόΤο ασήμαντο έντομο που ζει μόνο μερικές ώρες ένα καλοκαιρινό απόγγευμα, φαευμα, φαίίνεταινεται
ότι  σχεδόν δεν έζησε,  όμως ζει  στην πραγματικότι  σχεδόν δεν έζησε,  όμως ζει  στην πραγματικόότητα όσο ζει  και  ένας άνθρωποςτητα όσο ζει  και  ένας άνθρωπος
ογδογδόόντα χρόνων αυτό που συμβαντα χρόνων αυτό που συμβαίίνει ενει είίναι ότι ζει γρήναι ότι ζει γρήγγορα. Ένας άνθρωπος ζει σεορα. Ένας άνθρωπος ζει σε
ογδογδόόντα χρντα χρόόνια όλα όσα ζει ένας πλανήτης σε εκατομμύρια χρόνια.νια όλα όσα ζει ένας πλανήτης σε εκατομμύρια χρόνια.

Όταν το σπερματοζωάριο ενώνεται με το ωάριο αρχΌταν το σπερματοζωάριο ενώνεται με το ωάριο αρχίίζει η κύηση. Το κύτταροζει η κύηση. Το κύτταρο
με το οπομε το οποίίο αρο αρχίχίζει η ανθρώπινη ζωή, περιέχει σζει η ανθρώπινη ζωή, περιέχει σααράντα οκτώ χρωμοσώματα.ράντα οκτώ χρωμοσώματα.

Τα χρωμοΤα χρωμοσσώμώμαατα διαιρούνται  τα διαιρούνται  σσε γοε γοννίδια, μια εκατοντάδα ή κάτι παραπάνωίδια, μια εκατοντάδα ή κάτι παραπάνω
από αυτά τα τελευτααπό αυτά τα τελευταίία αποτελούν αυτό που εα αποτελούν αυτό που είίναι χρωμόσωμα. Τα γοναι χρωμόσωμα. Τα γοννίδια είδια είίναι πολύναι πολύ
δύδύσσκολο  να  μελετηθούν  γιατκολο  να  μελετηθούν  γιατίί αποτελούνται  το  κάθε  ένα  από  λ αποτελούνται  το  κάθε  ένα  από  λίγίγα  μόρια  πουα  μόρια  που
πάλλονται με απάλλονται με ασσύλληπτη ταχύτητα. Ο θαυμαστός κόύλληπτη ταχύτητα. Ο θαυμαστός κόσσμος αυτών γονιδμος αυτών γονιδίίων αποτελεων αποτελείί
μια ενδιάμεση ζώνη ανάμεμια ενδιάμεση ζώνη ανάμεσσα στον τρισδιάστατο κα στον τρισδιάστατο κόσόσμο και τον κόσμο της τέταρτηςμο και τον κόσμο της τέταρτης
διάστασης.διάστασης.

Στα γονΣτα γονίίδια βρδια βρίίσκονται τα άτομα της κληρονομικότητας. Το ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟσκονται τα άτομα της κληρονομικότητας. Το ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ
ΕΓΩ των προΕΓΩ των προγγόνων μας έρχεται να εμποτόνων μας έρχεται να εμποτίίσει το γονιμοποιημένο ωάριο.σει το γονιμοποιημένο ωάριο.

Στην εποχή αυτή της ηλεκτρονικής και ατομικής επιστήμης, δεν εΣτην εποχή αυτή της ηλεκτρονικής και ατομικής επιστήμης, δεν είίναι κατάναι κατά
κανένα τρκανένα τρόόπο υπερβολικό το να βεβαιώπο υπερβολικό το να βεβαιώσσουμε ότι το ηλεκτρομαγνητικό ίχνος, πουουμε ότι το ηλεκτρομαγνητικό ίχνος, που
άφησε κάποιος  πρόγονος  που εγκατέλειψε  την τελευταάφησε κάποιος  πρόγονος  που εγκατέλειψε  την τελευταίία  του πνοή,  έχει  έρθει  ναα του πνοή,  έχει  έρθει  να
ειεισσχωρήχωρήσσει στα γονει στα γονίίδια και χρωμοσώματα του γονιμοποιημένου από έναν απόδια και χρωμοσώματα του γονιμοποιημένου από έναν απόγγονοονο
ωάριου.  Ο δρόμος  της  ζωής  εωάριου.  Ο δρόμος  της  ζωής  είίναι  σχηματισμένος  από  τα  χνάρια  των  οπλών  τουναι  σχηματισμένος  από  τα  χνάρια  των  οπλών  του
αλαλόόγου του θανάτου.γου του θανάτου.

Κατά την πορεΚατά την πορείία της ύπαρξης,  ρέουν  α της ύπαρξης,  ρέουν  σστον ανθρώπινο οργανισμτον ανθρώπινο οργανισμόό διάφορες διάφορες
μορφές  ενέργειας.  Κάθε τύπος  ενέρμορφές  ενέργειας.  Κάθε τύπος  ενέργγειας  έχει  το  δικό  ειας  έχει  το  δικό  του σύστηματου σύστημα δράσης,  κάθε δράσης,  κάθε
τύπος ενέργειας εκδηλώνεται στον χρόνο του και στην ώρα του.τύπος ενέργειας εκδηλώνεται στον χρόνο του και στην ώρα του.

Στους  δύο μήνες  μετά  την σύλληψη έχουμε την λειτουργία  της  πέψης καιΣτους  δύο μήνες  μετά  την σύλληψη έχουμε την λειτουργία  της  πέψης και
στους τέσστους τέσσσερις μήνες αερις μήνες αππό την σύλληψη μπαίνει  σε λειτουρό την σύλληψη μπαίνει  σε λειτουργίγία η κινητική δύναμηα η κινητική δύναμη
σχετισμένη εσωτερικά με το μυσχετισμένη εσωτερικά με το μυϊϊκό και αναπνευστικό σύστημα.κό και αναπνευστικό σύστημα.

ΕΕίίναι θαυμάσιο το επιστημονικό θέαμα της γέννησης και του θανάτου όλωνναι θαυμάσιο το επιστημονικό θέαμα της γέννησης και του θανάτου όλων
των πραγμάτων. Πολλοτων πραγμάτων. Πολλοίί σοφο σοφοίί βεβαιώνουν ότι υπάρχει εσωτερική α βεβαιώνουν ότι υπάρχει εσωτερική ανναλοαλογίγία ανάμεσαα ανάμεσα
στην  γέννηση  του  ανθρώπινου  πλάσματος  και  στην  γέννηση  των  κόστην  γέννηση  του  ανθρώπινου  πλάσματος  και  στην  γέννηση  των  κόσσμων  στομων  στο
διάστημα.διάστημα.

Στους  εννέα  μήνες  γεννιέται  το  μωρό,  στους  δέκα  αρχΣτους  εννέα  μήνες  γεννιέται  το  μωρό,  στους  δέκα  αρχίίζει  η  ανάπτυξη μεζει  η  ανάπτυξη με
όλους τους θαυμάσιους μεταβολισμούς και την συμμετρική και τέλεια ανάπτυξη τωνόλους τους θαυμάσιους μεταβολισμούς και την συμμετρική και τέλεια ανάπτυξη των
συνδετικών ιστών. Όταν το «συνδετικών ιστών. Όταν το «απαλόαπαλό» των νεο» των νεογγέννητων κλεέννητων κλείίνει στην ηλικία των δύο ήνει στην ηλικία των δύο ή



τριών χρόνων, ετριών χρόνων, είίναι δεναι δείγίγμα ότι το μα ότι το εγκεφαλικό-σπονδυλικό εγκεφαλικό-σπονδυλικό σύστημα έχει ολοκληρωθεσύστημα έχει ολοκληρωθείί
τέλεια.τέλεια.

ΠολλοΠολλοίί ε εππιστήμονες  έχουν  πει  ότι  η  φύιστήμονες  έχουν  πει  ότι  η  φύσση  έχει  φανταη  έχει  φαντασίσία  και  ότι  αυτή  ηα  και  ότι  αυτή  η
φαντασφαντασίία δα δίίνει ζωντανή μορφή σε νει ζωντανή μορφή σε ό,τιό,τι ε είίννααι, σε ι, σε ό,τι ό,τι υπήρξε και σε ό,τι θα υπάρξει.υπήρξε και σε ό,τι θα υπάρξει.

ΠολλοΠολλοίί άνθρωποι  γελούν  για  την  φαντασ άνθρωποι  γελούν  για  την  φαντασίία  και  μερικοα  και  μερικοίί μέχρι  που  την μέχρι  που  την
φωνάζουν «η τρελή του σπιτιού».  Γύρω από την λέξη Φαντασία υπάρχει μεγάληφωνάζουν «η τρελή του σπιτιού».  Γύρω από την λέξη Φαντασία υπάρχει μεγάλη
σύσύγγχυση  και  είναι  πολλοχυση  και  είναι  πολλοίί αυτο αυτοίί που  συγχέουν  την  Φαντασία  με  την  Μηχανική που  συγχέουν  την  Φαντασία  με  την  Μηχανική
Φαντασία.  Ορισμένοι  σοφοΦαντασία.  Ορισμένοι  σοφοίί λένε  ότ λένε  ότιι υπάρχουν  δυο  φαντα υπάρχουν  δυο  φαντασίσίες.  Την  πρώτη  τηνες.  Την  πρώτη  την
ονομάζουν  Μηχανική  Φαντασία  και  την  δεύτερη  ΘΕΛΗΜΑΤΙΚονομάζουν  Μηχανική  Φαντασία  και  την  δεύτερη  ΘΕΛΗΜΑΤΙΚΗΗ Φαντασία.  Η Φαντασία.  Η
πρώτη αποτελείται από τα  πρώτη αποτελείται από τα  απορρίματααπορρίματα του νου κα του νου καιι η δεύτερη αντιστοιχε η δεύτερη αντιστοιχείί στο πιο στο πιο
ευγενικό και σεμνό που έχουμε μέσα μας.ευγενικό και σεμνό που έχουμε μέσα μας.

Δια μέσου της παρατήρηΔια μέσου της παρατήρησσης και της πεης και της πείίρας μπορέσαμε να διαρας μπορέσαμε να διαππιστώσουμε ότιιστώσουμε ότι
υπάρχει  επυπάρχει  επίσίσης  ένας  τύπος  μηχανικής  ης  ένας  τύπος  μηχανικής  Υπο-Φαντασίας,Υπο-Φαντασίας,  ΝΟΣΗΡΗΣΝΟΣΗΡΗΣ
ΠΑΡΑΣΥΝΕΙΔΗΤΗΣΠΑΡΑΣΥΝΕΙΔΗΤΗΣ και  και ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ.ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ.

Αυτός  ο  τύπος  ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ  Φαντασίας  λειτουργεΑυτός  ο  τύπος  ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ  Φαντασίας  λειτουργείί κάτω  από  την κάτω  από  την
ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ  ΖΩΝΗ.  Οι  ερωτικές  εικόνες,  ο  νοσηρός  κινηματογράφος,  ταΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ  ΖΩΝΗ.  Οι  ερωτικές  εικόνες,  ο  νοσηρός  κινηματογράφος,  τα
πικάντικα  ανέκδοτα  με  διπλό  νόημα,  τα  αρρωστημένα  αστεπικάντικα  ανέκδοτα  με  διπλό  νόημα,  τα  αρρωστημένα  αστείία  α  κλπ,  κλπ,  βάζουν  σεβάζουν  σε
λειτουργία με ασυνελειτουργία με ασυνείίδητο τρόπο στην Μηχανικήδητο τρόπο στην Μηχανική Υπο-Φαντασία. Υπο-Φαντασία.

Αναλύσεις σε βάθος μας οδήΑναλύσεις σε βάθος μας οδήγγησαν στο λογικό συμπέρασμα ότι τα ερωτικάησαν στο λογικό συμπέρασμα ότι τα ερωτικά
όνειρα και  οι νυκτερινές  όνειρα και  οι νυκτερινές  ονειρώξειςονειρώξεις οφείλονται  στην Μηχανική Υπο-Φαντασία.  Η οφείλονται  στην Μηχανική Υπο-Φαντασία.  Η
ΑΠΟΛΥΤΗΑΠΟΛΥΤΗ ΕΓΚΡ ΕΓΚΡΑΑΤΕΙΑ εΤΕΙΑ είίναι αδύνατη ναι αδύνατη εφεφόσον υπάρχει η Μηχανική Υπο-Φαντασία.όσον υπάρχει η Μηχανική Υπο-Φαντασία.
ΕΕίίναι ολοφάνερο ότι η Συνειδητή Φαντασία εναι ολοφάνερο ότι η Συνειδητή Φαντασία είίναι ρναι ριιζικά διαφορετική από αυτό πζικά διαφορετική από αυτό ποουυ
λέγεται  ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ  Μηχανική  Φαντασία,  λέγεται  ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ  Μηχανική  Φαντασία,  ΠΑΡΑΣΥΝΕΙΔΗΤΗ,ΠΑΡΑΣΥΝΕΙΔΗΤΗ,
ΥΠΟΣΥΝΕΥΠΟΣΥΝΕΙΙΔΗΤΗ.ΔΗΤΗ.

Οποιαδήποτε  αντιπροΟποιαδήποτε  αντιπροσσωπεωπείία  μπορεα  μπορείί να  γίνει  αντιληπτή  σε  μορφή   να  γίνει  αντιληπτή  σε  μορφή  ΑΥΤΟ-ΑΥΤΟ-
ΘΑΥΜΑΣΜΟΥΘΑΥΜΑΣΜΟΥ και  καταξιωμένη,  αλλά  η  Υπο-Φαντασία  μηχανικού  τύπου, και  καταξιωμένη,  αλλά  η  Υπο-Φαντασία  μηχανικού  τύπου,
πορασυνείδητου,πορασυνείδητου, υπο υποσσυνευνείίδητου,  ασυνεδητου,  ασυνείίδητου  μπορεδητου  μπορείί να  μας  προδώ να  μας  προδώσσειει
λειτουργώντας  αυτόματα  με  αποχρώσεις  και  εικόνες  σεξουαλικές,  πάθους,λειτουργώντας  αυτόματα  με  αποχρώσεις  και  εικόνες  σεξουαλικές,  πάθους,
καταποντισμένες.καταποντισμένες.

Αν  θέλουμε  την  απόλυτη  σε  βάθος  ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΑν  θέλουμε  την  απόλυτη  σε  βάθος  ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΗΗ ΑΓΝ ΑΓΝΟΟΤΗΤΑ,ΤΗΤΑ,
χρειαζόμαστε να εποπτεύουμε όχι μόνο την Συνειδητή Φαντασία, αλλά επχρειαζόμαστε να εποπτεύουμε όχι μόνο την Συνειδητή Φαντασία, αλλά επίίσης τηνσης την
Μηχανική  Φαντασία  και  την  Υπο-Φαντασία  ΑΣΥΝΕΜηχανική  Φαντασία  και  την  Υπο-Φαντασία  ΑΣΥΝΕΙΙΔΗΤΗ,  ΑΥΤΟΜΑΤΗ,ΔΗΤΗ,  ΑΥΤΟΜΑΤΗ,
ΥΠΟΣΥΝΕΥΠΟΣΥΝΕΙΙΔΗΤΗ, ΚΑΤΑΠΟΝΤΙΣΜΔΗΤΗ, ΚΑΤΑΠΟΝΤΙΣΜΕΕΝΗ.ΝΗ.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ την εσωτερική σχέση που υπάρΔεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ την εσωτερική σχέση που υπάρχχει ανάμεει ανάμεσσα στοα στο
ΣΕΞ και την Συνειδητή Φαντασία. Δια μέσου του βαθιού διαλοΣΕΞ και την Συνειδητή Φαντασία. Δια μέσου του βαθιού διαλογγισμού οφεισμού οφείίλουμε ναλουμε να
μετατρέψουμε κάθε τύπο μηχανικής φαντασμετατρέψουμε κάθε τύπο μηχανικής φαντασίίας και κάθε μορφή ας και κάθε μορφή Υπο-ΦαντασίαςΥπο-Φαντασίας και και
αυτόματης αυτόματης παραφαντασίαςπαραφαντασίας  σσε Συνειδητή Φαντασία, σε Αντικειμενική Φαντασία. ε Συνειδητή Φαντασία, σε Αντικειμενική Φαντασία. 

Η Αντικειμενική Φαντασία εΗ Αντικειμενική Φαντασία είίναι από μόνη της ουσιαστικά δημιουρναι από μόνη της ουσιαστικά δημιουργγικήική,, χωρίς χωρίς
αυτήν ο εφευρέτης δεν θα μπορούσε να συλλάβει το τηλέφωνο, το ραδιόφωνο, τοαυτήν ο εφευρέτης δεν θα μπορούσε να συλλάβει το τηλέφωνο, το ραδιόφωνο, το
αεροπλάνο αεροπλάνο κλπ.κλπ.

Η φαντασία της γυναίκας  Η φαντασία της γυναίκας  σσε κατάσταση εγκυμοσύνης  ε κατάσταση εγκυμοσύνης  εείίναι θεμελιακήναι θεμελιακή για για
την  ανάπτυξη του  εμβρύου.  Ετην  ανάπτυξη του  εμβρύου.  Είίναι  αναι  απποδεδειγμένο  ότι  κάθε  μητέρα  μπορεοδεδειγμένο  ότι  κάθε  μητέρα  μπορείί με  την με  την
φαντασφαντασίία της να αλλοιώνει τον ψυχισμό του εμβρύου. Εα της να αλλοιώνει τον ψυχισμό του εμβρύου. Είίναι επεναι επείίγον το να βλέπειγον το να βλέπει
ωραωραίίους πους πίίνακες η γυννακες η γυνααίκα που είκα που είίναι έγκυος, να απολαμβάνει ωραναι έγκυος, να απολαμβάνει ωραίία τοπα τοπίία και ναα και να
ακούει κλασσική μουακούει κλασσική μουσσική και αρμονικά λόγιαική και αρμονικά λόγια. Έτσι. Έτσι μπορε μπορείί να επιδράσει στην ψυχή να επιδράσει στην ψυχή
του πλάσματος που έχει μέσα του πλάσματος που έχει μέσα σστα σπλάχνα της αρμονικά.τα σπλάχνα της αρμονικά.

Η γυνΗ γυνααίκα σε κατάσταση εγκυμοσύνης δεν πρέπει να πίκα σε κατάσταση εγκυμοσύνης δεν πρέπει να πίίνει οινόπνευμα, ούτενει οινόπνευμα, ούτε
να καπννα καπνίίζει, ούτε να κοιτάζει το άσχημο, το δυζει, ούτε να κοιτάζει το άσχημο, το δυσσάρεστο, γιαάρεστο, γιατίτί όλα αυτά ε όλα αυτά είίναι βλαβεράναι βλαβερά
για την αρμονική ανάπτυξη του πλάσματος. Πρέπει να ξέρουμε να συγχωρούμε όλαγια την αρμονική ανάπτυξη του πλάσματος. Πρέπει να ξέρουμε να συγχωρούμε όλα
τα τα καπρίτσιακαπρίτσια και τα λάθη της γυν και τα λάθη της γυνααίκας που είκας που είίναι σε κατάσταση εγκυμοναι σε κατάσταση εγκυμοσσύνης.ύνης.



ΠολλοΠολλοίί ανεπιεικε ανεπιεικείίς και ελλιπούς κατανόησης άνδρες πρας και ελλιπούς κατανόησης άνδρες πραγγματικά θυμώνουνματικά θυμώνουν
και συκοφαντούν την γυνακαι συκοφαντούν την γυναίίκα σε κατάσταση εκα σε κατάσταση εγγκυμοσύνης.κυμοσύνης.

ΟΟιι π πίίκρες  τέτοιους  εκρες  τέτοιους  είίδους,  οι  στενοχώριες  που της  προκαλούνται  από τονδους,  οι  στενοχώριες  που της  προκαλούνται  από τον
άντρα της που του λείπει η τρυφερότητα, επιδρούν άντρα της που του λείπει η τρυφερότητα, επιδρούν σστο έμβρυο που κυοφορετο έμβρυο που κυοφορείίται, όχιται, όχι
μόνο  φυσικά  αλλά  και  ψυχικά.  Έχοντας  μόνο  φυσικά  αλλά  και  ψυχικά.  Έχοντας  υπόψινυπόψιν την  δύναμη  της  δημιουρ την  δύναμη  της  δημιουργγικήςικής
φαντασφαντασίίας εας είίναι λογικό να επιβεβαιώσουμε ναι λογικό να επιβεβαιώσουμε όότι η γυνατι η γυναίίκα σε κατάστακα σε κατάστασση εη εγγκυμοσύνηςκυμοσύνης
δεν πρέπει να ατενδεν πρέπει να ατενίίζει το άσχημο, το δυζει το άσχημο, το δυσσάρεστο, το άρεστο, το δυσαρμονικό,δυσαρμονικό, το αηδιαστικό κλπ. το αηδιαστικό κλπ.

ΈφταΈφτασσε η ώρα που οι κυβερνήσεις οφεε η ώρα που οι κυβερνήσεις οφείίλουν να ασχοληθούν για να επιλύσουνλουν να ασχοληθούν για να επιλύσουν
τα μεγάλα προβλήματα που σχεττα μεγάλα προβλήματα που σχετίίζονται με την μητρότητα.ζονται με την μητρότητα.

ΕΕίίναι  απαράδεκτο  το  ότι  ναι  απαράδεκτο  το  ότι  σσε  με  μίία  κοινωνα κοινωνίία που ονομάζεται  χρια που ονομάζεται  χρισστιανική  καιτιανική  και
δημοκρατική  να  μην ξέρουμε να  σεβαστούμε  και  να λατρεύουμε  το  θρηδημοκρατική  να  μην ξέρουμε να  σεβαστούμε  και  να λατρεύουμε  το  θρησσκευτικόκευτικό
νόημα  της  μητρότητας.  Ενόημα  της  μητρότητας.  Είίναι  τερατώδες  το  να  βλέπεις  χιλιάδες  γυναίκες  ναι  τερατώδες  το  να  βλέπεις  χιλιάδες  γυναίκες  σσεε
κατάστκατάστααση εγκυμοσύνης χωρση εγκυμοσύνης χωρίίς καμιά προστασς καμιά προστασίία, εγκαταλελειμμένες από τον σύζυγοα, εγκαταλελειμμένες από τον σύζυγο
και από την κοινωνία, ζητιανεύοντας ένα κομμάτι ψωμκαι από την κοινωνία, ζητιανεύοντας ένα κομμάτι ψωμί ί  ή μια δουλειά και κάνονταςή μια δουλειά και κάνοντας
πολλές φορές δουλειές σκληρές χειρωνακτικές, για να μπορέσουν να επιζήπολλές φορές δουλειές σκληρές χειρωνακτικές, για να μπορέσουν να επιζήσσουν με τοουν με το
πλάσμα που έχουν μέσα στα σπλάχνα τους.πλάσμα που έχουν μέσα στα σπλάχνα τους.

Αυτές  οι  Αυτές  οι  παρανθρώπινεςπαρανθρώπινες καταστάσεις  της   καταστάσεις  της  σσημερινής  κοινωνημερινής  κοινωνίίας,  αυτή  ηας,  αυτή  η
σκλησκληρρότητα  και  έλλειψη  υπευθυνότητας  από  τις  κυβερνήσεις  και  από  τουςότητα  και  έλλειψη  υπευθυνότητας  από  τις  κυβερνήσεις  και  από  τους
ανθρώπους μας δεανθρώπους μας δείίχνουν ξεκάθαρα ότχνουν ξεκάθαρα ότιι ακόμα η δημοκρατ ακόμα η δημοκρατίία δεν υπάρχει.α δεν υπάρχει.

Τα  νοΤα  νοσσοκομεοκομείία  με  τις  αα  με  τις  αίίθουσες  μητρότητας  δεν  έχουν  ακθουσες  μητρότητας  δεν  έχουν  ακόόμα  λύσει  τομα  λύσει  το
πρόβλημα γπρόβλημα γιιατατίί  σε  σε  αυτά τα νοσοκομεαυτά τα νοσοκομείία μπορούν να μπουν οι γυναίκες μόνο ότανα μπορούν να μπουν οι γυναίκες μόνο όταν
εείίναι έτοιμες να γεννήσουν.ναι έτοιμες να γεννήσουν.

Χρειάζονται  επειγόντως  δΧρειάζονται  επειγόντως  δηημόσια  νοικοκυριά,  αληθινές  κηπομόσια  νοικοκυριά,  αληθινές  κηπουυππόόλεις  μελεις  με
σαλόνια και δωμάτια για τις γυναίκες σε κατάσταση εσαλόνια και δωμάτια για τις γυναίκες σε κατάσταση εγγκυμοσύνης που εκυμοσύνης που είίναι φτωχές,ναι φτωχές,
κλινικές και παιδικούς σταθμούς για τα παιδιά τοκλινικές και παιδικούς σταθμούς για τα παιδιά τουυς. Αυτά τα δημός. Αυτά τα δημόσσια ιδρύματα εια ιδρύματα είίναιναι
για να φιλοξενούν φτωχές γυναίκες σε κατάσταγια να φιλοξενούν φτωχές γυναίκες σε κατάστασση εγκη εγκυυμοσύνης, γεμάτα με όλων τωνμοσύνης, γεμάτα με όλων των
ειδών τις ανέειδών τις ανέσσεις, λουλούδια, μουσική, αρμεις, λουλούδια, μουσική, αρμοοννία,ία, ομορφιά  ομορφιά κλπ.κλπ. Έτσι θα έλυναν ριζικά Έτσι θα έλυναν ριζικά
το μετο μεγγάλο πρόβλημα της μητρότητας.άλο πρόβλημα της μητρότητας.

Πρέπει  να  καταλάβουμε  ότι  η  ανθρώπινη  κοινωνΠρέπει  να  καταλάβουμε  ότι  η  ανθρώπινη  κοινωνίία  εα  είίναι  μια  μεναι  μια  μεγγάληάλη
οικοοικογγένεια και ότι δεν υπάρχει ξένο πρόβλημα γιαένεια και ότι δεν υπάρχει ξένο πρόβλημα γιατί τί κάθε πρκάθε πρόόβλημα με την μβλημα με την μίία ή τηνα ή την
άλλη μορφή επηρεάζει μέσα στον αντάλλη μορφή επηρεάζει μέσα στον αντίίστοιχο κύκλο του όλα τα μέλη της κοινωνστοιχο κύκλο του όλα τα μέλη της κοινωνίίας.ας.
ΕΕίίναι ανόητο να κατηναι ανόητο να κατηγγορούμε τις εορούμε τις εγγκύους γυναίκες για το ότι εκύους γυναίκες για το ότι είίναι φτωχές.ναι φτωχές.

ΕΕίίναι εγκληματικό να τις υποτιμούμε, περιφρονούμε ή να τις παραπετάμε σεναι εγκληματικό να τις υποτιμούμε, περιφρονούμε ή να τις παραπετάμε σε
ένα άσένα άσυυλο για απλο για απόόρους. Στην κοινωνία αυτή που ζούμε δεν μπορούν να υπάρχουν γρους. Στην κοινωνία αυτή που ζούμε δεν μπορούν να υπάρχουν γιιοιοι
και  και  παραγιοί,παραγιοί, για γιατίτί όλοι  ε όλοι  είίμαμασστε  άνθρωποι  και  έχουμε  τα  τε  άνθρωποι  και  έχουμε  τα  ίίδια  δικαιώματα.δια  δικαιώματα.
ΧρειαζΧρειαζόόμαστε να φτιάξουμε την αληθινή δμαστε να φτιάξουμε την αληθινή δηημοκρατμοκρατίία, αν α, αν στσταλήθεια δεν θέλουμε νααλήθεια δεν θέλουμε να
μας κατασπαράξει ο κομμουνισμός.μας κατασπαράξει ο κομμουνισμός.

Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ
ΈΈνας άνθρωπος γεννήθηκε, έζηνας άνθρωπος γεννήθηκε, έζησσε εξήντα πέντε χρόνια και πέθανε. Όμως ποε εξήντα πέντε χρόνια και πέθανε. Όμως πουυ

βρισκόταν  πριν  τοβρισκόταν  πριν  το 1900 1900 και  πού  θα  μπορε και  πού  θα  μπορεί  ί  να  ενα  είίναι  μετά  τοναι  μετά  το 1965. 1965. Η  επ Η  επίίσσηημμηη
επιστήμεπιστήμηη δεν ξέρει τ δεν ξέρει τίίποτε για όλα αυτά. Αυτή εποτε για όλα αυτά. Αυτή είίναι ή γενική διατύπωση για όλες τιςναι ή γενική διατύπωση για όλες τις
ερωτήσεις περί της ζωής και του θανάτου.ερωτήσεις περί της ζωής και του θανάτου.

Μπορούμε  να  βεβαιώσουμε  αξιωματικά:  «Μπορούμε  να  βεβαιώσουμε  αξιωματικά:  «Ο  άνθρωπος  πεθαίνει,  γιατίΟ  άνθρωπος  πεθαίνει,  γιατί
τελειώνει ο καιρός του, Δεν υπάρχει κανένα αύριο για την προσωπικότητα τουτελειώνει ο καιρός του, Δεν υπάρχει κανένα αύριο για την προσωπικότητα του
πεθαμένουπεθαμένου».».

Κάθε  μέρα  εΚάθε  μέρα  είίναι  ένα  κύμα  του  χρναι  ένα  κύμα  του  χρόόνου,  κάθε  μήνας  ενου,  κάθε  μήνας  είίναι  άλλο  κύμα  τουναι  άλλο  κύμα  του
χρόνου, κάθε χρόνος εχρόνου, κάθε χρόνος είίναι επναι επίίσης άλλο κύμα του χρόνου και όλα αυτά τα κύματασης άλλο κύμα του χρόνου και όλα αυτά τα κύματα
αλυσιδωτά στο σύνοαλυσιδωτά στο σύνολόλό τους αποτελούν το ΜΕΓΑΛΟ Κ τους αποτελούν το ΜΕΓΑΛΟ ΚΥΥΜΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ.ΜΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ.



Ο χρόνος  εΟ χρόνος  είίναι  στροναι  στρογγγγυλός  και  η  ζωή της  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ευλός  και  η  ζωή της  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ είίναι  μιναι  μιαα
κλειστή καμπύλη.  Η ζωή της ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ αναπτύσσεταικλειστή καμπύλη.  Η ζωή της ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ αναπτύσσεται
στον χρόνο της,  γεννιέται  στον χρόνο της  και  πεθαστον χρόνο της,  γεννιέται  στον χρόνο της  και  πεθαίίνει  στον χρόνο τνει  στον χρόνο τηης,  ποτέ  δενς,  ποτέ  δεν
μπορεμπορείί να υπάρξει πιο εκε να υπάρξει πιο εκείί από τον χρόνο της. από τον χρόνο της.

Αυτό  του  χρόνου  εΑυτό  του  χρόνου  είίναι  ένα  πρόβλημα  που  έχει  μελετηθεναι  ένα  πρόβλημα  που  έχει  μελετηθείί από  πολλούς από  πολλούς
σοφούς.  Έξω  από  κάθε  αμφιβολσοφούς.  Έξω  από  κάθε  αμφιβολίία  ο  χρόνος  εα  ο  χρόνος  είίναι  η  ΤΕΤΑΡΤΗ  ΔΙΑΣΤΑΣΗ.  Ηναι  η  ΤΕΤΑΡΤΗ  ΔΙΑΣΤΑΣΗ.  Η
Γεωμετρία του ΕΥΚΛΕΓεωμετρία του ΕΥΚΛΕΙΙΔΗ εΔΗ είίναι εφαρμόσιμη μόνο στον ΤΡΙΣΔΙναι εφαρμόσιμη μόνο στον ΤΡΙΣΔΙΑΑΣΤΑΤΟ κόσμο,ΣΤΑΤΟ κόσμο,
αλλά ο καλλά ο κόσόσμος έχει επτά διαστάσεις και η ΤΕΤΑΡΤΗ εμος έχει επτά διαστάσεις και η ΤΕΤΑΡΤΗ είίναι ο ΧΡΟΝΟΣ.ναι ο ΧΡΟΝΟΣ.

Ο νους του ανθρώπους ερμηνεύει την ΑΙΩΝΙΟ νους του ανθρώπους ερμηνεύει την ΑΙΩΝΙΟΟΤΗΤΑ σαν την προέκταση τουΤΗΤΑ σαν την προέκταση του
χρόνου σε ευθεχρόνου σε ευθείία γραμμή, τα γραμμή, τίίποτα δεν μπορεποτα δεν μπορείί να ε να είίναι πιο λανθαναι πιο λανθασσμένο απμένο απόό αυτή την αυτή την
ανταντίίληψη, γιατληψη, γιατίί η ΑΙΩΝΙ η ΑΙΩΝΙΌΌΤΗΤΗΤΤΑ εΑ είίναι η ΠΕΜΠΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ.ναι η ΠΕΜΠΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ.

Κάθε  στιγμή  της  ύπαρξης  έχει  διαδοχή  στο  χρόνο  και  επαναλαμβάνεταιΚάθε  στιγμή  της  ύπαρξης  έχει  διαδοχή  στο  χρόνο  και  επαναλαμβάνεται
αιώνια.αιώνια.

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ και η ΖΩΗ εΟ ΘΑΝΑΤΟΣ και η ΖΩΗ είίναι δύο άκρα που αγναι δύο άκρα που αγγίγίζονται. Μια ζωή τελειώνειζονται. Μια ζωή τελειώνει
για τον άνθρωπο που πεθαγια τον άνθρωπο που πεθαίίνει, αλλά αρχνει, αλλά αρχίίζει άλλζει άλληη. Ένα χρονικό διάστ. Ένα χρονικό διάστηημα τελειώνειμα τελειώνει
και αρχκαι αρχίίζει άλλο, ο θάνατος βρζει άλλο, ο θάνατος βρίσίσκεται συνδεδεμένος εσωτερικά με τον ΠΑΝΤΟΤΙΝκεται συνδεδεμένος εσωτερικά με τον ΠΑΝΤΟΤΙΝΟΟ
ΓΥΡΙΣΜΓΥΡΙΣΜΟΟ..

ΑυτόΑυτό θέλει να πει ότι πρέπει να γυ θέλει να πει ότι πρέπει να γυρρίσουμε, να είσουμε, να εππιισστρέψουμε  τρέψουμε  σε  σε  αυτόν τοναυτόν τον
κκόόσμο μετά τον θάνατο μας για να επαναλάβουμε το ίδιο δράμα της ύπαρξης, όμωςσμο μετά τον θάνατο μας για να επαναλάβουμε το ίδιο δράμα της ύπαρξης, όμως
αν η ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ του ανθρώπου εξαφανίζεταν η ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ του ανθρώπου εξαφανίζετααι με τον θάνατο, ποιος ή τι ει με τον θάνατο, ποιος ή τι είίναιναι
αυτό που γυραυτό που γυρίίζει;ζει;

ΕΕίίναι αναγκαναι αναγκαίίο να ο να διευκρινήσουμεδιευκρινήσουμε μια για πάντα ότι το ΕΓΩ ε μια για πάντα ότι το ΕΓΩ είίναι αυτό πουναι αυτό που
εξακολουθεεξακολουθείί μετά τον θάνατο, ότι το ΕΓΩ ε μετά τον θάνατο, ότι το ΕΓΩ είίναι αυτναι αυτόό που επιστρέφει,   που επιστρέφει,  όότι το ΕΓΩτι το ΕΓΩ
εείίναι αυτό που γυρνά ναι αυτό που γυρνά σε σε αυτήν την κοιλάδα των δακρύων.αυτήν την κοιλάδα των δακρύων.

ΕΕίίναι  αναγκαναι  αναγκαίίο  οι  αναγνώστες  μας  να  μην  μπερδεύουν  τον  Νόμο  τηςο  οι  αναγνώστες  μας  να  μην  μπερδεύουν  τον  Νόμο  της
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ με την θεωρΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ με την θεωρίία της α της ΜΕΤΕΜΨΥΧΩΣΗΣ ΜΕΤΕΜΨΥΧΩΣΗΣ που διδάσκει η ΜΟΝΤΕΡΝΑπου διδάσκει η ΜΟΝΤΕΡΝΑ
ΘΕΟΣΟΦΘΕΟΣΟΦΙΙΑ.Α.

Η παραπάνω θεωρΗ παραπάνω θεωρίία της α της ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΗΣΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΗΣ ε είίχε την αρχή της στην λατρεχε την αρχή της στην λατρείίαα
του  Κρίσνα,  που  ετου  Κρίσνα,  που  είίναι  μια  ναι  μια  ΙΝΔΟΥΙΣΤΙΚΗ  ΙΝΔΟΥΙΣΤΙΚΗ  ΘΡΗΣΚΕΙΑ του  τύπου  των  ΘΡΗΣΚΕΙΑ του  τύπου  των  Βεδών,Βεδών,
δυστυχώς αλλοιωμένη και ανανεωμένη από τους δυστυχώς αλλοιωμένη και ανανεωμένη από τους αναμορφωτές.αναμορφωτές.

Στην αυθεντική γνήσια λατρεΣτην αυθεντική γνήσια λατρείία του α του Κρίσνα,Κρίσνα, μόνο οι ήρωες, οι καθοδη μόνο οι ήρωες, οι καθοδηγηγητές,τές,
αυτοαυτοίί που κατέχουν ΙΕΡΗ ΑΤΟΜΙΚ που κατέχουν ΙΕΡΗ ΑΤΟΜΙΚΟΟΤΗΤΑ, εΤΗΤΑ, είίναι οι μόνοι που μετενναι οι μόνοι που μετενσσαρκώνονται.αρκώνονται.

Το  Το  ΠΟΛΛΑΠΛΟΠΟΛΛΑΠΛΟ ΕΓΩ  ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ,  γυ ΕΓΩ  ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ,  γυρρίζει,  όμως  αυτό  δεν  είζει,  όμως  αυτό  δεν  είίναιναι
ΜΕΤΕΝΣΜΕΤΕΝΣΑΑΡΚΩΣΗ.  Οι  μάζες,  τα  πλήθη  ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ,  αλλά  αυτΡΚΩΣΗ.  Οι  μάζες,  τα  πλήθη  ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ,  αλλά  αυτόό δεν  ε δεν  είίναιναι
ΜΕΤΕΝΣΜΕΤΕΝΣΑΑΡΚΩΣΗ.ΡΚΩΣΗ.

Η ιδέα της ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ των πραΗ ιδέα της ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ των πραγγμάτων και των φαινομένων, η ιδέα τηςμάτων και των φαινομένων, η ιδέα της
παντοτινής επανάληψης δεν επαντοτινής επανάληψης δεν είίναι πολύ αρχαναι πολύ αρχαίία κα κααι μπορούμε να την συναντήσουμει μπορούμε να την συναντήσουμε
στην ΠΥΘΑΓστην ΠΥΘΑΓΟΟΡΕΙΟ ΣΟΦΙΑ και στην παλιά κοσμογονΡΕΙΟ ΣΟΦΙΑ και στην παλιά κοσμογονίία του α του ΙΝΔΟΣΤΑΝ.ΙΝΔΟΣΤΑΝ.

Η αιώνια επιστροφή των ήμερΗ αιώνια επιστροφή των ήμερωων και νυκτών του ν και νυκτών του ΒΡΑΧΜΑ,ΒΡΑΧΜΑ, η η
ασταμάτητη επανάληψη των Κάλπας ασταμάτητη επανάληψη των Κάλπας κλπ,κλπ, ε είίναι συσχετισμένα με τρόπο πολύναι συσχετισμένα με τρόπο πολύ

εσωτερικό  με  την  Πυθαεσωτερικό  με  την  Πυθαγγόρειο  Σοφόρειο  Σοφίία  και  τον  νόμο της  αιώνιας  ΥΠΟΤΡΟΠΗΣ ήα και  τον  νόμο της  αιώνιας  ΥΠΟΤΡΟΠΗΣ ή
αιώνιας ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ.αιώνιας ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ.

Ο Γκαουτάμα,Ο Γκαουτάμα, ο ΒΟΥ ο ΒΟΥΔΔΑΣ δΑΣ δίίδαξε πολύ σοφά την ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΑΙΩΝΙΑΣδαξε πολύ σοφά την ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΑΙΩΝΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ και τον τροχό διαδοχικών ζωών, αλλά η ΘΕΩΡΙΑ του αλλοιώθηκεΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ και τον τροχό διαδοχικών ζωών, αλλά η ΘΕΩΡΙΑ του αλλοιώθηκε
πολύ αππολύ απόό τους συνεχιστές του. τους συνεχιστές του.

Κάθε  επιΚάθε  επισστροφή  περιλαμβάνει  βέβαια  ττροφή  περιλαμβάνει  βέβαια  τηην  κατασκευή  μιας  καινούρν  κατασκευή  μιας  καινούργγιαςιας
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ. Αυτή σχΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ. Αυτή σχηηματματίίζεται στα πρώτα επτά χρόνιαζεται στα πρώτα επτά χρόνια
της ντης νηηπιακής ηλικπιακής ηλικίίας. Το οικογενειακό περιβάλλον, η ζωή στο δρόμο και στο σχολεας. Το οικογενειακό περιβάλλον, η ζωή στο δρόμο και στο σχολείίοο
δδίίνουν στην ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ το γνήσιο χαρακτηριστικό χρώμα.νουν στην ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ το γνήσιο χαρακτηριστικό χρώμα.
Το ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ των μεΤο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ των μεγγάλων εάλων είίναι καθοριστικό για την νηπιακή προσωπικότητα.ναι καθοριστικό για την νηπιακή προσωπικότητα.



Το μικρό  μαθαΤο μικρό  μαθαίίνει  περινει  περισσσότερο  με  το  παράδεσότερο  με  το  παράδειιγμα παρά με  την  διδαχή.  Ογμα παρά με  την  διδαχή.  Ο
λαθεμένος  τρόπος  ζωής,  το  ανόητο  παράδειλαθεμένος  τρόπος  ζωής,  το  ανόητο  παράδειγγμα,  οι  εκφυλισμένες  συνήθειες  τωνμα,  οι  εκφυλισμένες  συνήθειες  των
μεγάλων,  δμεγάλων,  δίίνουν  στην  προσωπικνουν  στην  προσωπικόότητα  του  μικρού  αυτό  το  ιδιτητα  του  μικρού  αυτό  το  ιδιααίτερο  χρώμαίτερο  χρώμα
σκεπτικιστικσκεπτικιστικόό ή διεστραμμένο της εποχής που ζούμε. ή διεστραμμένο της εποχής που ζούμε.

Στους σημερινούς μοντέρνους καιρούς η μοιχεΣτους σημερινούς μοντέρνους καιρούς η μοιχείία έχει γίνει πια πιο κοινή καια έχει γίνει πια πιο κοινή και
από ταπό τηην πατάτα και  το κρεμμύδι  και  όπως εν πατάτα και  το κρεμμύδι  και  όπως είίναι λοναι λογγικό αυτό δημιουρικό αυτό δημιουργγεείί  δαντικέςδαντικές
σκηνέςσκηνές μέ μέσσα στο σπα στο σπίίτι.τι.

Πολλά εΠολλά είίναι τα παιδιά που τους τελευταναι τα παιδιά που τους τελευταίίους καιρούς πρέπει να υποφέρουνους καιρούς πρέπει να υποφέρουν
γεμάτα πόνο και μνηγεμάτα πόνο και μνησσικακικακίία τα μαστια τα μαστιγγώματα και το ξύλο του πατριού ή τώματα και το ξύλο του πατριού ή τηης μς μηητριάς.τριάς.
ΕΕίίναι φανερό ότι με αυτό τον τρόπο η ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ του παιδιού εξελναι φανερό ότι με αυτό τον τρόπο η ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ του παιδιού εξελίίσσεταισσεται
σσημαδεμένη από τον πόνο, το μημαδεμένη από τον πόνο, το μίίσος και την μνησος και την μνησσικακικακίία.α.

Υπάρχει μια λαΥπάρχει μια λαϊϊκή παροιμκή παροιμίία: «α: «Το ξένο παιδΤο ξένο παιδίί ε είίναι πάντα άσχναι πάντα άσχηημομο». Φυσικά». Φυσικά
υπάρχουν και εξαιρέσεις σε αυτό, αλλά αυτές οι  υπάρχουν και εξαιρέσεις σε αυτό, αλλά αυτές οι  εξαιρέσειςεξαιρέσεις μπορούν να μετρηθούν μπορούν να μετρηθούν
στα δάχτυλα του χεριού και περισσεύουν και δάχτυλα.στα δάχτυλα του χεριού και περισσεύουν και δάχτυλα.

Οι καυΟι καυγγάδες μεταξύ πατέρα και μητέρας για  άδες μεταξύ πατέρα και μητέρας για  αντιζηλεία,αντιζηλεία, τα κλάματα και οι τα κλάματα και οι
θρήνοι της στενοχωρημένης μητέρας ή του καταπιεσμένου συζύγου, κατεστραμμένουθρήνοι της στενοχωρημένης μητέρας ή του καταπιεσμένου συζύγου, κατεστραμμένου
και  απελπικαι  απελπισσμένου,  αφήνουν  στην  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ  του  μικρού  παιδιού  έναμένου,  αφήνουν  στην  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ  του  μικρού  παιδιού  ένα
ανεξανεξίίτηλο σημάδι ατηλο σημάδι αππό βαθύ πόνο και μελαγχολό βαθύ πόνο και μελαγχολίία που ποτέ δεν ξεχνά σε όλη του τηνα που ποτέ δεν ξεχνά σε όλη του την
ζωή.ζωή.

Στα  αριστοκρατικά  σπΣτα  αριστοκρατικά  σπίίτια  οι  υπερήφανες  κυρτια  οι  υπερήφανες  κυρίίες  κακομεταχειρίζονται  τιςες  κακομεταχειρίζονται  τις
υυππηρέτριες  ενώ  αυτές  πηγαηρέτριες  ενώ  αυτές  πηγαίίνουν  στο  ινστιτούτο  καλλονής  ή  βάφονται.  Ηνουν  στο  ινστιτούτο  καλλονής  ή  βάφονται.  Η
υπερυπερηηφάνεια των κυριών εφάνεια των κυριών είίναι θανάσιμα τραυματισμένη.ναι θανάσιμα τραυματισμένη.

Το μικρό παιδΤο μικρό παιδίί που βλέπει όλες αυτές τις σκηνές αισθάνεται τρα που βλέπει όλες αυτές τις σκηνές αισθάνεται τραυυματιματισσμένομένο
μέχρι βάθους και εμέχρι βάθους και είίτε πηγατε πηγαίίνει με το μέρος της περήφανης μητέρας του ή με το μέροςνει με το μέρος της περήφανης μητέρας του ή με το μέρος
της  δύστυχης  ταπεινωμένης  υπηρέτριας  και  το  αποτέλεσμα  ετης  δύστυχης  ταπεινωμένης  υπηρέτριας  και  το  αποτέλεσμα  είίναι  συνήθωςναι  συνήθως
καταστρεπτικόκαταστρεπτικό για την ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ για την ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΤΗΤΑ.ΗΤΑ.

ΑπΑπόό τότε  που  ανακαλύφθηκε  η  τηλε τότε  που  ανακαλύφθηκε  η  τηλεόόραση  έχει  χαθεραση  έχει  χαθείί η  ενότητα  της η  ενότητα  της
οικοοικογγένειας. Άλλες εποχές ο άνδρας γύριζε απέξω και τον υένειας. Άλλες εποχές ο άνδρας γύριζε απέξω και τον υπποδεχοδεχόόταν η γυνταν η γυνααίκα τουίκα του
με μεμε μεγγάλη χαρά. Σήμερα πια η γυναάλη χαρά. Σήμερα πια η γυναίίκκαα δεν β δεν βγγααίίνει για να υποδεχθενει για να υποδεχθείί τον άνδρα της τον άνδρα της
στην πόρτα γιατστην πόρτα γιατίί είναι απασχολημένη βλέποντας τηλεόραση. είναι απασχολημένη βλέποντας τηλεόραση.

Μέσα στα μοντέρνα σπΜέσα στα μοντέρνα σπίίτια ο πατέρος, η μητέρα, τα παιδιά, οι κόρες μτια ο πατέρος, η μητέρα, τα παιδιά, οι κόρες μοοιάζουνιάζουν
με ασυνεμε ασυνείίδητα ρομπότ μπροστά  δητα ρομπότ μπροστά  σστην οθόνη της τηλεόρασης. Τώρα ο σύζυτην οθόνη της τηλεόρασης. Τώρα ο σύζυγγος δενος δεν
μπορεμπορείί να συζητήσει με τη γυνα να συζητήσει με τη γυναίίκα του απολύτως τκα του απολύτως τίίποτα σχετικά με τα προβλήματαποτα σχετικά με τα προβλήματα
της ημέρας, την δουλειά  της ημέρας, την δουλειά  κλπκλπ γιατ γιατίί εκε εκείίνη μοιάζει υπνοβάτης βλέποντας την ταιννη μοιάζει υπνοβάτης βλέποντας την ταινίίαα
του χθες, τις του χθες, τις δαντικέςδαντικές σκηνές του  σκηνές του Αλ Καπόνε,Αλ Καπόνε, τον τελευτα τον τελευταίίο χορό του νέου κύματοςο χορό του νέου κύματος
κλπκλπ..

Τα παιδιά που μεγαλώνουν σε αυτό το νέου τύπου νοικοκυριό  σκέπτονταιΤα παιδιά που μεγαλώνουν σε αυτό το νέου τύπου νοικοκυριό  σκέπτονται
μόνο για κανόνια, πιστόλια, πολυβόλα παιχνίδια για να μιμηθούν και να ζήμόνο για κανόνια, πιστόλια, πολυβόλα παιχνίδια για να μιμηθούν και να ζήσσουν μεουν με
τον τρόπο τους τις δτον τρόπο τους τις δααντικές σκηνές του εγκλήματος έτσι όπως το εντικές σκηνές του εγκλήματος έτσι όπως το είίδαν στην οθόνηδαν στην οθόνη
της τηλεόρασης.της τηλεόρασης.

ΕΕίίναι κρναι κρίίμα αυτή η θαυμάσια εφεύρεμα αυτή η θαυμάσια εφεύρεσση της τηλεόρασης νη της τηλεόρασης να  α  χρησιμοποιεχρησιμοποιείίταιται
για καταγια κατασστροφικούς σκοπούς. Αν η ανθρωπότητα χρητροφικούς σκοπούς. Αν η ανθρωπότητα χρησσιμοποιούσε αυτή την εφεύρεσηιμοποιούσε αυτή την εφεύρεση
για  ευγια  ευγγενικό  σκοπό  εενικό  σκοπό  είίτε  για  να  μελετήτε  για  να  μελετήσσουμε  τις  φυσικές  επιστήμες,  εουμε  τις  φυσικές  επιστήμες,  είίτε  για  νατε  για  να
διδάξουμε τδιδάξουμε τηην πραν πραγγματικά δημιουργική τέχνη της ΜΗΤΕΡΑΣ ΦΥΣΗΣ, εματικά δημιουργική τέχνη της ΜΗΤΕΡΑΣ ΦΥΣΗΣ, είίτε για νατε για να
διδάξουμε  τους  ανθρώπδιδάξουμε  τους  ανθρώποους,  τότε  αυτή  η  εφεύρευς,  τότε  αυτή  η  εφεύρεσση  θα  ήταν  μια  ευλοη  θα  ήταν  μια  ευλογίαγία για  την για  την
ανθρωπότητα,  θα  μπορούσε  να  χρησιμοποιηθεανθρωπότητα,  θα  μπορούσε  να  χρησιμοποιηθείί έξυπνα  για  να  καλλιεργηθε έξυπνα  για  να  καλλιεργηθείί η η
ανθρώπινη προσωπικότητα.ανθρώπινη προσωπικότητα.

ΕΕίίναι ολοφάνερα ανόητο να τρέφουμε την ΠΑΙΔναι ολοφάνερα ανόητο να τρέφουμε την ΠΑΙΔΙΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΙΚΟΤΗΤΑ μεΚΟΤΗΤΑ με
μουσική χωρμουσική χωρίίς ρυθμό, χωρίς αρμονς ρυθμό, χωρίς αρμονίία, α, χονδροειδή.χονδροειδή. Είναι ανόητο το να τρέφουμε την Είναι ανόητο το να τρέφουμε την



προσωπικότητα  των  παιδιών  με  ιστορπροσωπικότητα  των  παιδιών  με  ιστορίίες  από  κλέφτες  και  αστυνόμους,  σκηνέςες  από  κλέφτες  και  αστυνόμους,  σκηνές
ββίίτσιου και πορνετσιου και πορνείίας, δράματα μοιχεας, δράματα μοιχείίας, πορνογραφας, πορνογραφίία κλπ.α κλπ.

Το  αποτέλεσμα  μιας  παρόμοιας  τακτικής  μπορούμε  να  το  δούμε  στουςΤο  αποτέλεσμα  μιας  παρόμοιας  τακτικής  μπορούμε  να  το  δούμε  στους
επαναστάτες χωρίς αιτία, στους πρόωρους δολοφόνους κλπ.επαναστάτες χωρίς αιτία, στους πρόωρους δολοφόνους κλπ.

ΕΕίίναι  λυπηρό  που  οι  μητέρες  δέρνουν  τα  παιδιά  τους,  τα  χτυπούν,  ταναι  λυπηρό  που  οι  μητέρες  δέρνουν  τα  παιδιά  τους,  τα  χτυπούν,  τα
προσβάλουν  με  λεξιλόγιο  σαπισμένο  και  απάνθρωπο.  Το  αποτέλεσμα  παρόμοιαςπροσβάλουν  με  λεξιλόγιο  σαπισμένο  και  απάνθρωπο.  Το  αποτέλεσμα  παρόμοιας
διαγωγής είναι η μνησικακδιαγωγής είναι η μνησικακίία, το μίσος, το χάα, το μίσος, το χάσσιμο της αγάπης κλπ.ιμο της αγάπης κλπ.

Στην πράξη έχουμε διαπιστώσει ότι τα παιδιά που μεγαλώνουν ανάμεσα σεΣτην πράξη έχουμε διαπιστώσει ότι τα παιδιά που μεγαλώνουν ανάμεσα σε
ξύλο, μαστιγώματα και φωνές, γίνονται άτομα άξεστα γεμάτα χυδαιότητα και χωρξύλο, μαστιγώματα και φωνές, γίνονται άτομα άξεστα γεμάτα χυδαιότητα και χωρίίςς
καμκαμίία αα αίίσθησθησση ευσέβειας κη ευσέβειας κααι σεβασμού.ι σεβασμού.

ΕΕίίναι επεναι επείγίγον να κον να κααταλάβουμε την ανάγκη να δημιουρταλάβουμε την ανάγκη να δημιουργγήήσσουμε μια αληθινήουμε μια αληθινή
ισορροπισορροπίία μέσα στα σα μέσα στα σππίτια.ίτια.

ΕΕίίννααι απαραι απαραίίτητο να ξέρουμε ότι η γλυκύτητα και η αυστηρότητα πρέπει νατητο να ξέρουμε ότι η γλυκύτητα και η αυστηρότητα πρέπει να
εξισορροπούν αμοιβαεξισορροπούν αμοιβαίία στους δύο δα στους δύο δίίσκους της ζυσκους της ζυγγαριάς της δικαιοσύνης.αριάς της δικαιοσύνης.

Ο ΠΑΤΕΡΑΣ εκπροσωπεΟ ΠΑΤΕΡΑΣ εκπροσωπείί την ΑΥΣΤΗΡ την ΑΥΣΤΗΡΟΟΤΗΤΑ. Η ΜΗΤΕΡΑ εκπροσωπεΤΗΤΑ. Η ΜΗΤΕΡΑ εκπροσωπείί την την
ΓΛΥΚΥΤΗΤΑ.ΓΛΥΚΥΤΗΤΑ. Ο  πατέρας  είναι  η  προσωποπο Ο  πατέρας  είναι  η  προσωποποίίηση  της  ΣΟΦΙΑΣ.  Η  μητέραηση  της  ΣΟΦΙΑΣ.  Η  μητέρα
συμβοσυμβολλίζει την ΑΓΑΠΗ.ίζει την ΑΓΑΠΗ.

ΣΟΦΙΑ  και  ΑΓΑΠΗ,  ΑΥΣΤΗΡΣΟΦΙΑ  και  ΑΓΑΠΗ,  ΑΥΣΤΗΡΟΟΤΗΤΑ  ΚΑΙ  ΓΛΥΚΤΗΤΑ  ΚΑΙ  ΓΛΥΚΥΥΤΗΤΑ  εξισορροπούνΤΗΤΑ  εξισορροπούν
αμοιβααμοιβαίία  στους  δύο δα στους  δύο δίσίσκους  της  κοκους  της  κοσσμικής  ζυμικής  ζυγγαριάς.  Οι  πατέρες  και  μαριάς.  Οι  πατέρες  και  μηητέρες  τωντέρες  των
οικογενειών πρέπει να εξισορροπούν αμοιβαοικογενειών πρέπει να εξισορροπούν αμοιβαίία για το καλα για το καλόό των σπιτιών. των σπιτιών.

ΕΕίίναι επεναι επείγίγον, εον, είίννααι αναγκαι αναγκαίίο, όλοι οι πατέρες και μο, όλοι οι πατέρες και μηητέρες των οικοτέρες των οικογγενειών ναενειών να
καταλάβουν την ανάγκη να σπεκαταλάβουν την ανάγκη να σπείίρουν στο παιδικό νου τις  ρουν στο παιδικό νου τις  ΑΙΩΝΙΕΣΑΙΩΝΙΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΟΥ ΑΞΙΕΣ ΤΟΥ
ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ. ΕΠΝΕΥΜΑΤΟΣ. Είίναι θλιβερό ότι τα μοντέρνα παιδιά δεν έχουν πια το αίσθημα τουναι θλιβερό ότι τα μοντέρνα παιδιά δεν έχουν πια το αίσθημα του
ΣΕΒΑΣΜΟΥ. Αυτό οφεΣΕΒΑΣΜΟΥ. Αυτό οφείίλεται στα καουμπόλεται στα καουμπόιικα κόμικς, κλέφτες και αστυνόμους. Ηκα κόμικς, κλέφτες και αστυνόμους. Η
τηλεόραση, ο κινηματογράφος κλπτηλεόραση, ο κινηματογράφος κλπ,, έχουν διαφθείρει τον νου  των παιδιών, έχουν διαφθείρει τον νου  των παιδιών,

Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ του Γνωστικού Κινήματος, με ξεκάθαροΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ του Γνωστικού Κινήματος, με ξεκάθαρο
και  ακριβή  τρόπο,  κάνει  έναν  διαχωρικαι  ακριβή  τρόπο,  κάνει  έναν  διαχωρισσμό  σε  βάθος  ανάμεσα  στο  ΕΓΩ  και  τηνμό  σε  βάθος  ανάμεσα  στο  ΕΓΩ  και  την
ΟΥΣΙΑ.ΟΥΣΙΑ.

Κατά τα τρΚατά τα τρίία  ή τέσα ή τέσσσερα πρώτα χρόνια ζωής,  εκδηλώνεται  μέσα στο παιδερα πρώτα χρόνια ζωής,  εκδηλώνεται  μέσα στο παιδίί
μόνο η ομορφιά της ΟΥΣΙΑΣ. Τότε το παιδί εμόνο η ομορφιά της ΟΥΣΙΑΣ. Τότε το παιδί είίναι τρυφερό, γλυκό, ωραναι τρυφερό, γλυκό, ωραίίο ο σσε όλες τιςε όλες τις
ψυχολογικές  του  απόψεις.  Όταν  ο  ΕΓΩ  αρχψυχολογικές  του  απόψεις.  Όταν  ο  ΕΓΩ  αρχίίζει  νζει  ναα ελέγχει  την  τρυφερή ελέγχει  την  τρυφερή
προσωπικότητα  του  παιδιού,  όλη  αυτή  η  ωραιότητα  της  ΟΥΣΙΑΣ  αρχίζει  ναπροσωπικότητα  του  παιδιού,  όλη  αυτή  η  ωραιότητα  της  ΟΥΣΙΑΣ  αρχίζει  να
εξαφανεξαφανίίζεται και στην θέση της ανζεται και στην θέση της ανθθίζουν τότε τα ψυχολογικά ελαττώματα του κάθείζουν τότε τα ψυχολογικά ελαττώματα του κάθε
ανθρώπινου ανθρώπινου όντος.όντος.

Έτσι όπως πρέπει να κάνουμε διάκριση ανάμεσα στο ΕΓΩ και την ΟΥΣΙΑ, τοΈτσι όπως πρέπει να κάνουμε διάκριση ανάμεσα στο ΕΓΩ και την ΟΥΣΙΑ, το
ίδιο είδιο είίναι απαραναι απαραίίτητο να ξεχωρτητο να ξεχωρίίζουμε ανάμεσα σε ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ και ΟΥΣΙΑ.ζουμε ανάμεσα σε ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ και ΟΥΣΙΑ.

Το  ανθρώπινο  Το  ανθρώπινο  ονον γεννιέται  με  την  ΟΥΣΙΑ,  όμως  δεν  γεννιέται  με  την γεννιέται  με  την  ΟΥΣΙΑ,  όμως  δεν  γεννιέται  με  την
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ. Αυτή την τελευταΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ. Αυτή την τελευταίία εα είίναι  αναγκαναι  αναγκαίίο να την δημιουργήσουμε.ο να την δημιουργήσουμε.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ και  ΟΥΣΙΑ πρέπει  να  εξελιχθούν  με  μορφή  αρμονική  καιΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ και  ΟΥΣΙΑ πρέπει  να  εξελιχθούν  με  μορφή  αρμονική  και
ιισσορροπημένη.  Στην  πράξη  έχουμε  μπορέσει  να  διαπιστώσουμε  ότι  όταν  ηορροπημένη.  Στην  πράξη  έχουμε  μπορέσει  να  διαπιστώσουμε  ότι  όταν  η
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ  αναπτύΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ  αναπτύσσσεται  υπερβολικά  σε  βάρος  της  ΟΥΣΙΑΣ,  τοσεται  υπερβολικά  σε  βάρος  της  ΟΥΣΙΑΣ,  το
αποτέλεσμα εαποτέλεσμα είίναι ο απατεώνας.ναι ο απατεώνας.

Η παρατήρηση και η πεΗ παρατήρηση και η πείίρα πολλών χρρα πολλών χρόόνων μας επέτρεψαν να κατανοήσουμενων μας επέτρεψαν να κατανοήσουμε
ότι  όταν η ΟΥΣΙΑ αναπτύσσεται  ολοκληρωτικά χωρότι  όταν η ΟΥΣΙΑ αναπτύσσεται  ολοκληρωτικά χωρίίς  να περιμένει  ούτε  κατά  τος να περιμένει  ούτε  κατά  το
ελάχιελάχισστο την αρμονική καλλιέργεια της ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ, το αποτέλετο την αρμονική καλλιέργεια της ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ, το αποτέλεσσμα εμα είίναι οναι ο
μυστικιστής  χωρμυστικιστής  χωρίίς  διανοητικό,  χωρίς  προσωπικότητα,  ευγενική  καρδιά  αλλάς  διανοητικό,  χωρίς  προσωπικότητα,  ευγενική  καρδιά  αλλά
απροσάρμοστος, αναπροσάρμοστος, ανίίκανος. Η ΑΡΜΟΝΙΚκανος. Η ΑΡΜΟΝΙΚΗΗ ανάπτυξη της ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ και ανάπτυξη της ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ και
ΟΥΣΙΑΣ έχει σαν αποτέλεσμα άνδρες και γυναίκες ευφυεΟΥΣΙΑΣ έχει σαν αποτέλεσμα άνδρες και γυναίκες ευφυείίς.ς.

Στην ΟΥΣΙΑ έχουμε Στην ΟΥΣΙΑ έχουμε ο,τιδήποτεο,τιδήποτε ε είίναι δικό μας στην ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ εναι δικό μας στην ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ είίννααιι
όλα  δανεισμένα.  Στην  ΟΥΣΙΑ  έχουμε  τις  έμφυτες  ιδιότητόλα  δανεισμένα.  Στην  ΟΥΣΙΑ  έχουμε  τις  έμφυτες  ιδιότητεες  μας,  στηνς  μας,  στην



ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ  έχουμε  το  παράδειΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ  έχουμε  το  παράδειγγμα  των  μεγαλυτέρων  μας,  αυτμα  των  μεγαλυτέρων  μας,  αυτόό που που
διδαχτήκαμε στο σπδιδαχτήκαμε στο σπίίτι, στο σχολετι, στο σχολείίο, στον δρόμο.ο, στον δρόμο.

ΕΕίίναι επεναι επείγίγον τα παιδιά να παον τα παιδιά να παίίρνουν τροφή για την ΟΥΣΙΑ και τροφή για τηνρνουν τροφή για την ΟΥΣΙΑ και τροφή για την
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ.

Η ΟΥΣΙΑ τρέφεται με τρυφερότητα, αγάπη χωρΗ ΟΥΣΙΑ τρέφεται με τρυφερότητα, αγάπη χωρίίς όρια, μουσική, λουλούδια,ς όρια, μουσική, λουλούδια,
ομορφιά, αρμονία ομορφιά, αρμονία κλπ.κλπ.

Η  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ  πρέπει  να  τραφεΗ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ  πρέπει  να  τραφείί με  το  καλό  παράδειγμα  των με  το  καλό  παράδειγμα  των
μεγαλύτερμεγαλύτερώών μας, με την σοφή διδασκαλν μας, με την σοφή διδασκαλίία του σχολείου κλπ.α του σχολείου κλπ.

ΕΕίίναι απαραίτητναι απαραίτητοο να αρχ να αρχίίζουν το σχολεζουν το σχολείίο στην ηλικο στην ηλικίία των εα των εππτά χρόνων μετά χρόνων με
προηπροηγγούμενο πέρασμα αούμενο πέρασμα αππό το νηό το νηππιαγωγείο.  Τα μικρά πρέπει να μάθουν τα πρώταιαγωγείο.  Τα μικρά πρέπει να μάθουν τα πρώτα
γγράμματα  παράμματα  παίίζοντας,  έτσι  η  μελέτη  γίνεται  γι’  αυτά  ελκυστική,  απολαυστική,ζοντας,  έτσι  η  μελέτη  γίνεται  γι’  αυτά  ελκυστική,  απολαυστική,
ευτυχισμένη. Η ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ διδάσκει  ευτυχισμένη. Η ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ διδάσκει  όότι από το ίδιο το νηπιατι από το ίδιο το νηπιαγγωγεωγείίο,ο,
πρέπει  να  φροντπρέπει  να  φροντίίζεται  με  ειδικό  τρόζεται  με  ειδικό  τρόππο  κάθε  μια  από  τις  τρεις  πλευρές  τηςο  κάθε  μια  από  τις  τρεις  πλευρές  της
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ, γνωστές σαν σκέψη, συγκΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ, γνωστές σαν σκέψη, συγκίίνηση και κνηση και κίίνηση,νηση,
έτέτσσι η προσωπιι η προσωπικκότητα του νήπιου να εξελιχθεότητα του νήπιου να εξελιχθείί με αρμονικό και ισορροπημένο τρ με αρμονικό και ισορροπημένο τρόόπο.πο.

Η  υπόθεση  της  δημιουργίας  της  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ  του  νήπιου  και  ηΗ  υπόθεση  της  δημιουργίας  της  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ  του  νήπιου  και  η
ανάπτυξη εανάπτυξη είίναι βαρύτατης υπευθυνότητας για τους ναι βαρύτατης υπευθυνότητας για τους ΠΑΤΕΡΕΣΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
και τους εκπαιδευτικούς ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ.και τους εκπαιδευτικούς ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ.

Η  ποιότητα  της  ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ  εξαρτάταιΗ  ποιότητα  της  ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ  εξαρτάται
ααπποκλειστικά  από  τον  τύπο  του  ψυχολογικού  υλικού  με  το  οποοκλειστικά  από  τον  τύπο  του  ψυχολογικού  υλικού  με  το  οποίίο  μεο  μεγγάλωσε  καιάλωσε  και
τράφηκε.τράφηκε.

Γύρω από την ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ, την ΟΥΣΙΑ και το ΕΓΩ υπάρχει ανάμεσαΓύρω από την ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ, την ΟΥΣΙΑ και το ΕΓΩ υπάρχει ανάμεσα
στους σπουδαστές ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ πολλή σύγχυση.στους σπουδαστές ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ πολλή σύγχυση.

ΜερικοΜερικοίί συγχέουν  την  ΠΡΟΣ συγχέουν  την  ΠΡΟΣΩΩΠΙΚΟΤΗΤΑ  με  την  ΟΥΣΙΑ  και  άλλοιΠΙΚΟΤΗΤΑ  με  την  ΟΥΣΙΑ  και  άλλοι
συσυγγχέουν το ΕΓΩ με την ΟΥΣΙΑ.χέουν το ΕΓΩ με την ΟΥΣΙΑ.

ΕΕίίναι πολλές οι ναι πολλές οι ψευτο-εσωτερικέςψευτο-εσωτερικές σχολές ή  σχολές ή ψευδο-αποκρυφιστικέςψευδο-αποκρυφιστικές που έχουν που έχουν
σσαν  τέρμα  των  σπουδαστών  τους  την  ΑΠΡΟΣΩΠΗ  ΖΩΗ.  Εαν  τέρμα  των  σπουδαστών  τους  την  ΑΠΡΟΣΩΠΗ  ΖΩΗ.  Είίναι  απαραναι  απαραίίτητο  νατητο  να
διευκρινήσουμεδιευκρινήσουμε ότι δεν ε ότι δεν είίναι η ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ναι η ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ππου θα πρέου θα πρέππει να διαλύσουμε.ει να διαλύσουμε.

Είναι επείγον να ξέρουμε ότι χρειαζόμαστε να αποσυνθέΕίναι επείγον να ξέρουμε ότι χρειαζόμαστε να αποσυνθέσσουμε το ΕΓΩ, τονουμε το ΕΓΩ, τον
ΕΑΥΤΟ ΜΑΣ και να το μετατρέψουμε σε κοσμική σκόνη. Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΕΑΥΤΟ ΜΑΣ και να το μετατρέψουμε σε κοσμική σκόνη. Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ
εείίναι μονάχα ένα όχημα δράσης, ένα όχημα που υπήρξε αναγκαναι μονάχα ένα όχημα δράσης, ένα όχημα που υπήρξε αναγκαίίο να δημιουργηθεο να δημιουργηθείί,,
κατασκευαστεκατασκευαστείί. Στον κό. Στον κόσσμο υπάρχουν μο υπάρχουν Καλιγούλες,Καλιγούλες,  Αττίλες, Αττίλες, Χίτλερ κλπ. Κάθε τύποςΧίτλερ κλπ. Κάθε τύπος
προσωπικότητας  προσωπικότητας  όσοόσο διεστραμμένη και αν υπήρξε μπορε διεστραμμένη και αν υπήρξε μπορείί να μετ να μετααμορφωθεμορφωθείί ριζ ριζιικάκά
όταν το ΕΓΩ διαλυθεόταν το ΕΓΩ διαλυθείί εντελώς. εντελώς.

Αυτή η διάλυΑυτή η διάλυσση του ΕΓΩ μπερδεύει και ενοχλεη του ΕΓΩ μπερδεύει και ενοχλείί πολλούς  πολλούς ψευτοεσωτεριστές.ψευτοεσωτεριστές.
Αυτοί είναι πεπεισμένοι ότι το ΕΓΩ είναΑυτοί είναι πεπεισμένοι ότι το ΕΓΩ είναι ΘΕΪΚΟ,ι ΘΕΪΚΟ, αυτο αυτοίί π πιιστεύουν ότι το ΕΓΩ εστεύουν ότι το ΕΓΩ είίναιναι
το ίδιο το ΕΙΝΑΙ, η το ίδιο το ΕΙΝΑΙ, η ΘΕΪΚΗΘΕΪΚΗ ΜΟΝΑΔΑ κλπ. ΜΟΝΑΔΑ κλπ.

Είναι αναγκαΕίναι αναγκαίίο, εο, είίναι επεναι επείίγον, εγον, είίναι αμετάθετο να καταλάβουμε ότι το ΕΓΩναι αμετάθετο να καταλάβουμε ότι το ΕΓΩ
δεν έχει τδεν έχει τίίποτε το ΘΕΪΚΟ.ποτε το ΘΕΪΚΟ.

Το ΕΓΩ εΤο ΕΓΩ είίναι  Ο  ναι  Ο  ΣΑΤΑΝΑΣΣΑΤΑΝΑΣ της  ΒΙΒΛΟΥ, σωρός α της  ΒΙΒΛΟΥ, σωρός αππό θύμησες,  επιθυμό θύμησες,  επιθυμίίες,ες,
πάθη,  μπάθη,  μίίση,  μνησικακση,  μνησικακίίες,  μοιχεες,  μοιχείίες,  κληρονομικότητα οικογενειακή,  φυλής,  έθνους,ες,  κληρονομικότητα οικογενειακή,  φυλής,  έθνους,
κλπ.κλπ.

ΠολλοΠολλοίί βεβαιώνουν με ηλ βεβαιώνουν με ηλίίθιο τρόπο ότι μέσα μας υπάρχει ένθιο τρόπο ότι μέσα μας υπάρχει έναα ΑΝΩΤΕΡΟ ΑΝΩΤΕΡΟ
ΕΓΩ ή ΘΕΪΕΓΩ ή ΘΕΪΚΟΚΟ και ένα ΕΓΩ ΚΑΤ και ένα ΕΓΩ ΚΑΤΩΩΤΕΡΟ.ΤΕΡΟ.

ΑΝΩΤΕΡΟ και ΚΑΤΑΝΩΤΕΡΟ και ΚΑΤΩΩΤΕΡΟ εΤΕΡΟ είίναι πάντα δύο τομεναι πάντα δύο τομείίς ενός ίδιου πράγματος,ς ενός ίδιου πράγματος,
ΕΓΩ ΑΝΩΤΕΡΟ, ΕΓΩ ΚΑΤΕΓΩ ΑΝΩΤΕΡΟ, ΕΓΩ ΚΑΤΩΩΤΕΡΟ εΤΕΡΟ είίναι δύο τομεναι δύο τομείίς του ίδιου ΕΓΩ. ΤΟ  ς του ίδιου ΕΓΩ. ΤΟ  ΘΕΪΚΟΘΕΪΚΟ
ΕΙΝΑΙ, η ΜΟΝΑΔΑ, ο ΕΙΝΑΙ, η ΜΟΝΑΔΑ, ο ΕΣΩΤΕΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΟΣ δεν έχει καμδεν έχει καμίία σχέση με καμα σχέση με καμίία μορφή του ΕΓΩ.α μορφή του ΕΓΩ.
Το ΕΙΝΑΙ εΤο ΕΙΝΑΙ είίναι το ΕΙΝΑΙ και αυτό εναι το ΕΙΝΑΙ και αυτό είίναι όλο. Ο λόναι όλο. Ο λόγγος ύπαρξης του ΕΙΝΑΙ εος ύπαρξης του ΕΙΝΑΙ είίναι τοναι το
ίδιο το ΕΙΝΑΙ.ίδιο το ΕΙΝΑΙ.



Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ η  Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ η  ίίδια  εδια  είίναι  μόνο  ένα  όχημα και  ναι  μόνο  ένα  όχημα και  τίποτε  τίποτε  άλλο.  Διαάλλο.  Δια
μέσου  της  πρμέσου  της  προοσωπικότητας  μπορεσωπικότητας  μπορείί να  εκδηλωθε να  εκδηλωθείί το  ΕΓΩ  ή  το  ΕΙΝΑΙ,  όλα το  ΕΓΩ  ή  το  ΕΙΝΑΙ,  όλα
εξαρτώνται από εμάς τους ίδιους.εξαρτώνται από εμάς τους ίδιους.

ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΙΓΟΝ να διαλύΕΙΝΑΙ ΕΠΕΙΓΟΝ να διαλύσσουμε το ΕΓΩ, για να εκδηλωθεουμε το ΕΓΩ, για να εκδηλωθεί ί μόνο δια μέσουμόνο δια μέσου
της ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ η ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΟΥΣΙΑ του ΑΛΗΘΙΝΟτης ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ η ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΟΥΣΙΑ του ΑΛΗΘΙΝΟΥΥ ΕΙΝΑΙ ΜΑΣ. ΕΙΝΑΙ ΜΑΣ.

ΕΕίίναι απαραναι απαραίίτητο οι εκπαιδευτικοί  να καταλάβουν απόλυτα την ανάτητο οι εκπαιδευτικοί  να καταλάβουν απόλυτα την ανάγγκη νακη να
καλλιεργήκαλλιεργήσσουν αρμονικά τις τρεις απόψεις της Ανθρώπινης Προσωπικότητας.ουν αρμονικά τις τρεις απόψεις της Ανθρώπινης Προσωπικότητας.

Μια  τέλεια  ισορροπΜια  τέλεια  ισορροπίία  ανάμεα  ανάμεσσα  στην  προα  στην  προσσωπικότητα  και  ΟΥΣΙΑ,  μιαωπικότητα  και  ΟΥΣΙΑ,  μια
αρμονική  ανάπτυξη  της  ΣΚΕΨΗΣ,  αρμονική  ανάπτυξη  της  ΣΚΕΨΗΣ,  ΣΥΓΚΙΝΗΣΗΣΣΥΓΚΙΝΗΣΗΣ και  ΚΙΝΗΣΗΣ,  μια και  ΚΙΝΗΣΗΣ,  μια
ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ αποτελούν τις βάΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ αποτελούν τις βάσσεις της ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.εις της ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

Η ΕΦΗΒΕΙΑΗ ΕΦΗΒΕΙΑ
ΈΈφτασε  η  ώρα  να  εφτασε  η  ώρα  να  εγγκαταλεκαταλείίψουμε  οριστικά  την  ψεύτικη  ντροπή  και  τιςψουμε  οριστικά  την  ψεύτικη  ντροπή  και  τις

προκαταλήψεις  που  σχετπροκαταλήψεις  που  σχετίίζονται  με  το  σεξουαλικό  πρόβλημα.  Εζονται  με  το  σεξουαλικό  πρόβλημα.  Είίναι  αναναι  αναγγκακαίίο  ναο  να
καταλάβουμε με τρόπο καθαρό και ακριβή το σεξουαλικκαταλάβουμε με τρόπο καθαρό και ακριβή το σεξουαλικόό πρ πρόόβλημα των εφήβων καιβλημα των εφήβων και
των δύο φύλων.των δύο φύλων.

Στα  δεκατέσσερα  χρόνια  παρουσιάζεται  στον  ορΣτα  δεκατέσσερα  χρόνια  παρουσιάζεται  στον  οργγανισμό  του  εφήβου  ηανισμό  του  εφήβου  η
σεξουαλική ενέρσεξουαλική ενέργγεια που ρέει τότε ανεξέλεεια που ρέει τότε ανεξέλεγγκτα από το κτα από το νευροσυμπαθητικόνευροσυμπαθητικό σύστημα. σύστημα.

Αυτός ο ειδικός τύπος ενέρΑυτός ο ειδικός τύπος ενέργγειας μεταμορφώνει τον ορειας μεταμορφώνει τον οργγανισμό του ανθρώπου,ανισμό του ανθρώπου,
μεταλλάζει την φωνή στο αγόρι και αρχμεταλλάζει την φωνή στο αγόρι και αρχίίζει η ζει η ωορρηξίαωορρηξία σ σττα κορίτσια.α κορίτσια.

Ο ανθρώπινος  οργανισμός εΟ ανθρώπινος  οργανισμός είίναι  ένα αυθεντικό  εργοστάσναι  ένα αυθεντικό  εργοστάσιιο που μετατρέπειο που μετατρέπει
πρώτες ύλες σε εξευγενιπρώτες ύλες σε εξευγενισσμένες ζωτικές ουσμένες ζωτικές ουσίίες. Οι τροφές που οδηγούμε στο στομάχιες. Οι τροφές που οδηγούμε στο στομάχι
περνούν από πολλαπλές μεταβολές και εξευγενισμούς μέχρι να ορισπερνούν από πολλαπλές μεταβολές και εξευγενισμούς μέχρι να ορισττικοποιηθούν σεικοποιηθούν σε
αυτή την ουσαυτή την ουσίία  α  ημι-στερεή,ημι-στερεή,  ημι-υγρήημι-υγρή που αναφέρεται από τον Παράκελσο με τον που αναφέρεται από τον Παράκελσο με τον
ορισμό Ενς Σέμινις (Ουσορισμό Ενς Σέμινις (Ουσίία του Σπέρματος).α του Σπέρματος).

Αυτό το υγρό γυαλΑυτό το υγρό γυαλίί, εύκαμπτο, , εύκαμπτο, ευμεταχείριστο,ευμεταχείριστο, αυτό το σπέρμα περιέχει  αυτό το σπέρμα περιέχει αφ’αφ’
εαυτού, εαυτού, σσε μορφή δυναμική, όλους τους σπόρους της ζωής.ε μορφή δυναμική, όλους τους σπόρους της ζωής.

Ο Ο ΓνωστικισμόςΓνωστικισμός αναγνωρ αναγνωρίίζει στο σπέρμα το ΧΑΟΣ, απζει στο σπέρμα το ΧΑΟΣ, απόό όπου αναβλύζει με όπου αναβλύζει με
επιτακτικότηταεπιτακτικότητα η ζωή. η ζωή.

Οι  παλιοΟι  παλιοίί αλχημιστές  του  με αλχημιστές  του  μεσσααίίωνα  όπως  ωνα  όπως  Παράκελσος,  Σαντιβόγκιους,Παράκελσος,  Σαντιβόγκιους,
Νίκολας Φλαμέλ, Ραϊμούνδο ΛούλιοΝίκολας Φλαμέλ, Ραϊμούνδο Λούλιο  κλπκλπ μελέτησαν με βαθύ σε μελέτησαν με βαθύ σεββασμό το Ενς Σέμινιςασμό το Ενς Σέμινις
ή ΕΡΜΗ της κρυφή ΕΡΜΗ της κρυφήής φιλοσοφς φιλοσοφίίας.ας.

Αυτό το Αυτό το VITRIOLOVITRIOLO ε είίναι ένα αληθινό ναι ένα αληθινό ελιξήριοελιξήριο επεξεργασμένο αριστοτεχνικά επεξεργασμένο αριστοτεχνικά
ααππό την φύση μέό την φύση μέσσα στις σπερματοδόχους  α στις σπερματοδόχους  κύστεις.κύστεις. Σ’   Σ’  αυτό το ελιξίριο της παλιάςαυτό το ελιξίριο της παλιάς
σοφσοφίίας, ας, σ’ σ’ το σπέρμα, βρτο σπέρμα, βρίίσκονται πραγματικά όλες οι δυνατότητες της ύπαρξης.σκονται πραγματικά όλες οι δυνατότητες της ύπαρξης.

ΕΕίίναι  λυπηρό  που  πολλοναι  λυπηρό  που  πολλοίί νέοι  από  έλλειψη  αληθινού  ψυχολογικού νέοι  από  έλλειψη  αληθινού  ψυχολογικού
προπροσσανατολισμού παραδανατολισμού παραδίίδονται στην διαστροφή του αυνανισμού ή πδονται στην διαστροφή του αυνανισμού ή πααρεκτρέπονταιρεκτρέπονται
αργά προς τον αργά προς τον υποσεξουαλικόυποσεξουαλικό δρ δρόόμο της ομοφυλοφιλμο της ομοφυλοφιλίίας.ας.

Στα παιδιά και στους νέους δίδεταΣτα παιδιά και στους νέους δίδεταιι διανοητική πληροφόρηση επάνω σε πολλά διανοητική πληροφόρηση επάνω σε πολλά
θέματα και τους στρέφουμε προς τον δρόμο του αθλητιθέματα και τους στρέφουμε προς τον δρόμο του αθλητισσμού του οποίου η κατάχρησημού του οποίου η κατάχρηση
μειώνει την ζωή δραματικά αλλά δυστυχώς μόλις εμφανιστεί η σεξουαλική ενέρμειώνει την ζωή δραματικά αλλά δυστυχώς μόλις εμφανιστεί η σεξουαλική ενέργγειαεια
με  την  οποία  αρχμε  την  οποία  αρχίίζει  η  εφηβεζει  η  εφηβείία,  τόσο  οι  γονεα,  τόσο  οι  γονείίς  στην  οικογένεια  όσο  και  οις  στην  οικογένεια  όσο  και  οι
εκπαιδευτικοί  του σχολεεκπαιδευτικοί  του σχολείίουου,, βασισμένοι  σ’ έναν ψεύτικο πουριτανισμό και  σε μια βασισμένοι  σ’ έναν ψεύτικο πουριτανισμό και  σε μια
ηθική ηληθική ηλίίθια, αποφασθια, αποφασίίζουν να σωπάσουν εζουν να σωπάσουν εγγκληματικά.κληματικά.

Υπάρχουν  εγκληματικές  σιωπές  και  υπάρχουν  λόγια  κακΥπάρχουν  εγκληματικές  σιωπές  και  υπάρχουν  λόγια  κακίίας.  Το  ναας.  Το  να
σωπσωπααίνουμε περίνουμε περίί το σεξουαλικό πρόβλημα είναι ένα έγκλημα. Το να μιλάμε με λάθος το σεξουαλικό πρόβλημα είναι ένα έγκλημα. Το να μιλάμε με λάθος
τρτρόόπο για το σεξουαλικό πρόβλημα αποτελεπο για το σεξουαλικό πρόβλημα αποτελείί επ επίίσης ένα έγκλημα.σης ένα έγκλημα.

Αν οι γονεΑν οι γονείίς και οι  εκπαιδευτικος και οι εκπαιδευτικοίί σωπ σωπααίνουν, οι  σεξουαλικά διεστραμμένοιίνουν,  οι  σεξουαλικά διεστραμμένοι
μιλούν και τα θύματα εμιλούν και τα θύματα είίναι οι άπειροι έφηβοι.ναι οι άπειροι έφηβοι.



Αν ο έφηβος δεν μπορεΑν ο έφηβος δεν μπορείί να συμβουλευτ να συμβουλευτείεί τους γονείς ή τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς ή τους εκπαιδευτικούς,
θα  συμβουλευτεθα  συμβουλευτείί τότε  τους  φίλους  του  στο  σχολείο  που  πολύ  πιθανόν  να  έχουν τότε  τους  φίλους  του  στο  σχολείο  που  πολύ  πιθανόν  να  έχουν
τραβήξει  τον  λαθεμένο  δρόμο.  Το  αποτέλεσμα  δεν  αργεί  πολύ  καιρό  και  ο  νέοςτραβήξει  τον  λαθεμένο  δρόμο.  Το  αποτέλεσμα  δεν  αργεί  πολύ  καιρό  και  ο  νέος
έφηβος ακολουθώντέφηβος ακολουθώνταας λαθεμένες συμβουλές παραδς λαθεμένες συμβουλές παραδίίδεται στο βδεται στο βίίτσιο του αυνανισμούτσιο του αυνανισμού
ή θα πάρει τον δρόμο της ομοφυλοφιλή θα πάρει τον δρόμο της ομοφυλοφιλίίας.ας.

Το  βίτσιο  του  αυνανισμού  καταστρέφει  εντελώς  την  εγκεφαλική  δύναμη.Το  βίτσιο  του  αυνανισμού  καταστρέφει  εντελώς  την  εγκεφαλική  δύναμη.
ΕΕίίναι αναναι αναγγκαίο να γνωρκαίο να γνωρίίζουμε ότι υπάρχει μία εσωτερική σχέση ανάμεσα στο σπέρμαζουμε ότι υπάρχει μία εσωτερική σχέση ανάμεσα στο σπέρμα
και τον εγκέφαλο. Εκαι τον εγκέφαλο. Είίναι αναγκαναι αναγκαίίο να ο να εγκεφαλοποιήσουμεεγκεφαλοποιήσουμε το σπέρμα. Ε το σπέρμα. Είίναι αναγκαίοναι αναγκαίο
να να σπερματοποιήοουμεσπερματοποιήοουμε τον ε τον εγγκέφαλο.κέφαλο.

Ο  εΟ  εγγκέφαλος  κέφαλος  σπερματοποιείταισπερματοποιείται μεταβάλλοντας  την  σεξουαλική  ενέργεια, μεταβάλλοντας  την  σεξουαλική  ενέργεια,
εξαγνεξαγνίίζοντζονταας την, μετατρέποντς την, μετατρέπονταας την σε εγκεφαλική δύναμη.ς την σε εγκεφαλική δύναμη.

Η  γνωστική  επιστήμη  μελετά  σε  βάθος  την  ενδοκρινολογία,  διΗ  γνωστική  επιστήμη  μελετά  σε  βάθος  την  ενδοκρινολογία,  διδάσκειδάσκει
μεθόδους και συμεθόδους και συσστήματα για την μεταβολή των τήματα για την μεταβολή των σεξουαλικώνσεξουαλικών ενεργειών, αλλά αυτό ενεργειών, αλλά αυτό
εείίναι  υπόθεναι  υπόθεσση  που  δεν  έχει  θέση  σε  αυτό  το  βιβλη  που  δεν  έχει  θέση  σε  αυτό  το  βιβλίίο.  Αν  ο  αναο.  Αν  ο  αναγγνώστης  θέλεινώστης  θέλει
πληροφορπληροφορίίες σχετικά με τον  ες σχετικά με τον  Γνωστικισμό,Γνωστικισμό, πρέπει να μελετήσει τα βιβλ πρέπει να μελετήσει τα βιβλίία μας περα μας περίί
ΓνωστικήςΓνωστικής και να μπει  και να μπει σστις μελέτες μας.τις μελέτες μας.

Οι έφηβοι πρέπει να εξυψώσουν τις σεξουαλικές ενέρΟι έφηβοι πρέπει να εξυψώσουν τις σεξουαλικές ενέργγειες καλλιεργώντας τηνειες καλλιεργώντας την
ααίσίσθηση  της  αισθητικής,  μαθαθηση  της  αισθητικής,  μαθαίίνοντας  μουσική,  γλυπτική,  ζωγραφική,νοντας  μουσική,  γλυπτική,  ζωγραφική,
πραγματοποιώντας εκδρομές στα βουνά πραγματοποιώντας εκδρομές στα βουνά κλπ.κλπ.

ΠόΠόσσα πρόσωπα,  που  θα  μπορούσαν να  ήταν όμορφα,  μαραα πρόσωπα,  που  θα  μπορούσαν να  ήταν όμορφα,  μαραίίνονται!  Πόσοινονται!  Πόσοι
εεγγκέφαλοι  εκφυλκέφαλοι  εκφυλίίζονται!  Όλα  από  έλλειψη  μιας  φωνής  προειδοποζονται!  Όλα  από  έλλειψη  μιας  φωνής  προειδοποίίησης  τηνησης  την
κατάλληλη στικατάλληλη στιγγμή. Το βμή. Το βίίτσιο του αυνανισμού, τόσο  τσιο του αυνανισμού, τόσο  σσε νέους όσο και σε νέες, έχειε νέους όσο και σε νέες, έχει
γίνει πιο κοινό από το πλύσιμο των χεριών.γίνει πιο κοινό από το πλύσιμο των χεριών.

Τα Τα τρελοκομείατρελοκομεία ε είίναι γεμάτα από άνδρες και γυναίκες που κατάστρεψαν τονναι γεμάτα από άνδρες και γυναίκες που κατάστρεψαν τον
εγκέφαλεγκέφαλοο τους με το αηδιαστικό β τους με το αηδιαστικό βίίτσιο του αυνανισμού.τσιο του αυνανισμού.

Η κατάληξη  αυτών  που  Η κατάληξη  αυτών  που  αυνανίζονταιαυνανίζονται ε είίναι  το  ναι  το  τρελοκομείο.  τρελοκομείο.  Το  βΤο  βίίτσιο  τηςτσιο  της
ομοφυλοφιλομοφυλοφιλίίας  έχει  σαπας  έχει  σαπίσίσει  τις  ρει  τις  ρίίζες  της  εφήμερης  και  διεστραμμένης  φυλής.ζες  της  εφήμερης  και  διεστραμμένης  φυλής.
Μοιάζει  απΜοιάζει  απίίστευτο  το  ότι  σε  χώρες  που  προσποιούνται  τις  πολιτιστευτο  το  ότι  σε  χώρες  που  προσποιούνται  τις  πολιτισσμένες  και  μεμένες  και  με
κουλτούρα,  υπάρχουν  ελεύθερα  κινηματοκουλτούρα,  υπάρχουν  ελεύθερα  κινηματογγράφοι  όπου  προβάλλονται  ταινράφοι  όπου  προβάλλονται  ταινίίες  μεες  με
ομοφυλοφιλικό θέμα.ομοφυλοφιλικό θέμα.

Μοιάζει  απΜοιάζει  απίίστευτο  το  ότι  εστευτο  το  ότι  είίναι  στην  Αναι  στην  Αγγγλγλίία  συγκεκριμένα  όπου  γίνονταια  συγκεκριμένα  όπου  γίνονται
προσπάθειες  για  την  νομιμοποπροσπάθειες  για  την  νομιμοποίίηση  γάμων  μεταξύ  ομοφυλόφιλων.  Στις  μεηση  γάμων  μεταξύ  ομοφυλόφιλων.  Στις  μεγγάλεςάλες
μητροπόλεις  του  κόσμου  υπάρχουν  τελευταμητροπόλεις  του  κόσμου  υπάρχουν  τελευταίίως  οως  οίίκοι  ανοχής  και  λέσχεςκοι  ανοχής  και  λέσχες
ομοφυλομοφυλόόφιλων.φιλων.

Η σκοτεινή αδελφότητα των εχθρών της γυναΗ σκοτεινή αδελφότητα των εχθρών της γυναίίκας σήμερα έχει  οργανώσειςκας σήμερα έχει  οργανώσεις
διεδιεσστραμμένες που τρομάζουν με την έκφυλη υποστήριξη μεταξύ τους.τραμμένες που τρομάζουν με την έκφυλη υποστήριξη μεταξύ τους.

Πολλούς  αναΠολλούς  αναγγνώστες  μπορενώστες  μπορείί να  τους  παραξενέψει  υπερβολικά  αυτό  το να  τους  παραξενέψει  υπερβολικά  αυτό  το
«εκφυλισμένη αδελφότητα» αλλά δεν πρέπει να ξ«εκφυλισμένη αδελφότητα» αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμεεχνάμε ότι   ότι  σσε όλους τους καιρούςε όλους τους καιρούς
της ιστορτης ιστορίίας υπήρξαν ας υπήρξαν πάνταπάντα διάφορες αδελφότητες του εγκλήματος. διάφορες αδελφότητες του εγκλήματος.

Η νοσηρή συντεχνίαΗ νοσηρή συντεχνία των εχθρών της γυνα των εχθρών της γυναίίκας  εκας  είίναι εκτός  ναι εκτός  αμφιβολίαςαμφιβολίας μια μια
αδελφαδελφόότητα του ετητα του εγγκλήματος.κλήματος.

Οι εχθροΟι εχθροίί της γυνα της γυναίίκας  κατέχουν πάντα ή σχεδόν πάντα τις θέσεις  κλειδιάκας κατέχουν πάντα ή σχεδόν πάντα τις θέσεις  κλειδιά
μέμέσσα  στον  γραφειοκρατικό  μηχανισμό.  Όταν  ένας  ομοφυλόφιλος  πηα  στον  γραφειοκρατικό  μηχανισμό.  Όταν  ένας  ομοφυλόφιλος  πηγγααίίνει  στηννει  στην
φυλακφυλακήή,  γρήγορα  ελευθερώνεται  εξαιτ,  γρήγορα  ελευθερώνεται  εξαιτίίας  της  επιρροής  ας  της  επιρροής  ππου  διαθέτει  στουςου  διαθέτει  στους
ανθρώπους με θέανθρώπους με θέσσεις κλειδιά στο συνδικάτο του εεις κλειδιά στο συνδικάτο του εγγκλήματος.κλήματος.

Αν ένας ομοφυλΑν ένας ομοφυλόόφιλος δυστυχήφιλος δυστυχήσσει, αμέσως πει, αμέσως πααίρνει βοήθεια οικονομική απόίρνει βοήθεια οικονομική από
όλους τους σκοτεινούς τύπους της αδελφότόλους τους σκοτεινούς τύπους της αδελφότηητταας του εγκλήματος. Τα σκοτεινά μέλης του εγκλήματος. Τα σκοτεινά μέλη
του του ομοφυλοφιλισμού ομοφυλοφιλισμού αναγνωραναγνωρίίζονται μεταξύ τους από τον τρόπο που ντύνονται.ζονται μεταξύ τους από τον τρόπο που ντύνονται.

Εκπλήσσει το να μάθουμε ότι οι ομοφυλόφιλοι χρησιμοποιούν στολές, αλλάΕκπλήσσει το να μάθουμε ότι οι ομοφυλόφιλοι χρησιμοποιούν στολές, αλλά
έτσι εέτσι είίναι. Η στολή των ομοφυλόφιλων αντιστοιχεναι. Η στολή των ομοφυλόφιλων αντιστοιχεί  ί  με την μόδα που επικρατεμε την μόδα που επικρατείί. Οι. Οι



ομοφυλόφιλοι  λανομοφυλόφιλοι  λανσσάρουν μόδα. Όταν μια μόδα γίνει κοινή, τότε εκεάρουν μόδα. Όταν μια μόδα γίνει κοινή, τότε εκείίνοι αρχνοι αρχίίζουνζουν
άλλάλληη.  .  Με  Με  αυτόν τον τρόπο η στολή της αδελφότητας του εαυτόν τον τρόπο η στολή της αδελφότητας του εγγκλήματος εκλήματος είίναι πάνταναι πάντα
ανανεωμένη.  Όλες οι μεγάλες πόλεις  του κόανανεωμένη.  Όλες οι μεγάλες πόλεις  του κόσσμου σήμερα έχουν εκατομμύρια απόμου σήμερα έχουν εκατομμύρια από
ομοφυλόφιλουςομοφυλόφιλους

Το  βΤο  βίίττσσιο  της  ομοφυλοφιλιο  της  ομοφυλοφιλίίας  ξεκινά  την  πορεας  ξεκινά  την  πορείία  της  ντροπής  κατά  τηνα  της  ντροπής  κατά  την
διάρκεια  της  εφηβεδιάρκεια  της  εφηβείίας.  Πολλά  σχολεας.  Πολλά  σχολείία  με  έφηβους  αγόρια  και  κορα  με  έφηβους  αγόρια  και  κορίίτσια  ετσια  είίναιναι
αληθινοαληθινοί ί οοίίκοι ανοχής ομοφυλοφιλικού τύπου.κοι ανοχής ομοφυλοφιλικού τύπου.

Εκατομμύρια  δεσποινΕκατομμύρια  δεσποινίίδες  δες  σστην  εφηβετην  εφηβείία  περπατάνε  αποφαα  περπατάνε  αποφασσιστικά  για  τονιστικά  για  τον
σκοτεινό δρόμο των εχθρών του ανθρώπου. Εκατομμύρια εφήβων θηλυκού γένουςσκοτεινό δρόμο των εχθρών του ανθρώπου. Εκατομμύρια εφήβων θηλυκού γένους
εείίναι ομοφυλόφιλοι. Η συντεχνναι ομοφυλόφιλοι. Η συντεχνίία του, εγκλήματος ανάμεα του, εγκλήματος ανάμεσσα στην ομοφυλοφιλία τωνα στην ομοφυλοφιλία των
γυναικών εγυναικών είίναι τόσο δυνατή όσο η συντεχνναι τόσο δυνατή όσο η συντεχνίία του εγκλήματος στο ανδρικό φύλο.α του εγκλήματος στο ανδρικό φύλο.

Είναι επείγον να εγκαταλεΕίναι επείγον να εγκαταλείίψουμε ριζικά και με οριστικό τρόπο την ψεύτικηψουμε ριζικά και με οριστικό τρόπο την ψεύτικη
ντροπή και  να μάθουμε στους εφήβους και  των δυο φύλων με ειλικρντροπή και  να μάθουμε στους εφήβους και  των δυο φύλων με ειλικρίίνεια όλα τανεια όλα τα
σεξουαλικά μυστήρια. Μόνο έτσι θα μπορέσουν να προχωρήσεξουαλικά μυστήρια. Μόνο έτσι θα μπορέσουν να προχωρήσσουν οι νέες γενιές απόουν οι νέες γενιές από
τον δρόμο της ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ.τον δρόμο της ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ.

Η ΝΕΟΤΗΤΑΗ ΝΕΟΤΗΤΑ
Η νεότητα διαιρεΗ νεότητα διαιρείίται ται σσε δυο περιόδους των επτά χρόνων η κάθε με δυο περιόδους των επτά χρόνων η κάθε μίία. Η πρώτηα. Η πρώτη

περπερίίοδος αρχοδος αρχίίζει στα ζει στα 2121 χρόνια της ηλικ χρόνια της ηλικίίας και τελειώνει σταας και τελειώνει στα 28. 28. Η δεύτερη περ Η δεύτερη περίίοδοςοδος
αρχαρχίίζει σταζει στα 28 28 και τελειώνει στα και τελειώνει στα 35 35 χρόνια. Οι βά χρόνια. Οι βάσσεις της νεότητας βρεις της νεότητας βρίίσκονται στοσκονται στο
σσπίπίτι,  στο  σχολετι,  στο  σχολείίο,  στον  δρόμο.  Η νεότητα  που  χτο,  στον  δρόμο.  Η νεότητα  που  χτίίζεται  επάνω στο  θεμέλζεται  επάνω στο  θεμέλιιο  τηςο  της
βασικής εκπαβασικής εκπαίίδευσης εδευσης είίναι εκ των πραναι εκ των πραγγμάτων ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚμάτων ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΗΗ και ουσιαστικά και ουσιαστικά
καταξιωμένη.καταξιωμένη.

Η νεότητα που χτΗ νεότητα που χτίίζεται επάνω σε ψεύτικα θεμέλια εζεται επάνω σε ψεύτικα θεμέλια είίναι κατά λογική συνέπειαναι κατά λογική συνέπεια
ένας δρόμος λανθασμένος. Οι περισσότεροι άνθρωποι χρησιμοποιούν το πρώτο μέροςένας δρόμος λανθασμένος. Οι περισσότεροι άνθρωποι χρησιμοποιούν το πρώτο μέρος
της ζωής τους για να κάνουν δυστυχισμένη την υπόλοιπη ζωή τους.της ζωής τους για να κάνουν δυστυχισμένη την υπόλοιπη ζωή τους.

Οι  νέοι  από  μια  λανθαΟι  νέοι  από  μια  λανθασσμένη  αντμένη  αντίίληψη  του  ψεύτικου  εγωιληψη  του  ψεύτικου  εγωισσμού,  συνήθωςμού,  συνήθως
πέφτουν  στις  αγκαλιές  των  κοινών  γυναικών.  Οι  υπερβολές  της  νεότητας  επέφτουν  στις  αγκαλιές  των  κοινών  γυναικών.  Οι  υπερβολές  της  νεότητας  ε ίίναιναι
γραμμάτια  που  πληρώνονται  στα  γεράματα  με  πολύ  υψηλό  τόκο  και  ημερομηνγραμμάτια  που  πληρώνονται  στα  γεράματα  με  πολύ  υψηλό  τόκο  και  ημερομηνίαία
λήξης τριάντα χρόνια αρλήξης τριάντα χρόνια αργγότερα.ότερα.

ΧωρΧωρίίς βασική εκπας βασική εκπαίίδευση η νεότητα μοιάζει με ένα διαρκές μεθύσι εδευση η νεότητα μοιάζει με ένα διαρκές μεθύσι είίναι οναι ο
πυρετός  του  λάθους,  το  ποτό  και  το  ζωώδες  πάθος.  Όλα  όσα  πρέπυρετός  του  λάθους,  το  ποτό  και  το  ζωώδες  πάθος.  Όλα  όσα  πρέππει  να  γίνει  οει  να  γίνει  ο
άνθρωπος  στην  ζωή  του  συναντώνται  σε  δυναμική  μορφή  κατά  τους  πρώτουςάνθρωπος  στην  ζωή  του  συναντώνται  σε  δυναμική  μορφή  κατά  τους  πρώτους
χρόνους της ύπαρξης.χρόνους της ύπαρξης.

Από όλες τις μεγάλες ανθρώπινες πράξεις που έχουμε υπόψη μας, τόσο  Από όλες τις μεγάλες ανθρώπινες πράξεις που έχουμε υπόψη μας, τόσο  σσεε
περασμένες εποχές όσο και στην δική μας εποχή, οι περιπερασμένες εποχές όσο και στην δική μας εποχή, οι περισσσσότερες άρχιότερες άρχισσαν πριν απόαν πριν από
τα τριάνττα τριάνταα χρόνια. χρόνια.

Ο άνθρωπος Ο άνθρωπος ππου έφτασε στα τριάντα του χρόνια αισθάνεται πολλές φορές σανου έφτασε στα τριάντα του χρόνια αισθάνεται πολλές φορές σαν
νναα β βγγήκε από μια μεήκε από μια μεγγάλη μάχη όπου εάλη μάχη όπου είίδε να πέφτουν πολλοδε να πέφτουν πολλοίί σύντροφοί του ο ένας σύντροφοί του ο ένας
μετά τον άλλον.μετά τον άλλον.

Στα τριάντα τους χρόνια οι άντρες και γυναίκες έχουν χάσει πια όλη τους τηνΣτα τριάντα τους χρόνια οι άντρες και γυναίκες έχουν χάσει πια όλη τους την
ζωντάνια  και  τον  ενθουσιασμό  και  αν  αποτύχουν  στις  πρώτες  τους  προσπάθειες,ζωντάνια  και  τον  ενθουσιασμό  και  αν  αποτύχουν  στις  πρώτες  τους  προσπάθειες,
γεμγεμίίζουν από απαισιοδοξζουν από απαισιοδοξίία και εα και εγγκαταλεκαταλείίπουν το παιχνπουν το παιχνίίδι.δι.

Οι φαντασιώσεις της ωριμότητας διαδέχονται τις φαντασιώσεις της νεότητας.Οι φαντασιώσεις της ωριμότητας διαδέχονται τις φαντασιώσεις της νεότητας.
Χωρίς βασική εκπαΧωρίς βασική εκπαίίδευση η κληρονομιά των δευση η κληρονομιά των γερατιώνγερατιών ε είίναι συνήθως η απελπισναι συνήθως η απελπισίία.α.

ΗΗ νεότητα ε νεότητα είίναι πρόσκαιρη.ναι πρόσκαιρη. Η Η ομορφιά ε ομορφιά είίναι η λάμψη της νεότητας, αλλάναι η λάμψη της νεότητας, αλλά
εείίναι περαστική, δεν διαρκεναι περαστική, δεν διαρκείί..

Η νεότητα έχει ζωντανή ευφυΐα καΗ νεότητα έχει ζωντανή ευφυΐα καιι την κρίση αδύνατη. Ε την κρίση αδύνατη. Είίναι σπάνιοι στηνναι σπάνιοι στην
ζωή  οι  νέοι  που  έχουν  δυνατή  κρζωή  οι  νέοι  που  έχουν  δυνατή  κρίίση  και  ζωντανή  ευφυση  και  ζωντανή  ευφυΐΐα.  Χωρα.  Χωρίίς  ΒΑΣΙΚΗς  ΒΑΣΙΚΗ



ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ οι νέοι γίνονται εμπαθεΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ οι νέοι γίνονται εμπαθείίς, πς, πότεότες, απατεώνες, ες, απατεώνες, είίρωνες, προρωνες, προσσβλητικοβλητικοίί,,
άπληστοι, φαάπληστοι, φαγγάδες, άδες, ζηλιάρηδες,ζηλιάρηδες, φονιάδες, κλέφτες, υπερήφ φονιάδες, κλέφτες, υπερήφαανοι, τεμπέληδες νοι, τεμπέληδες κλπ.κλπ.

Η νεότητα εΗ νεότητα είίναι ένας ήλιος του καλοκαιριού που γρήγορα κρύβεται.  Στουςναι ένας ήλιος του καλοκαιριού που γρήγορα κρύβεται.  Στους
νέους αρέσει να σπατνέους αρέσει να σπατααλούν τις ζωτικές αξλούν τις ζωτικές αξίίες της νιότης. Οι γέροι διαπράττουν τοες της νιότης. Οι γέροι διαπράττουν το
σφάλμα να εκμεταλλεύονται τους νέους και να τους οδηγούν στον πόλεμο.σφάλμα να εκμεταλλεύονται τους νέους και να τους οδηγούν στον πόλεμο.

Οι νέοι άνθρωποι μπορούν να μεταμορφωθούν και να μεταμορφώΟι νέοι άνθρωποι μπορούν να μεταμορφωθούν και να μεταμορφώσσουν και τονουν και τον
κόκόσσμο αν προμο αν προσσανατολανατολίίζονται προς τον δρόμο της βασικής εκπαζονται προς τον δρόμο της βασικής εκπαίίδευσης. Κατά τηνδευσης. Κατά την
περπερίίοδο της  νιότης  μας  εοδο της  νιότης  μας  είίμαστε  γεμάτοι  από όνειρα  που μας  οδηγούν μόνο στηνμαστε  γεμάτοι  από όνειρα  που μας  οδηγούν μόνο στην
απογοήτευση.απογοήτευση.

Το ΕΓΩ επωφελεΤο ΕΓΩ επωφελείίταταιι από την φλόγα της νιότης για να δυναμώσει και ν από την φλόγα της νιότης για να δυναμώσει και ναα γίνει γίνει
ισχυρό. Το εγώ θέλει νισχυρό. Το εγώ θέλει ναα ικανοποιήσει το πάθος του με οποιοδήποτε τ ικανοποιήσει το πάθος του με οποιοδήποτε τίίμημα μημα αακόμη καικόμη και
αν τα γεράματα θα εαν τα γεράματα θα είίναι καταστροφικά.ναι καταστροφικά.

Στους  νέους  αρέσει  μόνο να παραδΣτους  νέους  αρέσει  μόνο να παραδίίδονται  στην αγκαλιά  της μοιχείας,  τουδονται  στην αγκαλιά  της μοιχείας,  του
κρασιού και όλων των ειδών τις απολαύσεις. Δεν θέλουν να καταλάβουν οι νέοι ότικρασιού και όλων των ειδών τις απολαύσεις. Δεν θέλουν να καταλάβουν οι νέοι ότι
το να ετο να είσίσαι σκλάβος της απόλαυσης εαι σκλάβος της απόλαυσης είίναι ίδιο (ιδιότητα) των κοινών γυναικών και όχιναι ίδιο (ιδιότητα) των κοινών γυναικών και όχι
των αληθινών ανδρών.των αληθινών ανδρών.

ΚαμΚαμίία  απόλαυση  δεν  διαρκεα  απόλαυση  δεν  διαρκείί αρκετά.  Η  δ αρκετά.  Η  δίίψα  για  απολαύσεις  είναι  τοψα  για  απολαύσεις  είναι  το
μειονέκτημα που κάνει τμειονέκτημα που κάνει ταα διανοητικά ΖΩΑ πιο ευκαταφρόνητα. διανοητικά ΖΩΑ πιο ευκαταφρόνητα.

Ο  μεγάλος  ισπανόφωνος  ποιητής  Ο  μεγάλος  ισπανόφωνος  ποιητής  Χόρχε  ΜανρίκεΧόρχε  Μανρίκε ε είίπε:  «πε:  «ΠόΠόσσο  γρήο  γρήγγοραορα
φεύγει η απόλαυση, που μετά η ανάμνησφεύγει η απόλαυση, που μετά η ανάμνησηη της δ της δίίνει πόνο, που κνει πόνο, που καατά την γνώμητά την γνώμη
μας κάθε προημας κάθε προηγγούμενο χρόνο ήτούμενο χρόνο ήτααν καλύτεραν καλύτερα».».

Ο Αριστοτέλης μιλώντας σχετικά με την απόλαυΟ Αριστοτέλης μιλώντας σχετικά με την απόλαυσση εη είίπε: «πε: «Όταν πρόκειται ναΌταν πρόκειται να
δικάσουμε την απόλαυση οι άνθρωποι δεν εδικάσουμε την απόλαυση οι άνθρωποι δεν είίμαστε αμερόληπτοι δικαστέςμαστε αμερόληπτοι δικαστές».».

Το  διανοητικό  ΖΩΟ  ικανοποιεΤο  διανοητικό  ΖΩΟ  ικανοποιείίται  δικαιώνοντας  την  απόλαυση.  Οται  δικαιώνοντας  την  απόλαυση.  Ο
ΦρειδερΦρειδερίίκος ο Μέγας δεν εκος ο Μέγας δεν είίχε δχε διιστασταγγμούς για να βεβαιώσει με έμφαση: «Η απόλαυσημούς για να βεβαιώσει με έμφαση: «Η απόλαυση
είναι το πιο ρεαλιστικό καλό σε αυτήν την ζωή».είναι το πιο ρεαλιστικό καλό σε αυτήν την ζωή».

Ο πιο αβάσταχτος πόνος εΟ πιο αβάσταχτος πόνος είίναναιι αυτός που παράγεται από την παράταση της πιο αυτός που παράγεται από την παράταση της πιο
έντονης απόλαυσης. Οι διεφθαρμένοι νέοι αφθονούν σαν τα κακά χορτάρια. Το ΕΓΩέντονης απόλαυσης. Οι διεφθαρμένοι νέοι αφθονούν σαν τα κακά χορτάρια. Το ΕΓΩ
διαφθοράς πάντα δικαιολοδιαφθοράς πάντα δικαιολογγεείί την απόλαυση. Ο χρόνια διεφθαρμένος περιφρονε την απόλαυση. Ο χρόνια διεφθαρμένος περιφρονείί το το
γάμο ή προτιμά να τον αναβάλλει.  Εγάμο ή προτιμά να τον αναβάλλει.  Είίναι  βαρύ το να αναβάλλεις  τον γάμο με τοναι  βαρύ το να αναβάλλεις  τον γάμο με το
πρόσχημα πρόσχημα όότι θέλεις να απολαύτι θέλεις να απολαύσσεις εις όόλες τις απολαύσεις της λες τις απολαύσεις της γγης.ης.

ΕΕίίναι  ανόητο  να  στερέψεις  την  ζωτικότητα  της  νιότης  και  μετά  ναναι  ανόητο  να  στερέψεις  την  ζωτικότητα  της  νιότης  και  μετά  να
παντρευτεπαντρευτείίς. Τα θύματα μιας παρόμοιας ηλιθιότητας ες. Τα θύματα μιας παρόμοιας ηλιθιότητας είίναι τα παιδιά. Πολλοναι τα παιδιά. Πολλοίί άνδρες άνδρες
παντρεύονται γιατπαντρεύονται γιατίί έχουν κουραστε έχουν κουραστείί, πολλές γυναίκες παντρεύονται από περιέρ, πολλές γυναίκες παντρεύονται από περιέργγειαεια
κκααι το αποτέλεσμα ι το αποτέλεσμα σσε παρόμοε παρόμοιιες βλακεες βλακείίες εες είίναι πάντα η απογοήτευση.ναι πάντα η απογοήτευση.

Κάθε σοφός άνθρωπος αΚάθε σοφός άνθρωπος αγγαπά αληθινά και με όλη του την καρδιά την γυναπά αληθινά και με όλη του την καρδιά την γυνααίκαίκα
που διάλεξε.που διάλεξε.

Πρέπει  να  παντρευόμαστε  πάντα  όταν  εΠρέπει  να  παντρευόμαστε  πάντα  όταν  είίμαστε  νέοι  αν  μαστε  νέοι  αν  στ’  στ’  αλήθεια  δεναλήθεια  δεν
θέλουμε να έχουμε άθλια γεράματα.θέλουμε να έχουμε άθλια γεράματα.

Για όλα υπάρχει ο καιρός τους στην ζωή. Το να παντρευτεΓια όλα υπάρχει ο καιρός τους στην ζωή. Το να παντρευτε ί  ί  ένας νέος εένας νέος είίναιναι
φυφυσσιολογικό, αλλά το να παντρευτειολογικό, αλλά το να παντρευτείί ένας ηλικιωμένος ε ένας ηλικιωμένος είίναι ανοηναι ανοησσία.ία.

Οι νέοι πρέπει να παντρεύονται κΟι νέοι πρέπει να παντρεύονται κααι να ξέρουν να φτιάξουν το σπιτικό τους.ι να ξέρουν να φτιάξουν το σπιτικό τους.
Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το τέρας της Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το τέρας της ζήλειας ζήλειας καταστρέφει τα νοικοκυριά.καταστρέφει τα νοικοκυριά.

Ο Σολομών εΟ Σολομών είίπε: «Οι πε: «Οι ζήλιεςζήλιες ε είίναι σκληρές σαν τάφος τα κάρβουνα της ζήλιαςναι σκληρές σαν τάφος τα κάρβουνα της ζήλιας
εείίναι πύρινα κάρβουναναι πύρινα κάρβουνα».».

Η φυλή των διανοητικών ΖΩΩΝ εΗ φυλή των διανοητικών ΖΩΩΝ είίναι ζηλιάρα σαν τους σκύλους. Οι ζήλιεςναι ζηλιάρα σαν τους σκύλους. Οι ζήλιες
εείίναι εντελώς ναι εντελώς ΖΩΩΔΕΙΣ. ΖΩΩΔΕΙΣ. Ο άνδρας που ζηλεύει μια γυναΟ άνδρας που ζηλεύει μια γυναίίκα δεν ξέρει με ποιον έχεικα δεν ξέρει με ποιον έχει
να κάνει.  Ενα κάνει.  Είίναι καλύτερα να μην την ζηλεύουμε για να ξέρουμε τι εναι καλύτερα να μην την ζηλεύουμε για να ξέρουμε τι είίδους γυναδους γυναίίκακα
έχουμε.  Το δηλητηριασμένο ξεφωνητό μιας  ζηλιάρας γυναέχουμε.  Το δηλητηριασμένο ξεφωνητό μιας  ζηλιάρας γυναίίκας  είναι  πιο θανατερκας είναι  πιο θανατερόό
από  από  ττα δόντια ενός  λυσσασμένου σκύλου.  Εα δόντια ενός  λυσσασμένου σκύλου.  Είίναι  λάθος να λέμε  ότι  όπου υπάρχεναι  λάθος να λέμε  ότι  όπου υπάρχειι



ζήλιαζήλια υπάρχει α υπάρχει αγγάπη. Οι  άπη. Οι  ζήλιεςζήλιες ποτέ δεν δημιουργούν αγάπη η α ποτέ δεν δημιουργούν αγάπη η αγγάάππη και η  η και η  ζήλιαζήλια
εείίναι αναι ασσυμβυμβίίβαβασστες. Η προέλευση της τες. Η προέλευση της ζήλιαςζήλιας βρ βρίίσκεται στον φόβο. Το ΕΓΩ δικαιώνεισκεται στον φόβο. Το ΕΓΩ δικαιώνει
την ζήλια με πολλών ειδών δικαιολογίες. Το ΕΓΩ φοβάται μήπως χάσει το αγαπημένοτην ζήλια με πολλών ειδών δικαιολογίες. Το ΕΓΩ φοβάται μήπως χάσει το αγαπημένο
του πρόσωπο. Αυτός που θέλει του πρόσωπο. Αυτός που θέλει στ’ στ’ αλήθεια να διαλύσει το ΕΓΩ πρέπει να εαλήθεια να διαλύσει το ΕΓΩ πρέπει να είίναι πάνταναι πάντα
διατεθειμένος να χάδιατεθειμένος να χάσσει το πιο αγαπημένο για τον ίδιο.ει το πιο αγαπημένο για τον ίδιο.

Στην πράξη μπορέΣτην πράξη μπορέσσαμε να εξακριβώσουμε μετά από παρατηρήσεις πολλώναμε να εξακριβώσουμε μετά από παρατηρήσεις πολλών
χρόνων, ότι κάθε διεφθαρμένο χρόνων, ότι κάθε διεφθαρμένο γεροντοπαλήκαρογεροντοπαλήκαρο μετατρέπεται  μετατρέπεται σσε ζηλιάρη σύζε ζηλιάρη σύζυυγο.γο.

Όλοι οι άνδρες υπήρξαν τρομερά πόρνοι.Όλοι οι άνδρες υπήρξαν τρομερά πόρνοι.
Ο άνδρας και η γυναίκα πρέπει να εΟ άνδρας και η γυναίκα πρέπει να είίναι ενωμένοι με εθελοντικναι ενωμένοι με εθελοντικόό τρόπο και τρόπο και

από αγάπη, όμως όχι από φόβο και ζήλια.από αγάπη, όμως όχι από φόβο και ζήλια.
Ο άνδρας πρέπει να εΟ άνδρας πρέπει να είίναι υπόλογος στον ΜΕΓΑΛΟ ΝΟΜΟ για την διαγωγήναι υπόλογος στον ΜΕΓΑΛΟ ΝΟΜΟ για την διαγωγή

του και η γυνατου και η γυναίίκα για την δική της. Ο άνδρας δεν μπορεκα για την δική της. Ο άνδρας δεν μπορείί να ε να είίναι υπόλοναι υπόλογγος για τηνος για την
διαγωγή της γυναδιαγωγή της γυναίίκας ούτε η γυνακας ούτε η γυναίίκα να εκα να είίναι  ναι  υπόλογηυπόλογη για την συμπεριφορά του για την συμπεριφορά του
άνδρα της. Ο καθένας εάνδρα της. Ο καθένας είίναι υπόλογος για την ναι υπόλογος για την ίίδια του την διαγωγή και οι ζήλιες ναδια του την διαγωγή και οι ζήλιες να
διαλύονται. Το βασικό πρόβλημα της νεότητας εδιαλύονται. Το βασικό πρόβλημα της νεότητας είίναι ο γάμος.ναι ο γάμος.

Η φιλάρεσκη νέα με διάφορους φΗ φιλάρεσκη νέα με διάφορους φίίλους μένει γεροντοκόρη γιατί τόσο οι μενλους μένει γεροντοκόρη γιατί τόσο οι μεν
όσο και οι δε απογοητεύονται όσο και οι δε απογοητεύονται απ’ απ’ αυτήν.αυτήν.

ΕΕίίναι αναναι αναγγκακαίίο οι νέες να ξέρουν να διατηρήσουν τον αρραβωνιαστικό τουςο οι νέες να ξέρουν να διατηρήσουν τον αρραβωνιαστικό τους
αν στ’ αλήθεια  θέλουν να παντρευτούν.  Εαν στ’ αλήθεια  θέλουν να παντρευτούν.  Είίναι  αναγκαναι  αναγκαίίο να μην μπερδεύουμε  τηνο να μην μπερδεύουμε  την
ΑΓΑΠΗ με το ΠΑΘΟΣ. Οι νέοι ερωτευμένοι και οι νέες δεν ξέρουν να ξεχωρΑΓΑΠΗ με το ΠΑΘΟΣ. Οι νέοι ερωτευμένοι και οι νέες δεν ξέρουν να ξεχωρίσίσουνουν
ανάμεσα στην αγάπη και το πάθος.ανάμεσα στην αγάπη και το πάθος.

ΕΕίίναι επεναι επείίγον να ξέρουμε ότι το ΠΑΘΟΣ εγον να ξέρουμε ότι το ΠΑΘΟΣ είίναι ένα δηλητήριο που ξεγελά τονναι ένα δηλητήριο που ξεγελά τον
νου  και την καρδιά.νου  και την καρδιά.

Κάθε άνδρας παθιασμένος και κάθε γυναίκα παθιαΚάθε άνδρας παθιασμένος και κάθε γυναίκα παθιασσμένη θα μπορούσαν ναμένη θα μπορούσαν να
φθάσουν μέχρι τον όρκο με δάκρυα από αφθάσουν μέχρι τον όρκο με δάκρυα από αίίμα ότι εμα ότι είίναι αληθινά ερωτευμένοι.ναι αληθινά ερωτευμένοι.

Αφού ικανοποιηθεΑφού ικανοποιηθείί το πάθος του ζώου, ο χάρτινος πύργος πέφτει. το πάθος του ζώου, ο χάρτινος πύργος πέφτει.  Η  Η αποτυχαποτυχίίαα
τότόσσων και τόων και τόσσων γάμων οφείλεται  ων γάμων οφείλεται  σστον λόγο ότι παντρεύτηκαν από ζωώδες πάθος,τον λόγο ότι παντρεύτηκαν από ζωώδες πάθος,
όχι όμως από ΑΓΑΠΗ.όχι όμως από ΑΓΑΠΗ.

Το πιο σοβαρό βήμα που κάνουμε κατά την νεότητα εΤο πιο σοβαρό βήμα που κάνουμε κατά την νεότητα είίναι ο γάμος και σταναι ο γάμος και στα
σχολεσχολείία, λύκεια και πανεπιστήμια θα έπρεπε να προεα, λύκεια και πανεπιστήμια θα έπρεπε να προεττοιμάζονται οι νέοι και νέες γι’οιμάζονται οι νέοι και νέες γι’
αυτό το σημαντικό βήμα.αυτό το σημαντικό βήμα.

ΕΕίίννααι λυπηρό ότι πολλοι λυπηρό ότι πολλοίί νέοι και δεσποιν νέοι και δεσποινίίδες παντρεύονται απδες παντρεύονται από  ό  οικονομικόοικονομικό
σσυυμφέρον ή από απλά κοινωνικά συμφέροντα.μφέρον ή από απλά κοινωνικά συμφέροντα.

Όταν ο γάμος γίνεται από ζωώδες πάθος ή από κοινωνική συμφεροντολοΌταν ο γάμος γίνεται από ζωώδες πάθος ή από κοινωνική συμφεροντολογίγία ήα ή
για οικονομικούς λόγουςγια οικονομικούς λόγους,, το αποτέλεσμα ε το αποτέλεσμα είίναι η αποτυχναι η αποτυχίία.α.

Είναι  πολλά  τα  ζευγάρια  που  Είναι  πολλά  τα  ζευγάρια  που  αποτυχαίνουναποτυχαίνουν στον  γάμο  από  ασυμφων στον  γάμο  από  ασυμφωνίίαα
χαρακτήρων.χαρακτήρων.

Η γυνΗ γυνααίίκακα που παντρεύεται έναν νέο ζηλιάρη, οξύθυμο, νευρικό θα γίνει το που παντρεύεται έναν νέο ζηλιάρη, οξύθυμο, νευρικό θα γίνει το
θύμα ενός δημθύμα ενός δημίίου.ου.

Ο άντρας, που παντρεύεται μια ζηλιάρα γυναΟ άντρας, που παντρεύεται μια ζηλιάρα γυναίίκα, νευρική, λυσσασμένη, εκα, νευρική, λυσσασμένη, είίναιναι
φανερφανερόό ότι θα περά ότι θα περάσσει την ζωή του σε μια κόλαση.ει την ζωή του σε μια κόλαση.

Για να υπάρχει αληθινή αγάπη ανάμεσα σε δυο ανθρώπους, εΓια να υπάρχει αληθινή αγάπη ανάμεσα σε δυο ανθρώπους, ε ίίναι επεναι επείγίγον τοον το
να μην υπάρχει ζωώδες πάθος, ενα μην υπάρχει ζωώδες πάθος, είίναι απαραναι απαραίίτητο να διαλύσουμε το ΕΓΩ της τητο να διαλύσουμε το ΕΓΩ της ζήλειας,ζήλειας,
εείίναι  αναγκαναι  αναγκαίίο  να  διαο να  διασσπάσουμε  τον  θυμό,  επάσουμε  τον  θυμό,  είίναι  βασικό  να  υπάρχει  ναι  βασικό  να  υπάρχει  αφιλοκέρδειααφιλοκέρδεια
πλήρης.πλήρης.

Το ΕΓΩ βλάπτει τα νοικοκυριά, ο Το ΕΓΩ βλάπτει τα νοικοκυριά, ο ΕΑΥΤΟΣΕΑΥΤΟΣ μου καταστρέφει την αρμον μου καταστρέφει την αρμονίία. Ανα. Αν
οι νέοι και δεσποινοι νέοι και δεσποινίίδες μελετήσουν την δική μας ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ και έχουνδες μελετήσουν την δική μας ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ και έχουν
πρόθεση να διαλύσουν το ΕΓΩπρόθεση να διαλύσουν το ΕΓΩ,, ε είίναι ολοφάνερο ότι θα μπορέσουν να βρουν τονναι ολοφάνερο ότι θα μπορέσουν να βρουν τον
δρόμο του Τδρόμο του ΤΕΕΛΕΙΟΥ ΓΑΜΟΥ.ΛΕΙΟΥ ΓΑΜΟΥ.



Μόνο  διαλύοντας  το  ΕΓΩ  θα  μπορεΜόνο  διαλύοντας  το  ΕΓΩ  θα  μπορείί να  υπάρχει  αληθινή  ευτυχ να  υπάρχει  αληθινή  ευτυχίία  σταα  στα
νοικοκυριά.νοικοκυριά.

Στους νέους και δεσποινίδες που θέλουν να ευτυχήσουν στον γάμο τους, τουςΣτους νέους και δεσποινίδες που θέλουν να ευτυχήσουν στον γάμο τους, τους
συνιστούμε να μελετήσουν συνιστούμε να μελετήσουν σσε βάθος την δική μας ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ και ναε βάθος την δική μας ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ και να
διαλύσουν το ΕΓΩ.διαλύσουν το ΕΓΩ.

Πολλοί πατέρες ζηλεύουν τρομερά τις κόρες τους και δεν θέλουν να έχουνΠολλοί πατέρες ζηλεύουν τρομερά τις κόρες τους και δεν θέλουν να έχουν
αρραβωνιαστικό.αρραβωνιαστικό. Παρόμοια τακτική ε Παρόμοια τακτική είίναι ανόητη κατά εκατό τοις  εκατό,  γιατναι ανόητη κατά εκατό τοις  εκατό,  γιατίί τα τα
κορκορίίττσσια χρειάζονται να έχουν ια χρειάζονται να έχουν αρραβωνιαστικόαρραβωνιαστικό και ν και ναα παντρεύονται. παντρεύονται.

Το  αποτέλεΤο  αποτέλεσσμα  παρόμοιας  έλλειψης  κατανόησης  εμα  παρόμοιας  έλλειψης  κατανόησης  είίναι  οι  ναι  οι  αρραβωνιαστικοίαρραβωνιαστικοί
στα κρυφά,  στα κρυφά,  σστον δρόμο, με τον κτον δρόμο, με τον κίίνδυνο να πέσουν στα χέρια κάποιου που θα τιςνδυνο να πέσουν στα χέρια κάποιου που θα τις
αποπλανήσει.αποπλανήσει.

Οι νέες πρέπει να έχουν πάντα ελευθερΟι νέες πρέπει να έχουν πάντα ελευθερίία να έχουν τον αρραβωνιαστικό τους,α να έχουν τον αρραβωνιαστικό τους,
όμως  δεδομένου  ότι  δεν  έχουν  ακόμα  διαλύσει  το  ΕΓΩ,  καλύτερα  εόμως  δεδομένου  ότι  δεν  έχουν  ακόμα  διαλύσει  το  ΕΓΩ,  καλύτερα  είίναι  να  μηνναι  να  μην
μένουν  μόνες  με  τον  αρραβωνιαστικό.  Οι  νέοι  και  δεμένουν  μόνες  με  τον  αρραβωνιαστικό.  Οι  νέοι  και  δεσσποινποινίίδες  πρέπει  να  εδες  πρέπει  να  είίναιναι
ελεύθεροι να κάνουν τις γιορτές τους στο σελεύθεροι να κάνουν τις γιορτές τους στο σππίτι. Οι υίτι. Οι υγγιειείίς ψυχαγωγίες δεν βλάπτουνς ψυχαγωγίες δεν βλάπτουν
κανέναν και η νεολακανέναν και η νεολαίία χρειάζεται να έχει ψυχαα χρειάζεται να έχει ψυχαγγωγία. Αυτό που βλάπτει την νεολαωγία. Αυτό που βλάπτει την νεολαίίαα
εείίναι  το οινόπνευμα,  το τναι  το οινόπνευμα,  το τσσιγάρο,  η  μοιχειγάρο,  η  μοιχείία,  τα όρα,  τα όργγια,  η  αχαλια,  η  αχαλίίνωτη ελευθερνωτη ελευθερίία,  ταα,  τα
μπαρ, τα καμπαρέ μπαρ, τα καμπαρέ κλπ.κλπ.

Οι οικογενειακές γιορτές, οι αξιοπρεπεΟι οικογενειακές γιορτές, οι αξιοπρεπείίς χορος χοροίί, η καλή μουσική, οι περ, η καλή μουσική, οι περίίπατοιπατοι
στην  εξοχή  κλπστην  εξοχή  κλπ,, δεν  μπορούν  να  βλάψουν  κανέναν.  Ο νους  βλάπτει  την  αγάπη. δεν  μπορούν  να  βλάψουν  κανέναν.  Ο νους  βλάπτει  την  αγάπη.
ΠολλοΠολλοίί νέοι  έχα νέοι  έχασσαν  την  ευκαιραν  την  ευκαιρίία  να  κάνουν  έναν  γάμο  με  σπουδαα  να  κάνουν  έναν  γάμο  με  σπουδαίίες  γυναίκεςες  γυναίκες
εξαιτεξαιτίίας των φας των φόόβων τους για τα οικονομικά, των αναμνήσεων του χθες και του άβων τους για τα οικονομικά, των αναμνήσεων του χθες και του άγγχουςχους
τους για το αύριο.τους για το αύριο.

Ο φόβος για την ζωή, για την πεΟ φόβος για την ζωή, για την πείίνναα, για την κακομοιριά και τα μάταια σχέδια, για την κακομοιριά και τα μάταια σχέδια
του νου μετατρέπονται στην πρωταρχική αιττου νου μετατρέπονται στην πρωταρχική αιτίία για κάθε αναβολή του γάμου.α για κάθε αναβολή του γάμου.

ΠολλοΠολλοίί ε είίναι οι νέοι που δεν αποφασναι οι νέοι που δεν αποφασίίζουν να παντρευτούν μέχρις  ότου ναζουν να παντρευτούν μέχρις  ότου να
αποκτήσουν  οριαποκτήσουν  ορισσμένο  ποσόν  χρημάτων,  δικό  τους  σπμένο  ποσόν  χρημάτων,  δικό  τους  σπίίτι,  αυτοκτι,  αυτοκίίνητο  τελευτανητο  τελευταίίοο
μοντέλο και χιλιάδες ανοησμοντέλο και χιλιάδες ανοησίίες ακόμα, σαν όλα αυτά να ήταν η ευτυχία.ες ακόμα, σαν όλα αυτά να ήταν η ευτυχία.

ΕΕίίναι λυπηρό ότι αυτό το εναι λυπηρό ότι αυτό το είίδος ανδρών χάνουν ωραδος ανδρών χάνουν ωραίίες  ευκαιρες ευκαιρίίες  για γάμοες για γάμο
εξαιτεξαιτίίας του φόβου της ζωής, του θανάτου, για το τι θα πουν οι άλλοι κλπ.ας του φόβου της ζωής, του θανάτου, για το τι θα πουν οι άλλοι κλπ.

Παρόμοιο εΠαρόμοιο είίδος ανδρών μένουν  δος ανδρών μένουν  γεροντοπαλλήκαραγεροντοπαλλήκαρα για όλη τους την ζωή ή για όλη τους την ζωή ή
παντρεύονται όταν επαντρεύονται όταν είίναι πάρα πολύ αργά, όταν πια δεν τους μένει χρόνος να κάνουνναι πάρα πολύ αργά, όταν πια δεν τους μένει χρόνος να κάνουν
μια οικογένεια και να μορφώσουν τα παιδιά τους.μια οικογένεια και να μορφώσουν τα παιδιά τους.

Στην πραγματικότητα όλα όσα χρειάζεται ένας άνδρας για να συντηρήσει τηνΣτην πραγματικότητα όλα όσα χρειάζεται ένας άνδρας για να συντηρήσει την
γυναγυναίίκα του και τα παιδιά τους εκα του και τα παιδιά τους είίναι να έχει ένα επάναι να έχει ένα επάγγγελμα ή μια ταπεινή τέχνη, αυτόγελμα ή μια ταπεινή τέχνη, αυτό
εείίναι όλο.ναι όλο.

Πολλές νέες μένουν γεροντοκόρες γιατΠολλές νέες μένουν γεροντοκόρες γιατίί διαλέγουν σύζυγο. Οι  διαλέγουν σύζυγο. Οι υπολογίστριεςυπολογίστριες
γυναίκες,  γυναίκες,  συμφεροντολόγες,συμφεροντολόγες, εγω εγωίίστριες,  μένουν  γεροντοκόρες  ή  αποτυστριες,  μένουν  γεροντοκόρες  ή  αποτυγγχάνουνχάνουν
παταγωδώς παταγωδώς σστον γάμο τους.τον γάμο τους.

ΕΕίίναι αναναι αναγγκακαίίο να καταλάβουν οι νέες ότι όλοι οι άνδρες αποο να καταλάβουν οι νέες ότι όλοι οι άνδρες απογγοητεύονται απόοητεύονται από
μια γυναμια γυναίίκα κα συμφεροντολόγα,συμφεροντολόγα,  υπολογίστριαυπολογίστρια και ε και εγγωωίίστρια. Πολλές γυναίκες νέες μεστρια. Πολλές γυναίκες νέες με
πόθο να ψαρέψουν σύζυπόθο να ψαρέψουν σύζυγγο βάφονται στο πρόσωπο με τρόπο υπερβολικό, βγάζουν ταο βάφονται στο πρόσωπο με τρόπο υπερβολικό, βγάζουν τα
φρύδια,  φουντώνουν  τα  μαλλιά  τους,  βάζουν  περούκες  και  βλεφαρφρύδια,  φουντώνουν  τα  μαλλιά  τους,  βάζουν  περούκες  και  βλεφαρίίδες  ψεύτικεςδες  ψεύτικες..
Αυτές οι γυναίκες δεν καταλαβαΑυτές οι γυναίκες δεν καταλαβαίίνουν την ανδρική ψυχολονουν την ανδρική ψυχολογίγία. Ο άνδρας από φύσηα. Ο άνδρας από φύση
απεχθάνεται τις βαμμένες κούκλες και θαυμάζει την ομορφιά που εαπεχθάνεται τις βαμμένες κούκλες και θαυμάζει την ομορφιά που ε ίίναι φυσική και τοναι φυσική και το
αυθόρμητο χαμόαυθόρμητο χαμόγγελο. Ο άνδρας θέλει να βλέπει στην γυναελο. Ο άνδρας θέλει να βλέπει στην γυναίίκα την ειλικρκα την ειλικρίίνεια, τηννεια, την
απλότητα,  την  αληθινή  και  απλότητα,  την  αληθινή  και  αφιλοκερδήαφιλοκερδή αγάπη,  την  φυσική  της  αθωότητα.  Οι αγάπη,  την  φυσική  της  αθωότητα.  Οι
δεσποινδεσποινίίδες που θέλουν να παντρευτούν χρειάζονται νδες που θέλουν να παντρευτούν χρειάζονται ναα κατ κατααλάβουν σε βάθος τηνλάβουν σε βάθος την
ψυχολογία του ανδρικού φύλου.ψυχολογία του ανδρικού φύλου.



Η ΑΓΑΠΗ εΗ ΑΓΑΠΗ είίναι το ΖΟΥΜναι το ΖΟΥΜΙΙ της σοφ της σοφίίας. Η αγάπη τρέφεται με την αγάπη. Ηας. Η αγάπη τρέφεται με την αγάπη. Η
φλφλόόγα της παντοτινής νιότης εγα της παντοτινής νιότης είίναι η αγάπη.ναι η αγάπη.

Η ΩΡΙΜΗ ΗΛΙΚΙΑΗ ΩΡΙΜΗ ΗΛΙΚΙΑ
Η ώριμη ηλικΗ ώριμη ηλικίία αρχα αρχίίζει απζει απόό τα τριάντα πέντε και τελειώνει στα πενήντα έξι. Ο τα τριάντα πέντε και τελειώνει στα πενήντα έξι. Ο

άνδρας  της  ώριμης  ηλικίας  άνδρας  της  ώριμης  ηλικίας  ππρέπει  να  ξέρει  να  κυβερνά  το  σπρέπει  να  ξέρει  να  κυβερνά  το  σπίίτι  του  και  νατι  του  και  να
προσανατολπροσανατολίίζει τα παιδιά του. Στην κανονική ζωή κάθε άνδρας της ώριμης ηλικζει τα παιδιά του. Στην κανονική ζωή κάθε άνδρας της ώριμης ηλικίίαςας
εείίναι αρχηγναι αρχηγόός της οικογένειας. Ο άνδρας που δεν έχει κάνει το νοικοκυρις της οικογένειας. Ο άνδρας που δεν έχει κάνει το νοικοκυριόό του και δεν του και δεν
έχει βρει την τύχη του στην διάρκεια της νεέχει βρει την τύχη του στην διάρκεια της νεόότηττηταας του και της ώριμης ηλικς του και της ώριμης ηλικίίας του,ας του,
δεν θδεν θαα μπορεί να το κάνει πια. Ε μπορεί να το κάνει πια. Είίναι εκ των πραγμάτων μια αποτυχναι εκ των πραγμάτων μια αποτυχίία. Εκεα. Εκείίνοι πουνοι που
προσπαθούν να κάνουν νοικοκυριό και προκοπή στα γεράματα επροσπαθούν να κάνουν νοικοκυριό και προκοπή στα γεράματα είίναι ναι στ’ στ’ αλήθεια άξιοιαλήθεια άξιοι
για λύπγια λύπηη..

Το ΕΓΩ της απληστΤο ΕΓΩ της απληστίίας φτάνει στα άκρα και θέλει να μαζέψει περιουας φτάνει στα άκρα και θέλει να μαζέψει περιουσίσίες. Τοες. Το
ανθρώπινο ανθρώπινο ονον χρειάζεται ψωμ χρειάζεται ψωμίί, ρούχα και στέγη. Ε, ρούχα και στέγη. Είίναι αναγκαναι αναγκαίίο να έχεις ψωμο να έχεις ψωμίί, ένα, ένα
δικό  σου  σπδικό  σου  σπίίτι,  ρούχα,  φορετι,  ρούχα,  φορεσσιές,  παλτά  για  να  σκεπάζεις  το  ιές,  παλτά  για  να  σκεπάζεις  το  σώμα,  σώμα,  αλλά  δεναλλά  δεν
χρειάζεται  να συγκεντρώνεις  μεγάλα ποσά χρημάτων για να μπορέσεις  να ζήσεις.χρειάζεται  να συγκεντρώνεις  μεγάλα ποσά χρημάτων για να μπορέσεις  να ζήσεις.
ΕμεΕμείίς  δεν  υπος  δεν  υποσστηρτηρίίζουμε  τον  πλούτο  ούτε  την  μιζέρια:  και  τα  δύο  άκρα  εζουμε  τον  πλούτο  ούτε  την  μιζέρια:  και  τα  δύο  άκρα  είίναιναι
καταδικαστέα.καταδικαστέα.

ΠολλοΠολλοίί ε είίναι αυτοναι αυτοίί που κυλιούνται στην λάσπη της κακομοιριάς και επ που κυλιούνται στην λάσπη της κακομοιριάς και επίίσηςσης
εείίναι αρκετοναι αρκετοίί που κυλιούνται στο βούρκο του πλούτου. που κυλιούνται στο βούρκο του πλούτου.

ΕΕίίναι αναναι αναγγκακαίίο να κατέχεις μια μέτρια περιουο να κατέχεις μια μέτρια περιουσίσία δηλαδή, ένα όμορφο σπα δηλαδή, ένα όμορφο σπίίτιτι
με ωραμε ωραίίο κήπο, μο κήπο, μίία σίγουρη πηγή εισοδήματος, να εα σίγουρη πηγή εισοδήματος, να είσίσαι πάντα εμφαναι πάντα εμφανίίσιμος και νασιμος και να
μην πεινάς. Αυτό εμην πεινάς. Αυτό είίναι το κανονικό για κάθε ανθρώπινο ον. Η κακομοιριά, η πεναι το κανονικό για κάθε ανθρώπινο ον. Η κακομοιριά, η πείίνα, οινα, οι
αρρώστιες και η άγνοια δεν πρέπει να υπάρχουν ποτέ σε καμιά χώρα, που καυχιέταιαρρώστιες και η άγνοια δεν πρέπει να υπάρχουν ποτέ σε καμιά χώρα, που καυχιέται
για  μορφωμένη  και  πολιτισμένη.  Ακόμη  η  δημοκρατία  δεν  υγια  μορφωμένη  και  πολιτισμένη.  Ακόμη  η  δημοκρατία  δεν  υππάρχει  αλλάάρχει  αλλά
χρειαζόμαστε να την δημιουργήσουμε.χρειαζόμαστε να την δημιουργήσουμε.

Όσο  υπάρχει  έστω  και  ένας  πολίτης  χωρΌσο υπάρχει  έστω  και  ένας  πολίτης  χωρίίς  ψωμς  ψωμίί,  ρούχα,  και  κατάλυμα  η,  ρούχα,  και  κατάλυμα  η
δημοκρατδημοκρατίία πρακτικά δεν εα πρακτικά δεν είίναι παρά ένα ωραναι παρά ένα ωραίίο ιδανικό.ο ιδανικό.

Οι αρχηΟι αρχηγγοί τοί τωων οικογενειών πρέπει να δείχνουν κατανόηση, να είναι έξυπνοι,ν οικογενειών πρέπει να δείχνουν κατανόηση, να είναι έξυπνοι,
ποτέ να μην πίνουν κρασί, να μην είναι λαίμαργοιποτέ να μην πίνουν κρασί, να μην είναι λαίμαργοι,, μεθύστακες, τύραννοι  μεθύστακες, τύραννοι κλπ.κλπ.

Κάθε  ώριμος  άνδρας  ξέρει  από  ίδια  πεΚάθε  ώριμος  άνδρας  ξέρει  από  ίδια  πείίρα  ότι  τα  παιδιά  μιμούνται  τορα  ότι  τα  παιδιά  μιμούνται  το
παράδειγμπαράδειγμαα του και αν αυτό ε του και αν αυτό είίναι λαθεμένο, θα σημαδέψει στους απογόνους του τονναι λαθεμένο, θα σημαδέψει στους απογόνους του τον
παράλογο προπαράλογο προσσανατολισμανατολισμόό του. του.

ΕΕίίναι αληθινά ηλναι αληθινά ηλίίθιο το να έχει διάφορες γυναίκες ο ώριμος άντρας και να ζειθιο το να έχει διάφορες γυναίκες ο ώριμος άντρας και να ζει
με μεθύσια, πολυφαμε μεθύσια, πολυφαγίγία, όρα, όργγια κλπ. Τον ώριμο άντρα τον βαραια κλπ. Τον ώριμο άντρα τον βαραίίνει η ευθύνη όλης τηςνει η ευθύνη όλης της
οικογένειας  και  εοικογένειας  και  είίναι  φανερό  ότι  αν  πάρει  λάθος  δρναι  φανερό  ότι  αν  πάρει  λάθος  δρόόμο,  θα  φέρει  περισμο,  θα  φέρει  περισσσότερηότερη
ακαταστασακαταστασίία, σύα, σύγγχυχυσση και πη και πίίκρα στον κόκρα στον κόσσμο.μο.

Ο πατέρας κΟ πατέρας κααι η μητέρα πρέπει να καταλάβουν την διαφορά ανάμεσα στα δύοι η μητέρα πρέπει να καταλάβουν την διαφορά ανάμεσα στα δύο
φύλα.  Εφύλα.  Είίναι  ανόητο τα κορναι  ανόητο τα κορίίτσια να σπουδάζουν φυσική,  χημετσια να σπουδάζουν φυσική,  χημείία,  άλγεβρα κλπ.  Οα,  άλγεβρα κλπ.  Ο
εγκέφαλος της γυναεγκέφαλος της γυναίίκας εκας είίναι διαφορετικναι διαφορετικόός από του άντρα, αυτά τα μαθήματα είναις από του άντρα, αυτά τα μαθήματα είναι
πολύ κατάλληλα για το αρσενικό φύλο αλλά είναι άχρηστα και μέχρι βλαβερά για τονπολύ κατάλληλα για το αρσενικό φύλο αλλά είναι άχρηστα και μέχρι βλαβερά για τον
γυναικεγυναικείίο εο εγγκέφαλο.κέφαλο.

ΕΕίίναι αναναι αναγγκακαίίο το ότι οι πατέρες και μητέρες στην οικοο το ότι οι πατέρες και μητέρες στην οικογγένεια να παλεύουν μεένεια να παλεύουν με
όλη  τους  την  καρδιά  για  νόλη  τους  την  καρδιά  για  ναα προωθή προωθήσσουν  μια  ζωτική  αλλαγή  σε  όλα  τα  επουν  μια  ζωτική  αλλαγή  σε  όλα  τα  επίίπεδαπεδα
σσχολικών σπουδών.χολικών σπουδών.

Η  γυναΗ  γυναίίκα  πρέπει  να  μάθει  να  διαβάζει,  να  γράφει,  να  πακα  πρέπει  να  μάθει  να  διαβάζει,  να  γράφει,  να  παίίζει  πιάνο,  ναζει  πιάνο,  να
υφαυφαίίνει,  να  κεντά  και  γενικά  όλες  τις  γυναικνει,  να  κεντά  και  γενικά  όλες  τις  γυναικεείες  δουλειές,  Η  γυναίες  δουλειές,  Η  γυναίίκα  πρέπει  νακα  πρέπει  να
προετοιμαστεπροετοιμαστείί από τα  από τα ίίδια τα θρανδια τα θρανίία του σχολα του σχολεείου για την υπέροχη αποστολή που τηςίου για την υπέροχη αποστολή που της
αντιστοιχεαντιστοιχεί σί σαν ΜΗΤΕΡΑ και σαν σύζυγος.αν ΜΗΤΕΡΑ και σαν σύζυγος.



ΕΕίίναι  ανόητο να βλάπτεις  τον εγκέφαλο των γυναικών με  πολύπλοκες  καιναι  ανόητο να βλάπτεις  τον εγκέφαλο των γυναικών με  πολύπλοκες  και
δύσκολες σπουδές κδύσκολες σπουδές καατάλληλες για τον ανδρικό εγκέφαλο. Ετάλληλες για τον ανδρικό εγκέφαλο. Είίναι αναγκαίο ότι τόσο οιναι αναγκαίο ότι τόσο οι
πατέρες  της  οικοπατέρες  της  οικογγένεένειιας  όσο  και  οι  εκπαιδευτικοί  του  σχολείου,  λυκεας  όσο  και  οι  εκπαιδευτικοί  του  σχολείου,  λυκείίου  ήου  ή
πανεπιστημπανεπιστημίίου  να  ασχολούνται  περισσότερο  με  το  να  φέρουν  την  γυναου  να  ασχολούνται  περισσότερο  με  το  να  φέρουν  την  γυναίίκα  στηνκα  στην
θηλυκότητα που της αντιστοθηλυκότητα που της αντιστοιιχεχείί. Ε. Είίναι κουτό το να στρατεύεις τις γυναίκες, να τιςναι κουτό το να στρατεύεις τις γυναίκες, να τις
υποχρεώνεις να βαδυποχρεώνεις να βαδίίζουν με σημαίες και τύμπανα στους δρόμους των πόλεων σαν ναζουν με σημαίες και τύμπανα στους δρόμους των πόλεων σαν να
ήταν άνδρες.ήταν άνδρες.

Η γυναίκα πρέπει να εΗ γυναίκα πρέπει να είίναι θηλυκιά και ο άνδρας να είναι πολύ αρσενικός.ναι θηλυκιά και ο άνδρας να είναι πολύ αρσενικός.
Το ενδιάμεσο φύλο, η ομοφυλοφιλΤο ενδιάμεσο φύλο, η ομοφυλοφιλίία, εα, είίναι το προϊόν τοναι το προϊόν του υ εκφυλισμού και τηςεκφυλισμού και της

ββααρβαρρβαρόότητας. τητας. 
Οι  δεσποινΟι  δεσποινίίδες  που  αφιερώνουν  την  ζωή  τους  σε  μακρές  και  δύσκολεςδες  που  αφιερώνουν  την  ζωή  τους  σε  μακρές  και  δύσκολες

σπουδές γερνούν και κανεσπουδές γερνούν και κανείίς δεν τις παντρεύεται.ς δεν τις παντρεύεται.
Στη μοντέρνα ζωή εΣτη μοντέρνα ζωή είίναι συμφέρον οι γυναίκες να κάνουν σύντομες καριέρες;ναι συμφέρον οι γυναίκες να κάνουν σύντομες καριέρες;

αιαισσθθηητικός, δακτυλογράφος, στενογράφος, ράφτρα, παιδαγωγός κλπτικός, δακτυλογράφος, στενογράφος, ράφτρα, παιδαγωγός κλπ..
Κανονικά η γυναίκα πρέπεΚανονικά η γυναίκα πρέπειι να είναι αφοσιωμένη αποκλειστικά στην ζωή του να είναι αφοσιωμένη αποκλειστικά στην ζωή του

νοικοκυριούνοικοκυριού.. Όμως  εξαιτίας  της  σκληρότητας  της  εποχής  που  ζούμε,  η  γυνα Όμως  εξαιτίας  της  σκληρότητας  της  εποχής  που  ζούμε,  η  γυναίίκακα
χρειάζεται να εργαστεχρειάζεται να εργαστείί για να τρώει και να ζήσει. Το να εργάζεται έξω από το σπ για να τρώει και να ζήσει. Το να εργάζεται έξω από το σπ ίίτιτι
εείίναι σκληρότητα της χεναι σκληρότητα της χείίριρισστης μορφής.της μορφής.

Ο  σύγχρονος  άνδρας  εκφυλιΟ  σύγχρονος  άνδρας  εκφυλισσμένος  έχει  δημιουργήσει  μια  ψεύτικη  τάξημένος  έχει  δημιουργήσει  μια  ψεύτικη  τάξη
πραγμάτων και έχει κάνει την γυναπραγμάτων και έχει κάνει την γυναίίκα να χάκα να χάσσει την θηλυκότητει την θηλυκότητάά της, την έβγαλε από της, την έβγαλε από
το σπτο σπίίτι της και την μετέτρεψε σε σκλάβα.τι της και την μετέτρεψε σε σκλάβα.

Η γυναΗ γυναίίκα που έκα που έγγινε ινε «αρσενικοθήλυκη»«αρσενικοθήλυκη» με ανδρική νοοτροπ με ανδρική νοοτροπίία, που καπνα, που καπνίίζειζει
τσιτσιγγάρα και διαβάζει εφημεράρα και διαβάζει εφημερίίδα,  δα,  μισόγυμνη μισόγυμνη με την φούστα επάνω από τα γόνατα ήμε την φούστα επάνω από τα γόνατα ή
παπαίίζοντας  ζοντας  κούμ-καν,κούμ-καν, ε είίναι  το  αποτέλεναι  το  αποτέλεσσμα  των  εκφυλιμα  των  εκφυλισσμένων  ανδρών  αυτής  τηςμένων  ανδρών  αυτής  της
εποχής, το κοινωνικό βεποχής, το κοινωνικό βίίττσσιο ενός πολιτισμού που αιο ενός πολιτισμού που αγγωνιά.ωνιά.

Η  γυνΗ  γυνααίίκακα που  ε που  είίναι  μοντέρνα  κατάσκοπος,  η  γιατναι  μοντέρνα  κατάσκοπος,  η  γιατρρίνα  που  παίνα  που  παίίρνειρνει
ναρκωτικά,  η  γυναίκα  πρωταθλήτρναρκωτικά,  η  γυναίκα  πρωταθλήτριια  στα  σπορ,  αλκοολική,  εκφυλισμένη,  πουα  στα  σπορ,  αλκοολική,  εκφυλισμένη,  που
αρνεαρνείίται το στήθος της στα παιδιά της για να μην χάσει την ομορφιά της, εται το στήθος της στα παιδιά της για να μην χάσει την ομορφιά της, είίναι τοναι το
αποβλητέο σύμπτωμα ενός λανθασμένου πολιτισμού.αποβλητέο σύμπτωμα ενός λανθασμένου πολιτισμού.

ΈφθαΈφθασσε η ώρα για νε η ώρα για ναα ορ οργγανωθεανωθείί ο στρατός για την παγκόσμια σωτηρ ο στρατός για την παγκόσμια σωτηρίία μεα με
άνδρες  και  γυναίκες  καλής  θέληάνδρες  και  γυναίκες  καλής  θέλησσης  που  να  εης  που  να  είίναι  διατεθειμένοι  ναι  διατεθειμένοι  στ’  στ’  αλήθεια  νααλήθεια  να
παλέψουν ενάντια στην πλαστή αυτή τάξη πραγμάτων.παλέψουν ενάντια στην πλαστή αυτή τάξη πραγμάτων.

ΈΈχει φθάχει φθάσσει η ώρα να εγκαταει η ώρα να εγκατασστήτήσσουμε  ουμε  σστον κότον κόσσμο ένα νέο πολιτισμό, έναμο ένα νέο πολιτισμό, ένα
νέο τρόπο μόρφωσης.νέο τρόπο μόρφωσης.

Η γυναΗ γυναίίκα εκα είίναι ο θεμέλιος λναι ο θεμέλιος λίίθος του νοικοκυριού και αν αθος του νοικοκυριού και αν αυυτή η πέτρα ετή η πέτρα είίναιναι
κακοκατεργασμένη,κακοκατεργασμένη, γεμάτη  από  αγριάδες  και  παραμορφώσεις  κάθε  ε γεμάτη  από  αγριάδες  και  παραμορφώσεις  κάθε  είίδοδουυς,  τος,  το
αποτέλεαποτέλεσσμα της κοινωνικής ζωής θα εμα της κοινωνικής ζωής θα είίναι η καταναι η κατασστροφή.τροφή.

Ο άνδρας  εΟ άνδρας  είίναι  διαφορετικός,  αλλιώτικος  και  γι’ αυτό  μπορεναι  διαφορετικός,  αλλιώτικος  και  γι’ αυτό  μπορείί να  έχει  την να  έχει  την
πολυτέλεια νπολυτέλεια ναα σπουδάσει ιατρική, φυσική, χημε σπουδάσει ιατρική, φυσική, χημείία, μαθηματικά, δα, μαθηματικά, δίίκαιο, μηχανολογία,καιο, μηχανολογία,
αστρονομαστρονομίία κλπα κλπ..  

Μια στρατιωτική σχολή για άνδρες δεν είναι ανοησΜια στρατιωτική σχολή για άνδρες δεν είναι ανοησίία, αλλά μια στρατιωτικήα, αλλά μια στρατιωτική
σχολή για σχολή για γυναίκεςγυναίκες εκ εκττός του ότι εός του ότι είίναι ανόητο είναι και τρομερά ναι ανόητο είναι και τρομερά γελοίογελοίο..

ΕΕίίναι αηδιαστικό να βλέναι αηδιαστικό να βλέππεις τις μέλλουσες συζύεις τις μέλλουσες συζύγγους, τις μέλλουσες μητέρεςους, τις μέλλουσες μητέρες
που θα πρέπει να έχουν το μωρό τους στο στήθος να βαδπου θα πρέπει να έχουν το μωρό τους στο στήθος να βαδ ίίζουν σαν άντρες στουςζουν σαν άντρες στους
δρόμους της πόλης.δρόμους της πόλης.

Αυτό όχι μόνο δεΑυτό όχι μόνο δείίχνει χάσιμο της θηλυκότητας στο φύλο αλλά ακόμα βάζει τοχνει χάσιμο της θηλυκότητας στο φύλο αλλά ακόμα βάζει το
δάχτυλο  στην  πληγή δεδάχτυλο  στην  πληγή δείίχνοντας  το  χάσιμο  του  ανδριχνοντας  το  χάσιμο  του  ανδρισσμού του  άνδρα.  Ο άνδρας,μού  του  άνδρα.  Ο άνδρας,
άνδρας αληθινός,  ο άνδρας ο πολύ αρσενικός  δεν μπορεάνδρας αληθινός,  ο άνδρας ο πολύ αρσενικός  δεν μπορείί ποτέ να παραδεχτεί  μια ποτέ να παραδεχτεί  μια
στρατιωτική  παρέλαση  γυναικών.  Η  αρσενική  στρατιωτική  παρέλαση  γυναικών.  Η  αρσενική  λεπτολογία,λεπτολογία, η  ψυχολογική η  ψυχολογική
ιδιοσυγκριδιοσυγκρασασία του αρσενικού,  η σκέψη του άνδρα αισθάνεται  αληθινή  αηδία απόία του αρσενικού,  η σκέψη του άνδρα αισθάνεται  αληθινή  αηδία από



αυτού  του  εαυτού  του  είίδους  τα  θεάματα,  που  δεδους  τα  θεάματα,  που  δείίχνουν  μέχρι  κορεσμού  τον  ανθρώπινοχνουν  μέχρι  κορεσμού  τον  ανθρώπινο
εκφυλισμό.εκφυλισμό.

Χρειαζόμαστε η γυνΧρειαζόμαστε η γυνααίκα να γυρίκα να γυρίίσει στο νοικοκυρσει στο νοικοκυριιό της, στην θηλυκότητό της, στην θηλυκότητάά της της
στην φυσική  της  ομορφιά,  στην πρωτόγονη αθωότητστην φυσική  της  ομορφιά,  στην πρωτόγονη αθωότητάά της,  και  στην αληθινή  της της,  και  στην αληθινή  της
απλότητα. Χρειαζόμαστε να τελειώσουμε με όλη αυτή την κατάσταση πραγμάτων καιαπλότητα. Χρειαζόμαστε να τελειώσουμε με όλη αυτή την κατάσταση πραγμάτων και
να εγκαταστήσουμε επάνω στην Γη έναν νέο πολιτισμό με νέα δομή.να εγκαταστήσουμε επάνω στην Γη έναν νέο πολιτισμό με νέα δομή.

Οι  γονεΟι  γονείίς  και  οι  εκς  και  οι  εκππαιδευτικοί  αιδευτικοί  ππρέπει  να  ξέρουν  να  μεγαλώσουν  τις  νέεςρέπει  να  ξέρουν  να  μεγαλώσουν  τις  νέες
γενιές με πραγενιές με πραγγματματιική σοφκή σοφίία και αγάπη.α και αγάπη.

Τα αρσενικά παιδιά όχΤα αρσενικά παιδιά όχιι μόνο πρέ μόνο πρέππει να πάρουν διανοητική πληροφόρηση καιει να πάρουν διανοητική πληροφόρηση και
να  μάθουν  μια  τέχνη  ή  να  να  μάθουν  μια  τέχνη  ή  να  γίγίνουν  επανουν  επαγγγελματίες.  Εγελματίες.  Είίναι  αναγκαίο  τα  αναι  αναγκαίο  τα  αγγόρια  ναόρια  να
γνωγνωρρίζουν το αίζουν το αίίσθημα της υπευθυνότητας κασθημα της υπευθυνότητας καιι να βαδ να βαδίίσουν στο δρόμο της ευθύτηταςσουν στο δρόμο της ευθύτητας
και της συνειδητής αγάπης.και της συνειδητής αγάπης.

Επάνω στους  ώμους  του  ώριμου  άνδρα  βαραΕπάνω στους  ώμους  του  ώριμου  άνδρα  βαραίίνει  η  ευθύνη  μιας  συζύγου,νει  η  ευθύνη  μιας  συζύγου,
μερικών αγοριών και μερικών κοριτσιών.μερικών αγοριών και μερικών κοριτσιών.

Ο ώριμος άνδρας με υψηλή αίΟ ώριμος άνδρας με υψηλή αίσσθηση υπευθυνότηταςθηση υπευθυνότητας,, σοβαρός, ε σοβαρός, εγγκρατής, μεκρατής, με
αρετές, σταθερός κλπαρετές, σταθερός κλπ,, ε είίναι σεβαστός από την οικογένειναι σεβαστός από την οικογένειαα του και από όλους τους του και από όλους τους
συνανθρώπους του.συνανθρώπους του.

Ο ώριμος άνδρας που σκανδαλίζει τον κόσμο με τις μοιχείες του, πορνεΟ ώριμος άνδρας που σκανδαλίζει τον κόσμο με τις μοιχείες του, πορνε ίίες,ες,
προβλήματα, αδικπροβλήματα, αδικίίες κάθε μορφής γίνεται αντιπαθής από όλους τους ανθρώπους καιες κάθε μορφής γίνεται αντιπαθής από όλους τους ανθρώπους και
όχι μόνο υποφέρει ο ίδιος αλλά επόχι μόνο υποφέρει ο ίδιος αλλά επίίσης πικρασης πικραίίνει την οικογένεινει την οικογένειαα του και φέρνει πόνο του και φέρνει πόνο
και σύκαι σύγγχυση χυση σ’ σ’ όλον τον κόσμο.όλον τον κόσμο.

ΕΕίίναι αναγκαναι αναγκαίίο για τον ώριμο άνδρα να ξέρει να ζει στην εποχή του σωστά.ο για τον ώριμο άνδρα να ξέρει να ζει στην εποχή του σωστά.
ΕΕίίναι επεναι επείίγον για τον ώριμο άνδρα να καταλάβει ότι η νεότητα πέρασε πια.γον για τον ώριμο άνδρα να καταλάβει ότι η νεότητα πέρασε πια.

ΕΕίίναιναι γελοίο το να θέλεις γελοίο το να θέλεις στην ωριμότητα να επαν στην ωριμότητα να επανααλάβεις τα λάβεις τα ίδια δράματα καιίδια δράματα και
σκηνές τηςσκηνές της νεότητας.  νεότητας. Κάθε εποχήΚάθε εποχή της ζωής της ζωής έχει την ομορφιά έχει την ομορφιά της της και και πρέπει πρέπει να  να ξέρειςξέρεις
ννα την ζεις.α την ζεις.

Ο ώριμος άνδρας πρέπει να εργάζεται εντατικά πριν φτάσουν τα γεράματαΟ ώριμος άνδρας πρέπει να εργάζεται εντατικά πριν φτάσουν τα γεράματα
έτσι όπως το μερμήγκι εργάζεται προβλεέτσι όπως το μερμήγκι εργάζεται προβλεππτικά κουβαλώντας φύλλα για την φωλιά τουτικά κουβαλώντας φύλλα για την φωλιά του
πριν  έρθει  ο  σκληρός  χειμώνας,  το  ίδιο  πρέπει  να  κάνει  με  ταχύτητα  καιπριν  έρθει  ο  σκληρός  χειμώνας,  το  ίδιο  πρέπει  να  κάνει  με  ταχύτητα  και
προβλεπτικότητα ο ώριμος άνδραςπροβλεπτικότητα ο ώριμος άνδρας..

ΠολλοίΠολλοί νέοι άνδρες σπαταλούν νέοι άνδρες σπαταλούν απερ απερίίσκεπτασκεπτα όλες όλες τους τους τις   τις  ζωτικέςζωτικές αξίες και αξίες και
ότανόταν φτάσουν φτάσουν στην  ωριμότητα  είναι στην  ωριμότητα  είναι άσχημοι,  τρομακτικο άσχημοι,  τρομακτικοίί,, κακόμοιροι, κακόμοιροι,
αποτυχημένοι.  αποτυχημένοι.  Είναι  αληθινά  γελοίο  να  βλέπεις  πολλούςΕίναι  αληθινά  γελοίο  να  βλέπεις  πολλούς ώριμους  άνδρες  να ώριμους  άνδρες  να
επαναλαμβάνουνεπαναλαμβάνουν τις ανοησίες της νεότητ τις ανοησίες της νεότηταας τους, χωρίς νας τους, χωρίς να καταλαβαίνουν καταλαβαίνουν ότι ότι τώρα τώρα
έγινανέγιναν φρικιαστικοί φρικιαστικοί και ότι η νεότητα και ότι η νεότητα έφυγε.  έφυγε. 

ΜιαΜια από από τις μεγαλύτερες τις μεγαλύτερες μάστιγες αυτού του πολιτ μάστιγες αυτού του πολιτιισμού σμού ππουου αγωνιά, αγωνιά, είναι το είναι το
ββίίτσιοτσιο του του οινοπνεύματος. Στην περ οινοπνεύματος. Στην περίίοδο της νεότητας πολλοί παραδοδο της νεότητας πολλοί παραδίίνονται στο ποτόνονται στο ποτό
και όταν φτάσει η ωριμότητα δεν έχουν κάνει σπιτικό, δεν έχουν κάνει περιουσία, δενκαι όταν φτάσει η ωριμότητα δεν έχουν κάνει σπιτικό, δεν έχουν κάνει περιουσία, δεν
έχουν ένα προσοδοφόρο επάγγελμα,  ζουν από μπαρ σε μέχουν ένα προσοδοφόρο επάγγελμα,  ζουν από μπαρ σε μππαρ ζητιανεύοντας  ποτό,αρ ζητιανεύοντας  ποτό,
τρομερά  φρικτρομερά  φρικιιασταστιικοκοίί,  αηδιαστ,  αηδιαστιικοί  και  μκοί  και  μίίζεροι.  Οι  αρχηζεροι.  Οι  αρχηγγοί  οικογένειας  και  οιοί  οικογένειας  και  οι
εκπαιδευτικοί πρέπει να προσέξουν ειδικά τους νέους προσανατολεκπαιδευτικοί πρέπει να προσέξουν ειδικά τους νέους προσανατολίίζοντζονταας τους σωστάς τους σωστά
με την πρόθεση να κάνουν ένα καλύτερο κόσμο.με την πρόθεση να κάνουν ένα καλύτερο κόσμο.

ΤΑ ΓΕΡΑΜΑΤΑ ΤΑ ΓΕΡΑΜΑΤΑ 
Τα πρώτα σαράντα χρόνια της ζωής μας δίνουν το βιβλίο, τα επόμενα τριάνταΤα πρώτα σαράντα χρόνια της ζωής μας δίνουν το βιβλίο, τα επόμενα τριάντα

χρόνια το σχόλιο. χρόνια το σχόλιο. 
Στα είκοσι χρόνια ένας άνδρας είναι ένα παγώνι, στα τριάντα λιοντάρι, σταΣτα είκοσι χρόνια ένας άνδρας είναι ένα παγώνι, στα τριάντα λιοντάρι, στα

σαράντα μια καμήλα, στα πενήντα ένα φίδι, εξήντα ένας σκύλος, στα εβδομήντα έναςσαράντα μια καμήλα, στα πενήντα ένα φίδι, εξήντα ένας σκύλος, στα εβδομήντα ένας
πίθηκος και στα εβδομήντα μονάχα μια φωνή και μια σκιά. πίθηκος και στα εβδομήντα μονάχα μια φωνή και μια σκιά. 



Ο χρόνος αποκαλύπτει τα πάντα: είναι ένας τσαρλατάνος πολύ ενδιαφέρωνΟ χρόνος αποκαλύπτει τα πάντα: είναι ένας τσαρλατάνος πολύ ενδιαφέρων
που μιλά από μόνος του ακόμη και όταν δεν ρωτάει κανείς. που μιλά από μόνος του ακόμη και όταν δεν ρωτάει κανείς. 

Δεν  υπάρχει  τίποτα  φτιαγμένο  από  τα  χέρια  του  φτωχού  ΔΙΔεν  υπάρχει  τίποτα  φτιαγμένο  από  τα  χέρια  του  φτωχού  ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟΥΑΝΟΗΤΙΚΟΥ
ΖΩΟΥ  κατά  λάθος  ονομαζόμενου  άνθρωπος,  που  αργά  ή  γρήγορα  να  μην  τοΖΩΟΥ  κατά  λάθος  ονομαζόμενου  άνθρωπος,  που  αργά  ή  γρήγορα  να  μην  το
καταστρέφει ο χρόνος. καταστρέφει ο χρόνος. 

«FUGIT «FUGIT IREPARABILEIREPARABILE TEMPUS», ο χρόνος που φεύγει δεν επιστρέφει.  TEMPUS», ο χρόνος που φεύγει δεν επιστρέφει. 
Ο χρόνος βγάζει στο φως της δημοσιότητας αυτό που τώρα είναι κρυμμένοΟ χρόνος βγάζει στο φως της δημοσιότητας αυτό που τώρα είναι κρυμμένο

και κουκουλώνει και κρύβει όλα όσα αυτή την στιγμή λάμπουν αστραφτερά. και κουκουλώνει και κρύβει όλα όσα αυτή την στιγμή λάμπουν αστραφτερά. 
Τα  γεράματα  είναι  όπως  η αγάπη,  δεν  μπορούν  να  κρυφτούν  παρόλο  πουΤα  γεράματα  είναι  όπως  η αγάπη,  δεν  μπορούν  να  κρυφτούν  παρόλο  που

μεταμφιέζονται  με  τα  ρούχα  της  νεότητας.  Τα  γεράματα  καταρρίπτουν  τηνμεταμφιέζονται  με  τα  ρούχα  της  νεότητας.  Τα  γεράματα  καταρρίπτουν  την
υπερηφάνεια των ανδρών και τους ταπεινώνουν, αλλά άλλο είναι να είσαι ταπεινόςυπερηφάνεια των ανδρών και τους ταπεινώνουν, αλλά άλλο είναι να είσαι ταπεινός
και άλλο πράγμα να πέφτεις ταπεινωμένος.και άλλο πράγμα να πέφτεις ταπεινωμένος.

Όταν ο θάνατος πλησιάζει, οι γέροι απογοητευμένοι από την ζωή, βρίσκουνΌταν ο θάνατος πλησιάζει, οι γέροι απογοητευμένοι από την ζωή, βρίσκουν
ότι τα γεράματα δεν είναι πια ένα φορτίο. ότι τα γεράματα δεν είναι πια ένα φορτίο. 

Όλοι  οι  άνδρες  αγκαλιάζουν την ελπίδα ότι  θα ζήσουν μακρά ζωή και  θαΌλοι  οι  άνδρες  αγκαλιάζουν την ελπίδα ότι  θα ζήσουν μακρά ζωή και  θα
φτάσουν να γίνουν γέροι και εντούτοις τα γεράματα τους τρομάζουν.φτάσουν να γίνουν γέροι και εντούτοις τα γεράματα τους τρομάζουν.

Τα γεράματα αρχΤα γεράματα αρχίίζουν στα πενήντζουν στα πενήνταα έξι χρόνια και προχωρούν κατά επταετε έξι χρόνια και προχωρούν κατά επταετείίςς
περιόδους που μας οδηγοπεριόδους που μας οδηγούύν στην κατάπτωση και τον θάνατο.ν στην κατάπτωση και τον θάνατο.

ΗΗ μεγαλύτερη τραγωδία των γέρων ξεκινά ό μεγαλύτερη τραγωδία των γέρων ξεκινά όχχι απι απόό το ίδιο το γεγον το ίδιο το γεγονόός ότι ες ότι είίναιναι
γέροι, αλλά από την ανοηγέροι, αλλά από την ανοησίασία  όότι δεν θέλουν να αναγνωρτι δεν θέλουν να αναγνωρίίσουν ότι εσουν ότι είίναι και από τηνναι και από την
βλβλαακεκείία να νομα να νομίίζουν ότι εζουν ότι είίναι νέοι, λες και τα γεράματα να ήταν ένα έναι νέοι, λες και τα γεράματα να ήταν ένα έγγκλημα.κλημα.

Το καλύτερο που έΤο καλύτερο που έχχουν τα γεράματα εουν τα γεράματα είίναι ναι όότι κάποιος βρτι κάποιος βρίίσκεται πολύ κοντάσκεται πολύ κοντά
στην άκρη.στην άκρη.

Το ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΕΓΩ, το Ο Το ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΕΓΩ, το Ο ΕΑΥΤΟΣΕΑΥΤΟΣ ΜΟΥ δεν καλυτερεύει με τα χρόνια ΜΟΥ δεν καλυτερεύει με τα χρόνια
και την πεκαι την πείίραρα.. Μπερδεύεται, γίνεται πιο δύσκολο, περίπλοκο Μπερδεύεται, γίνεται πιο δύσκολο, περίπλοκο,, γι’ αυτό λέει ο λαός: γι’ αυτό λέει ο λαός:
«Χαρακτήρα και παρουσιαστικό μαζί μέχρι τον τάφο». «Χαρακτήρα και παρουσιαστικό μαζί μέχρι τον τάφο». 

Το Ψυχολογικό Εγώ των  Το Ψυχολογικό Εγώ των  γέρο-δύσκολωνγέρο-δύσκολων  παρηγορεπαρηγορείίται μόνο του δται μόνο του δίίνονταςνοντας
ωραωραίίες συμβουλές εξαιτίας της ανικανότητες συμβουλές εξαιτίας της ανικανότηταας του να δώσει κακά παραδες του να δώσει κακά παραδείίγματαγματα..

Οι γέροι ξέρουν πολύ καλά ότι το γεράματα εΟι γέροι ξέρουν πολύ καλά ότι το γεράματα είίναι ένας τρομακτικός τύραννοςναι ένας τρομακτικός τύραννος
που τους απαγορεύει με ποινή θανάτου να απολαύσουν τις χαρές της που τους απαγορεύει με ποινή θανάτου να απολαύσουν τις χαρές της τρελήςτρελής νεότητας νεότητας
και  προτιμούν να παρηκαι  προτιμούν να παρηγγορούνται μόνοι τους δορούνται μόνοι τους δίίνοντας ωραίες συμβουλές.  Το ΕΓνοντας ωραίες συμβουλές.  Το ΕΓΩΩ
κρύβει το ΕΓΩ, το ΕΓΩ εξαφανκρύβει το ΕΓΩ, το ΕΓΩ εξαφανίίζει ένα μέρος του εαυτού του και όλα περιβάλλονταιζει ένα μέρος του εαυτού του και όλα περιβάλλονται
με υπέροχες φράσεις και όμορφες συμβουλές.με υπέροχες φράσεις και όμορφες συμβουλές.

ΕΝΑ μέρος του ΕΑΥΤΟΥ ΜΟΥ κρύβει άλλο μέρος του ΕΑΥΤΟΥ ΜΟΥ. ΤοΕΝΑ μέρος του ΕΑΥΤΟΥ ΜΟΥ κρύβει άλλο μέρος του ΕΑΥΤΟΥ ΜΟΥ. Το
ΕΓΏ κρύβει ΕΓΏ κρύβει ό,τιό,τι δεν το συμφέρει. δεν το συμφέρει.

ΕΕίίναι απόλυτα αποδεδειγμένο από παρατηρήσεις και πεναι απόλυτα αποδεδειγμένο από παρατηρήσεις και πείίρα ότι όταν τα βρα ότι όταν τα βίίττσσιαια
μας εμας εγγκαταλεκαταλείίπουν μας ευχαριστεπουν μας ευχαριστείί να σκεπτόμαστε ότι εμε να σκεπτόμαστε ότι εμείίς ες είίμαμασστε αυτοτε αυτοίί που τα που τα
εγκαταλεεγκαταλείίψαμε.ψαμε.

Η κΗ κααρδιά του ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟρδιά του ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟΎΎ Ζ ΖΩΩΟΥ δεν γίνεται  καλύτερη με τα χρόνια,ΟΥ δεν γίνεται  καλύτερη με τα χρόνια,
αλλά  χειρότερη,  πάντα  γίνεται  πέτρα,  και  αν  στα  νιάτα  μας  υπήρξαμε  άπληστοι,αλλά  χειρότερη,  πάντα  γίνεται  πέτρα,  και  αν  στα  νιάτα  μας  υπήρξαμε  άπληστοι,
ψεύτες, ψεύτες, παλιοχαρακτήρες,παλιοχαρακτήρες, στα γεράματα θα ε στα γεράματα θα είίμαστε πολύ χειρότεροι.μαστε πολύ χειρότεροι.

Οι γέροι ζουν στο παρελθόν, οι γέροι εΟι γέροι ζουν στο παρελθόν, οι γέροι είίναι το αποτέλεσμα πολλών χθες, οιναι το αποτέλεσμα πολλών χθες, οι
υπερήλικες  αγνοούν εντελώς την στιυπερήλικες  αγνοούν εντελώς την στιγγμή που ζούμε,  οι  γέροι  εμή που ζούμε,  οι  γέροι  είίναι συσναι συσσσωρευμένηωρευμένη
μνήμη.μνήμη.

Ο  μόνος  τρόπος  να  φτάΟ  μόνος  τρόπος  να  φτάσσουμε  στα  τέλεια  γεράματα  εουμε  στα  τέλεια  γεράματα  είίναι  διαλύοντας  τοναι  διαλύοντας  το
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΕΓΩ, Όταν μάθουμε να πεθαΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΕΓΩ, Όταν μάθουμε να πεθαίίνουμε ανουμε αππό στιό στιγγμή σε στμή σε στιιγμή, φθάνουμεγμή, φθάνουμε
στα υπέροχα γεράματα.στα υπέροχα γεράματα.

Τα γεράματα δΤα γεράματα δίίνουν μια μενουν μια μεγγάλη αάλη αίσίσθηθησση γαλήνης και ελευθερη γαλήνης και ελευθερίίας  ας  σ’ σ’ αυτοαυτούύςς
που διέλυπου διέλυσσαν πια το ΕΓΩ.αν πια το ΕΓΩ.



Όταν τα πάθη έχουν πεθάνει με τρόπο ριζικό, ολοκληρωτικό και τελειωτικό,Όταν τα πάθη έχουν πεθάνει με τρόπο ριζικό, ολοκληρωτικό και τελειωτικό,
μένει κάποιος ελεύθερος όχι αμένει κάποιος ελεύθερος όχι αππό ένό έναα αφεντικό μόνο, αλλά από πολλά αφεντικά. αφεντικό μόνο, αλλά από πολλά αφεντικά.

ΕΕίίναι πολύ δύναι πολύ δύσσκολο να βρεις στην ζωή γέρους αθώους που να μην έχουν πιακολο να βρεις στην ζωή γέρους αθώους που να μην έχουν πια
ούτε καν ούτε καν αχνάριααχνάρια του ΕΓΩ, αυτό το ε του ΕΓΩ, αυτό το είίδος των γέρων εδος των γέρων είίναι άπειρα ευτυχισμένοι καιναι άπειρα ευτυχισμένοι και
ζουν στιζουν στιγγμή με στιγμή.μή με στιγμή.

Ο άνθρωπος που Ο άνθρωπος που ρυτίδιασερυτίδιασε στην ΣΟΦΙΑ, ο γέρος στην γνώ στην ΣΟΦΙΑ, ο γέρος στην γνώσση, ο κύριος τηςη, ο κύριος της
ααγγάπης γίνεται εκ των πραγμάτων ο φωτεινός φάρος που οδηγεάπης γίνεται εκ των πραγμάτων ο φωτεινός φάρος που οδηγείί με σοφ με σοφίία το ρεύμαα το ρεύμα
των αμέτρητων αιώνων.των αμέτρητων αιώνων.

Στον κόσμο έχουν υπάρξει και υπάρχουν ακόμα μερικοΣτον κόσμο έχουν υπάρξει και υπάρχουν ακόμα μερικοίί Γ ΓΈΈΡΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙΡΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ
που δεν έχουν ούτε καν τα τελευταπου δεν έχουν ούτε καν τα τελευταίία υπολεα υπολείίμματα του ΕΓΩ. Αυτομματα του ΕΓΩ. Αυτοίί οι ΓΝΩΣΤΙΚΟ οι ΓΝΩΣΤΙΚΟΙΙ
ΑΑRRΗΑΤΗΑΤ ε είίναι τόσο εξναι τόσο εξωωτικοτικοίί και θεϊκο και θεϊκοίί όπως το λουλούδι του λωτού. όπως το λουλούδι του λωτού.

Ο αξιοσέβαστος γέρος ΔάΟ αξιοσέβαστος γέρος Δάσσκαλος που έχει διαλύσει το πολλαπλό εκαλος που έχει διαλύσει το πολλαπλό εγγώ, κατάώ, κατά
ριζική και καθοριστική μορφή, εριζική και καθοριστική μορφή, είίναι η τέλεια έκφραση της τέλειας σοφναι η τέλεια έκφραση της τέλειας σοφίίας, της θεας, της θεϊϊκήςκής
αγάπης και της άφατης εξουσαγάπης και της άφατης εξουσίίας.ας.

Ο ΓΕΡΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ που πια δεν έχει το ΕΓΩ, εΟ ΓΕΡΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ που πια δεν έχει το ΕΓΩ, είίναι εκ των πρναι εκ των πρααγμάτων ηγμάτων η
πλήρης εκδήλωση του θεϊκού ΕΙΝΑΙ.πλήρης εκδήλωση του θεϊκού ΕΙΝΑΙ.

ΑυτοΑυτοίί οι  ΥΠ οι  ΥΠΕΕΡΟΧΟΙ  ΡΟΧΟΙ  ΓΕΡΟΝΤΕΣ,ΓΕΡΟΝΤΕΣ, αυτο αυτοίί οι  ΓΝΩΣΤΙΚΟ οι  ΓΝΩΣΤΙΚΟΙΙ  ΑΑRRΗΑΤΗΑΤ έχουν έχουν
φωτφωτίίσει  τον  κόσμο  από  τους  αρχασει  τον  κόσμο  από  τους  αρχαίίους  καιρούς.  Ας  θυμηθούμε  τους  ΒΟΥΔΑ,ους  καιρούς.  Ας  θυμηθούμε  τους  ΒΟΥΔΑ,
ΜΩΥΣΗ,ΜΩΥΣΗ, ΕΡΜΗ, ΡΑΜΑΚΡΙΣΝΑ, ΔΑΝΙΗΛ ΕΡΜΗ, ΡΑΜΑΚΡΙΣΝΑ, ΔΑΝΙΗΛ,, τον ΑΓΙΟ  τον ΑΓΙΟ ΛΑΜΑΛΑΜΑ  κλπ.κλπ.

Οι  εκπαιδευτικοΟι  εκπαιδευτικοίί των  σχολε των  σχολείίων,  λυκείων  και  πανεπιων,  λυκείων  και  πανεπισστημτημίίων,  οι  γυναίκεςων,  οι  γυναίκες
εκπαιδευτικοεκπαιδευτικοίί,  οι  γονε,  οι  γονείίς,  πρέπει  να  διδάξουν στις  νέες  γενιές  να  σέβονται  και  νας,  πρέπει  να  διδάξουν στις  νέες  γενιές  να  σέβονται  και  να
τιμούν τους γέροντες.τιμούν τους γέροντες.

ΕΕΚΕΙΝΟ που δεν έχει  όνομα,  ΑΥΤΟ που εΚΕΙΝΟ που δεν έχει  όνομα,  ΑΥΤΟ που είίναι  θεϊκό,  ΑΥΤΟ που εναι  θεϊκό,  ΑΥΤΟ που είίναι  τοναι  το
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ έχει τρεις μορφές: ΣΟΦΙΑ, ΑΓΑΠΗ, ΛΟΓΟ.ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ έχει τρεις μορφές: ΣΟΦΙΑ, ΑΓΑΠΗ, ΛΟΓΟ.

Το θεΤο θεϊϊκό σαν ΠΑΤΕΡΑΣ είναι η ΚΟΣΜΙΚΗ ΣΟΦΙΑ, σαν ΜΗΤΕΡΑ εκό σαν ΠΑΤΕΡΑΣ είναι η ΚΟΣΜΙΚΗ ΣΟΦΙΑ, σαν ΜΗΤΕΡΑ είίναι ηναι η
ΑΠΕΙΡΗ ΑΓΑΠΗ, σαν ΓΙΟΣ εΑΠΕΙΡΗ ΑΓΑΠΗ, σαν ΓΙΟΣ είίναι ο ΛΟΓΟΣ.ναι ο ΛΟΓΟΣ.

Στον πατέρα της οικογένειας υπάρΣτον πατέρα της οικογένειας υπάρχχει το σύμβολο της σοφει το σύμβολο της σοφίίας. Στην μητέραας. Στην μητέρα
του σπιτικού υπάρχει η ΑΓΑΠΗ. Τα παιδιά συμβολίζουν τον λόγο.του σπιτικού υπάρχει η ΑΓΑΠΗ. Τα παιδιά συμβολίζουν τον λόγο.

Ο γέροντας πατέρας αξΟ γέροντας πατέρας αξίίζει όλη την συμπαράστζει όλη την συμπαράστααση των παιδιών. Ο γέρος πιαση των παιδιών. Ο γέρος πια
πατέρας δεν μπορεπατέρας δεν μπορείί να ερ να εργγαασστετείί και ε και είίναι δίκαιο να τον συντηρούν και σέβονται ταναι δίκαιο να τον συντηρούν και σέβονται τα
παιδιά.παιδιά.

Η λατρεμένη μάνα γριά  πλέον,  δεν  μπορεΗ λατρεμένη μάνα γριά  πλέον,  δεν  μπορείί να εργαστε να εργαστείί και   και  γγιι’  ’  αυτό  εαυτό είίναιναι
ανααναγγκκαίαίο οι γιοι και οι κόρες να την φροντο οι γιοι και οι κόρες να την φροντίίζουν και να την αγαπούν και να κάνουνζουν και να την αγαπούν και να κάνουν
αυτή την ααυτή την αγγάάππη θρηη θρησσκεκείία.α.

ΑυτΑυτόός  που  δεν  ξέρει  να  αγαπά  τον  πατέρα  του,  αυτός  που  δεν  ξέρει  νας  που  δεν  ξέρει  να  αγαπά  τον  πατέρα  του,  αυτός  που  δεν  ξέρει  να
ΛΑΤΡΕΛΑΤΡΕΥΥΕΙ την ΜΗΤΕΡΑ του, προχωρά στον δρΕΙ την ΜΗΤΕΡΑ του, προχωρά στον δρόόμο του αριστερού χεριού, από τονμο του αριστερού χεριού, από τον
δρδρόόμο του λάθους.μο του λάθους.

Τα παιδιά δεν έχουν δικαΤα παιδιά δεν έχουν δικαίίωμα να κρωμα να κρίίνουν τους γονενουν τους γονείίς. Κανες. Κανείίς δεν ες δεν είίναι τέλειοςναι τέλειος
σ’  σ’  αυτόν  τον  κόσμο  και  αυτοαυτόν  τον  κόσμο  και  αυτοίί που  δεν  έχουν  ορισμένα  ελαττώματα  προς  μια που  δεν  έχουν  ορισμένα  ελαττώματα  προς  μια
κατεύθυνκατεύθυνσση, τα έχουν προς άλλη. Όλοι έχουμε κοπεη, τα έχουν προς άλλη. Όλοι έχουμε κοπείί απ απόό το ίδιο ψαλ το ίδιο ψαλίίδι.δι.

ΜερικοΜερικοίί  υπο-εκτιμούνυπο-εκτιμούν την  ΠΑΤΡΙΚΗ  ΑΓΑΠΗ,  άλλοι  γελούν  για  την την  ΠΑΤΡΙΚΗ  ΑΓΑΠΗ,  άλλοι  γελούν  για  την
ΠΑΤΡΙΚΗ ΑΓΑΠΗ. ΌΠΑΤΡΙΚΗ ΑΓΑΠΗ. Όσσοι συμπεριφέρονται έτσι στην ζωή ούτε καν έχουν μπει στονοι συμπεριφέρονται έτσι στην ζωή ούτε καν έχουν μπει στον
δρδρόόμο που οδηγεμο που οδηγείί  σε αυτό που δεν έχει όνομασε αυτό που δεν έχει όνομα. Ο αχάριστος γιος που περιφρονε. Ο αχάριστος γιος που περιφρονείί τον τον
πατέρα του και ξεχνά την μάνα του επατέρα του και ξεχνά την μάνα του είίναι πραγματικά ο αληθινός διεστραμμένος πουναι πραγματικά ο αληθινός διεστραμμένος που
περιφρονεπεριφρονείί  ο,τιδήποτεο,τιδήποτε ε είίναι ναι θεϊκό.θεϊκό.

Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ Συνείδησης δεν σημαΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ Συνείδησης δεν σημαίίνει ΑΧΑΡΙΣΤνει ΑΧΑΡΙΣΤΙΙΑ, να ξεχνάμεΑ, να ξεχνάμε
τον  πατέρα,  να  υποτιμάμε  την  μητέρα  την  λατρεμένη.  Η  ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ  ΤΗΣτον  πατέρα,  να  υποτιμάμε  την  μητέρα  την  λατρεμένη.  Η  ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ  ΤΗΣ
Συνείδησης εΣυνείδησης είίναι ΣΟΦΙΑ, ΑΓΑΠΗ και ΤΕΛΕΙΑ ΔΥΝΑΜΗ.ναι ΣΟΦΙΑ, ΑΓΑΠΗ και ΤΕΛΕΙΑ ΔΥΝΑΜΗ.



Στον πατέρα υπάρχει το σύμβολο της σοφΣτον πατέρα υπάρχει το σύμβολο της σοφίίας και στην μητέρας και στην μητέρα  α  βρβρίίσκεται ησκεται η
ζωντζωνταανή πηγή της ΑΓΑΠΗΣ που χωρνή πηγή της ΑΓΑΠΗΣ που χωρίίς αυτήν την αγνότς αυτήν την αγνόταατη ουσία ετη ουσία είίναι πραγματικάναι πραγματικά
αδύνατον να κατορθώαδύνατον να κατορθώσσεις τις πιο υψηλές εις τις πιο υψηλές Εσωτερικές Εσωτερικές ΑυτοπραγματοποιήσειςΑυτοπραγματοποιήσεις..

Ο ΘΑΝΑΟ ΘΑΝΑΤΤΟΣΟΣ
ΕΕίίναι επεναι επείίγον να καταλάβουμε σε βάθος και γον να καταλάβουμε σε βάθος και σσε όλα τα πεδε όλα τα πεδίία του νου από πουα του νου από που

πραγματικά επραγματικά είίναι ο ίδιος ο ΘΑΝΑΤΟΣ.ναι ο ίδιος ο ΘΑΝΑΤΟΣ.
Μόνο έτσι εΜόνο έτσι είίναι δυνατόν να καταλάβουμε αληθινά με ολοκληρωτική μορφήναι δυνατόν να καταλάβουμε αληθινά με ολοκληρωτική μορφή

αυτό που εαυτό που είίναι αθανασναι αθανασίία.α.
Το να δούμε το ανθρώπινο σώμα ενός αγαπημένου προσώπου βαλμένο μέσαΤο να δούμε το ανθρώπινο σώμα ενός αγαπημένου προσώπου βαλμένο μέσα

στο φέρετρο, δεν σημαστο φέρετρο, δεν σημαίίνει ότι έχουμε καταλάβενει ότι έχουμε καταλάβειι το μυστήριο του θανάτου. το μυστήριο του θανάτου.
Η Αλήθεια είναι το άγνωστο από στΗ Αλήθεια είναι το άγνωστο από στιιγμή σε στιγμή,γμή σε στιγμή,
Η Αλήθεια για τον θάνατο δεν μπορεΗ Αλήθεια για τον θάνατο δεν μπορείί να ε να είίναι μια εξαναι μια εξαίίρεση.ρεση.
ΤΟ  ΕΓΩ  θέλει  πάντα,  όπως  εΤΟ  ΕΓΩ  θέλει  πάντα,  όπως  είίναι  φυσικό,  μια  εξασφάλιση  θανάτουναι  φυσικό,  μια  εξασφάλιση  θανάτου,, μια μια

επιπρόσθετη εγεπιπρόσθετη εγγγύηση, κάποια αρχή που να αναλάβει να μας εξασφαλύηση, κάποια αρχή που να αναλάβει να μας εξασφαλίσίσει μια καλήει μια καλή
θέσθέσηη και οποιοδήποτε ε και οποιοδήποτε είίδος αθαναδος αθανασίσίας πιο πέρα από τον τρομακτικό τάφο.ας πιο πέρα από τον τρομακτικό τάφο.

Ο εαυτός μου δεν έχει πολλή όρεξη να πεθάνει. Το εγώ θέλει να συνεχΟ εαυτός μου δεν έχει πολλή όρεξη να πεθάνει. Το εγώ θέλει να συνεχ ίίσει νασει να
ζει. Το Εζει. Το Εγγώ φοβάται πολύ τον θάνατο.ώ φοβάται πολύ τον θάνατο.

Η αλήθεια δεν εΗ αλήθεια δεν είίναι υπόθεση να πιστεύεις ή να αμφιβάλλεις.ναι υπόθεση να πιστεύεις ή να αμφιβάλλεις.
Η αλήθεια δεν έχει τΗ αλήθεια δεν έχει τίίποτα να δει με την πεποποτα να δει με την πεποίίθηση ούτε με τον σκεπτικισμό.θηση ούτε με τον σκεπτικισμό.

Η αλήθεια,  δεν εΗ αλήθεια,  δεν είίναι θέμα ιδεών, θεωριών, γνωμών, αντιλήψεων, προκαταλήψεων,ναι θέμα ιδεών, θεωριών, γνωμών, αντιλήψεων, προκαταλήψεων,
υποθέυποθέσσεων,  εων,  προϊδεών,  προϊδεών,  βεβαιώσεων,  διαπραβεβαιώσεων,  διαπραγγματεύματεύσσεων  εων  κλπ.κλπ. Η αλήθεια  πάνω στο Η αλήθεια  πάνω στο
μυστήριο  του  θανάτου  δεν  εμυστήριο  του  θανάτου  δεν  είίναι  μια  εξαναι  μια  εξαίίρερεσση.  Η  αλήθεια  για  το  μυστήριο  τουη.  Η  αλήθεια  για  το  μυστήριο  του
θανάτου μπορεθανάτου μπορείί να γίνει γνωστή μόνο δια μέσου της άμεσης εμπειρ να γίνει γνωστή μόνο δια μέσου της άμεσης εμπειρίίας.ας.

ΕΕίίναι αδύνατον να μεταδώσεις την ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ εμπειρναι αδύνατον να μεταδώσεις την ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ εμπειρίία του θανάτου σεα του θανάτου σε
αυτόν που δεν τον γνωαυτόν που δεν τον γνωρρίζει.ίζει.

Οποιοσδήποτε  ποιητής  μπορεΟποιοσδήποτε  ποιητής  μπορείί να   να  γγράψει  όμορφα  βιβλράψει  όμορφα  βιβλίία  για  την  ΑΓΑΠΗ,α  για  την  ΑΓΑΠΗ,
όμως εόμως είίναι αδύνατον να μεταδώναι αδύνατον να μεταδώσσεις την ΑΛΗΘΕΙΑ για την ΑΓΑΠΗ σε άτομα πουεις την ΑΛΗΘΕΙΑ για την ΑΓΑΠΗ σε άτομα που
δεν την έχουν δοκιμάσει ποτέ.δεν την έχουν δοκιμάσει ποτέ.

Με παρΜε παρόόμοιο τρόμοιο τρόππο λέμε ότι εο λέμε ότι είίναι αδύνατον να μεταδώσουμε την αλήθειναι αδύνατον να μεταδώσουμε την αλήθειαα για για
τον θάνατο σε άτομα που δεν τον έχουν δοκιμάσει.  Αυτός που θέλει να ξέρει τηντον θάνατο σε άτομα που δεν τον έχουν δοκιμάσει.  Αυτός που θέλει να ξέρει την
αλήθεια  για  τον  θάνατο  αλήθεια  για  τον  θάνατο  ππρέπει  να  ψάξει,  να  πειραματιστερέπει  να  ψάξει,  να  πειραματιστείί από  μόνος  του,  να από  μόνος  του,  να
ερευνήσει  όπως εερευνήσει  όπως είίναι  πρέπον. Μόνο έτσι  μπορούμε να ανακαλύψουμε την βαθειάναι  πρέπον. Μόνο έτσι  μπορούμε να ανακαλύψουμε την βαθειά
σημασσημασίία του θανάτου.α του θανάτου.

Η  παρατήρηση  και  η  εμπειρΗ  παρατήρηση  και  η  εμπειρίία  πολλών  χρόνων  μας  επέτρεψαν  ναα  πολλών  χρόνων  μας  επέτρεψαν  να
καταλάβουμε ότι τους ανθρώπους δεν τους ενδιαφέρει πραγματικά να καταλάκαταλάβουμε ότι τους ανθρώπους δεν τους ενδιαφέρει πραγματικά να καταλάββουνουν
την  βαθειά  σημαστην  βαθειά  σημασίία  του  θανάτου.  Το  μόνο  που  πραγμα  του  θανάτου.  Το  μόνο  που  πραγμαατικά  ενδιαφέρει  τουςτικά  ενδιαφέρει  τους
ανθρώπους εανθρώπους είίναι να συνεναι να συνεχχίσουν στο πιο πέρα και αυτό είσουν στο πιο πέρα και αυτό είίναι όλο.ναι όλο.

ΠολλοΠολλοίί άνθρωποι επιθυμούν να συνεχ άνθρωποι επιθυμούν να συνεχίίσουν δια μέσου των υλιστικών αγαθών,σουν δια μέσου των υλιστικών αγαθών,
του γοήτρου, της οικογένειας, των πιστεύω, των ιδεώντου γοήτρου, της οικογένειας, των πιστεύω, των ιδεών,, των παιδιών   των παιδιών  κλπ,κλπ, και όταν και όταν
καταλάβουν  ότι  οποιαδήποτε  συνέχιση  ψυχολογική  εκαταλάβουν  ότι  οποιαδήποτε  συνέχιση  ψυχολογική  είίναι  μάταιη,  περαστική,ναι  μάταιη,  περαστική,
εφήμερη, άστατη, τότε εφήμερη, άστατη, τότε αισθανόμενοιαισθανόμενοι ανασφάλεια, αβέβαιοι, τρομάζουν, γεμ ανασφάλεια, αβέβαιοι, τρομάζουν, γεμίίζουν απόζουν από
ατέλειωτο τρόμο.ατέλειωτο τρόμο.

Δεν θέλουν να καταλάβουν οι φτωχοΔεν θέλουν να καταλάβουν οι φτωχοίί άνθρωποι, δεν θέλουν να κατανοήσουν άνθρωποι, δεν θέλουν να κατανοήσουν
ο,τιδήποτεο,τιδήποτε εξακολουθε εξακολουθείί να ξετυλ να ξετυλίγίγεται  στον χρόνο.  Δεν θέλουν να καταλάβουν οιεται  στον χρόνο.  Δεν θέλουν να καταλάβουν οι
φτωχοφτωχοίί άνθρωποι πως οτιδήποτε εξακολουθε άνθρωποι πως οτιδήποτε εξακολουθείί, , καταπέφτεικαταπέφτει με τον χρόνο. με τον χρόνο.

Δεν θέλουν να καταλάβουν οι φτωχοΔεν θέλουν να καταλάβουν οι φτωχοίί άνθρωποι ότι οτιδήποτε εξακολουθε άνθρωποι ότι οτιδήποτε εξακολουθείί
γίνεται μηχανικό, ρουτγίνεται μηχανικό, ρουτίίνα, βαρετό.να, βαρετό.



ΕΕίίναι  επεναι  επείγίγον,  εον,  είίναι  αναναι  αναγγκακαίίο,  εο,  είίναι  απαραναι  απαραίίτητο,  να  γίνουμε  απόλυτοτητο,  να  γίνουμε  απόλυτο
συνειδητοσυνειδητοίί για το βαθύ ν για το βαθύ νόόημα του θανάτου. Μόνο έτημα του θανάτου. Μόνο έτσσι εξαφανι εξαφανίίζεται ο φόβος του ναζεται ο φόβος του να
πάψουμε να υπάρχουμε.πάψουμε να υπάρχουμε.

Παρατηρώντας προσεκτικά  την ανθρωπότητα, μπορούμε να διαπιστώσουμεΠαρατηρώντας προσεκτικά  την ανθρωπότητα, μπορούμε να διαπιστώσουμε
ότι  ο  νους  βρότι  ο  νους  βρίίσκεται  πάντα εγκλωβισμένος  στο γνωστό και  θέλει  αυτό  σκεται  πάντα εγκλωβισμένος  στο γνωστό και  θέλει  αυτό  ππου εου είίναιναι
γνωστό να συνεχγνωστό να συνεχίίσει πιο πέρα από τον τάφο.σει πιο πέρα από τον τάφο.

Ο νους που εΟ νους που είίναι εναι εγγκλωβισμένος στο γνωστό ποτέ δεν μπορεκλωβισμένος στο γνωστό ποτέ δεν μπορείί να δοκιμάσει το να δοκιμάσει το
άάγγνωστο, το πρνωστο, το πρααγγμματικό, το αληθινό.ατικό, το αληθινό.

Μόνο σπάζοντας  το  μπουκάλι  του χρόνου μέΜόνο σπάζοντας  το  μπουκάλι  του χρόνου μέσσω του σωω του σωσστού διαλοτού διαλογγισμού,ισμού,
μπορούμε να πειραματιζόμαστε το ΑΙΩΝΙΟ, το ΑΧΡΟΝΟ, το ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ.μπορούμε να πειραματιζόμαστε το ΑΙΩΝΙΟ, το ΑΧΡΟΝΟ, το ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ.

ΑυτοΑυτοίί που θέλουν να συνε που θέλουν να συνεχχίσουν φοβούνται τον θάνατο και τα πιστεύω τουςίσουν φοβούνται τον θάνατο και τα πιστεύω τους
και οι θεωρκαι οι θεωρίίες τους χρηες τους χρησσιμεύουν μόνο για ναρκωτικό.ιμεύουν μόνο για ναρκωτικό.

Ο θάνατος από μόνος του δεν έχει τΟ θάνατος από μόνος του δεν έχει τίίποτα το τρομερό, εποτα το τρομερό, είίναι κάτι πολύ όμορφο,ναι κάτι πολύ όμορφο,
υπέροχο, άφατο. Όμως ο νους εγκλωβισμένος στο γνωστό κινευπέροχο, άφατο. Όμως ο νους εγκλωβισμένος στο γνωστό κινείίται μόνο μέσα στοται μόνο μέσα στο
φαύλο  κύκλο  που  πηγαφαύλο  κύκλο  που  πηγαίίνει  από  την  πεπονει  από  την  πεποίίθηση  στον  σκεπτικθηση  στον  σκεπτικιισμό.  Όταν  γίνουμεσμό.  Όταν  γίνουμε
πραγμπραγμαατικά  απόλυτα συνειδητοτικά  απόλυτα συνειδητοίί στο βαθύ νόημα του θανάτου,  θα ανακ στο βαθύ νόημα του θανάτου,  θα ανακααλύψουμελύψουμε
τότε από μόνοι μας μέσω της άμεσης εμπειρτότε από μόνοι μας μέσω της άμεσης εμπειρίίας, ότι η Ζωή και ο θάνατος αποτελοας, ότι η Ζωή και ο θάνατος αποτελούύνν
ένα σύνολοένα σύνολο,, μια εν μια ενόότητα.τητα.

Ο  θάνατος  είναι  η  αποθήκη  της  Ζωής.  Ο  δρόμος  της  Ζωής  εΟ  θάνατος  είναι  η  αποθήκη  της  Ζωής.  Ο  δρόμος  της  Ζωής  είίναιναι
σχηματισμένοςσχηματισμένος από τα χνάρια των οπλών του αλόγου του θανάτου. από τα χνάρια των οπλών του αλόγου του θανάτου.

Η Ζωή εΗ Ζωή είίναι ενέργεια κναι ενέργεια κααθοριθορισσμένη και καθοριστική. Από την γέννηση μέχριμένη και καθοριστική. Από την γέννηση μέχρι
τον θάνατο διατρέχουν τον ανθρώπινο οργανισμό διάφορες μορφές ενέργειας.τον θάνατο διατρέχουν τον ανθρώπινο οργανισμό διάφορες μορφές ενέργειας.

Στο μοναδικό τύπο ενέργειας που ο ανθρώπινος ορΣτο μοναδικό τύπο ενέργειας που ο ανθρώπινος οργγανισμός δεν μπορεανισμός δεν μπορείί ν ναα
αντισταθεαντισταθείί ε είίναι ο ΚΕΡΑΥΝΟΣ του ΘΑΝΑΤΟΥ.ναι ο ΚΕΡΑΥΝΟΣ του ΘΑΝΑΤΟΥ.

Αυτός  ο  κεραυνός  εμπεριέχει  μια  υπερβολικά  υψηλή  ηλεκτρική  τάση.  ΟΑυτός  ο  κεραυνός  εμπεριέχει  μια  υπερβολικά  υψηλή  ηλεκτρική  τάση.  Ο
ανθρώπινος  οργανισμός  δεν  μπορεανθρώπινος  οργανισμός  δεν  μπορείί να  αντέξει  παρόμοια  τά να  αντέξει  παρόμοια  τάσση.  Έτσι  όπως  έναςη.  Έτσι  όπως  ένας
κεραυνός  μπορεκεραυνός  μπορείί να  διαλύσει  ένα  δέντρο,  το  ίδιο  και  ο  κεραυνός  του  θανάτου να  διαλύσει  ένα  δέντρο,  το  ίδιο  και  ο  κεραυνός  του  θανάτου
περνώντας από τον ορπερνώντας από τον οργγανισμό του ανθρώπου τον καταστρέφει αναπόφευκτα.ανισμό του ανθρώπου τον καταστρέφει αναπόφευκτα.

Ο κεραυνός  του  θανάτου  συνδέει  το  φαινόμενο  θάνατος  με  το  φαινΟ κεραυνός  του  θανάτου  συνδέει  το  φαινόμενο  θάνατος  με  το  φαινόόμενομενο
γέννηση.γέννηση.

Ο κεραυνός του θανάτου δημΟ κεραυνός του θανάτου δημιιουργεί ηλεκτρικές τάσεις πολύ εσωτερικές καιουργεί ηλεκτρικές τάσεις πολύ εσωτερικές και
κάποια νότα κλειδί που έχει την καθοριστική δύναμη να συνδυάζει τα ΓΟΝΙΔΙΑ μέσακάποια νότα κλειδί που έχει την καθοριστική δύναμη να συνδυάζει τα ΓΟΝΙΔΙΑ μέσα
στο ωάριο που γονιμοποιεστο ωάριο που γονιμοποιείί..

Ο κεραυνός του θανάτου Ο κεραυνός του θανάτου αποσυνθέτειαποσυνθέτει τον ανθρώπινο οργανισμό στα βα τον ανθρώπινο οργανισμό στα βασσικάικά
του στοιχεία.του στοιχεία.

Το ΕΓΏ ενεργητικό συνεχΤο ΕΓΏ ενεργητικό συνεχίίζεται δυζεται δυσστυχώς στους ατυχώς στους αππογόνους μας. Αυτό πουογόνους μας. Αυτό που
εείίναι  η  ΑΛΗΘΕΙΑ επναι  η  ΑΛΗΘΕΙΑ επίί του  θανάτου,  αυτό  που  ε του  θανάτου,  αυτό  που  είίναι  μεσοδιάστημα  ανάμεσα  σεναι  μεσοδιάστημα  ανάμεσα  σε
θάνατο και σε σύλληψη εθάνατο και σε σύλληψη είίναι κάτι που δεν ανήκει στο χρόνο και που μόνο μέσω τηςναι κάτι που δεν ανήκει στο χρόνο και που μόνο μέσω της
επιστήμης του διαλογιεπιστήμης του διαλογισσμού μπορούμε να μού μπορούμε να πειραματιστούμε.πειραματιστούμε.

ΟιΟι εκπαιδευτικοί  των  σχολείων,  λυκείων  και  πανε εκπαιδευτικοί  των  σχολείων,  λυκείων  και  πανεππιστημίων  πρέπει  ναιστημίων  πρέπει  να
διδάξουν στους μαθητές τους και μαθήτριες τον δρόμο που οδηδιδάξουν στους μαθητές τους και μαθήτριες τον δρόμο που οδηγγεί στην πεεί στην πείίρα τουρα του
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ, του ΑΛΗΘΙΝΟΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ, του ΑΛΗΘΙΝΟΥΥ..

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ
Στο επΣτο επίίσημο κατώφλι  του ναού των Δελφών βρισκόταν μια ιερή επισημο κατώφλι  του ναού των Δελφών βρισκόταν μια ιερή επιγγραφήραφή

σκαλισμένη πάνω στην ζωντανή πέτρα, που έλεγε: «σκαλισμένη πάνω στην ζωντανή πέτρα, που έλεγε: «ΓΝΩΘΙΓΝΩΘΙ Σ ΣΑΥΤΟΝ. Γνώρισε τονΑΥΤΟΝ. Γνώρισε τον
εαυτό σου και θα γνωρεαυτό σου και θα γνωρίίσεις το Σύμπαν και τους θεούςσεις το Σύμπαν και τους θεούς».».

Η υπερβατική επιΗ υπερβατική επισστήμη του διαλοτήμη του διαλογγισμού έχει σαν θεμέλιο λισμού έχει σαν θεμέλιο λίίθο αυτό το ιερόθο αυτό το ιερό
έμβλημα των αρχαέμβλημα των αρχαίίων ΕΛΛΗΝΩΝ ων ΕΛΛΗΝΩΝ ΙΕΡΟΦΑΝΤΩΝ.ΙΕΡΟΦΑΝΤΩΝ.



Αν Αν στ’ στ’ αλήθεια και με τρόπο πολύ ειλικρινή θέλουμε να θέσουμε την βάση γιααλήθεια και με τρόπο πολύ ειλικρινή θέλουμε να θέσουμε την βάση για
τον σωτον σωσστό διαλογισμό ετό  διαλογισμό είίναι  αναγκαίο  να καταλάβουμε τον εαυτό μας  σε όλα ταναι  αναγκαίο  να καταλάβουμε τον εαυτό μας  σε όλα τα
επεπίίπεδα του νου.πεδα του νου.

Για να θέσουμε την σωστή βάση του διαλογισμού εκ των πραγμάτων πρέπειΓια να θέσουμε την σωστή βάση του διαλογισμού εκ των πραγμάτων πρέπει
να  ενα  είίμαστε  ελεύθεροι  από  την  φιλοδοξμαστε  ελεύθεροι  από  την  φιλοδοξίία,  τον  α,  τον  εγωϊσμό,εγωϊσμό, τον  φόβο,  το  μ τον  φόβο,  το  μίίσος,  τηνσος,  την
απλησταπληστίία για ψυχικές δυνάμεις, την ανυπομονηα για ψυχικές δυνάμεις, την ανυπομονησίσία για αα για απποτελέοτελέσσματα ματα κλπ.κλπ.

ΕΕίίναι ολοφάνερο και έξω από κάθε αμφιβολναι ολοφάνερο και έξω από κάθε αμφιβολίία ότι αφού τοποθετήσουμε τονα ότι αφού τοποθετήσουμε τον
ΘΕΜΕΛΙΟ  ΛΘΕΜΕΛΙΟ  ΛΙΙΘΟ  του  διαλογισμού,  ο  νους  μένει  ήσυχος  και  σε  ΘΟ  του  διαλογισμού,  ο  νους  μένει  ήσυχος  και  σε  βαθειάβαθειά και και
επιβλητική σιωπή.επιβλητική σιωπή.

Από  την  άποψη  της  αυστηρής  λοΑπό  την  άποψη  της  αυστηρής  λογγικής  εικής  είίναι  παράλογο  να  θέλουμε  ναναι  παράλογο  να  θέλουμε  να
δοκιμάσουμε το ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ χωρδοκιμάσουμε το ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ χωρίίς να γνωρς να γνωρίίζουμε τους εαυτούς μας.ζουμε τους εαυτούς μας.

ΕΕίίννααι επει επείίγον να καταλάβουμε με μορφή ΟΛΟΚΛΗΡγον να καταλάβουμε με μορφή ΟΛΟΚΛΗΡΩΩΤΙΚΤΙΚΗ  Η  και σε  και σε  όόλα ταλα τα
πεδπεδίία  του  νου  κάθε  πρόβλημα  που  ανακύπτει  στον  νου,  κάθε  επιθυμα  του  νου  κάθε  πρόβλημα  που  ανακύπτει  στον  νου,  κάθε  επιθυμίία,  κάθεα,  κάθε
ανάμνηση, κανάμνηση, κάάθε ελάττωμα ψυθε ελάττωμα ψυχχολοολογγικό κλπ.ικό κλπ.

ΕΕίίναι  ολοφάνερο ότι  κατά την διάρκεια του διαλοναι  ολοφάνερο ότι  κατά την διάρκεια του διαλογγισμού περνούν από τηνισμού περνούν από την
οθόνη του νου σε παρέλαση, όλα τα ψυχολογικά ελαττώματα που μας χαρακτηροθόνη του νου σε παρέλαση, όλα τα ψυχολογικά ελαττώματα που μας χαρακτηρίίζουνζουν
όλες  μας  οι  χαρές  και  οι  λύπες,  θύμηόλες  μας  οι  χαρές  και  οι  λύπες,  θύμησσες  αμέτρητες,  πολλαπλές  ωθήσεις  πουες  αμέτρητες,  πολλαπλές  ωθήσεις  που
προέρχονται είτε από τον εξωτερικό είτε από τον εσωτερικό κόσμο, επιθυμίες όλωνπροέρχονται είτε από τον εξωτερικό είτε από τον εσωτερικό κόσμο, επιθυμίες όλων
των μορφών, πάθη όλων των ττων μορφών, πάθη όλων των τύύπων, παλιές μνηπων, παλιές μνησσικακικακίίες, μες, μίίση ση κλπ.κλπ. Αυτός που θέλει Αυτός που θέλει
στ’ αλήθεια  να  τοποθετήσει  τον  θεμέλιο  λστ’ αλήθεια  να  τοποθετήσει  τον  θεμέλιο  λίίθο  του  διαλογισμού,  πρέπει  να  δώσειθο  του  διαλογισμού,  πρέπει  να  δώσει
μεγάλη προσοχή μεγάλη προσοχή σ’ σ’ αυτές τις θετικές και αρνητικές αξαυτές τις θετικές και αρνητικές αξίίες της αντες της αντίίληψληψήής μς μαας και να τιςς και να τις
κκααταλάβει  με  τρόταλάβει  με  τρόππο  ολοκληρωτικό  όχι  μόνο  στο  απλό  διανοητικό  επο  ολοκληρωτικό  όχι  μόνο  στο  απλό  διανοητικό  επίίπεδο,  αλλπεδο,  αλλάά
επεπίίσης σε όλα τα υποσυνεσης σε όλα τα υποσυνείίδητα, δητα, υπερσυνείδηταυπερσυνείδητα κ κααι ασυνει ασυνείίδητα πεδδητα πεδίία του νου. Ποτέα του νου. Ποτέ
δεν δεν ππρέπει να ξεχνάμε ότι ο νους έχει πολλά επρέπει να ξεχνάμε ότι ο νους έχει πολλά επίίπεδα.πεδα.

ΗΗ μελέτη   μελέτη  σσε βάθος όλων αυτών των αξιών σημαε βάθος όλων αυτών των αξιών σημαίίνει εκ των πραγμάτων τηννει εκ των πραγμάτων την
αυτογνωσία.αυτογνωσία.

Κάθε ταινΚάθε ταινίία στην οθόνη του νου έχει μια αρχή και ένα τέλος. Όταν τελειώα στην οθόνη του νου έχει μια αρχή και ένα τέλος. Όταν τελειώσσειει
η παρέλαη παρέλασση μορφών, επιθυμιών, παθών, φιλοδοξιών, αναμνήσεων κλπη μορφών, επιθυμιών, παθών, φιλοδοξιών, αναμνήσεων κλπ,, τότε ο νους τότε ο νους
μένει ήσυχος και σε μένει ήσυχος και σε βαθειάβαθειά σιωπή. ΑΔΕΙΟΣ από οποιασδήποτε μορφής σκέψεις. σιωπή. ΑΔΕΙΟΣ από οποιασδήποτε μορφής σκέψεις.

Οι  σύΟι  σύγγχρονοι  σπουδαστές  ψυχολογίας  χρειχρονοι  σπουδαστές  ψυχολογίας  χρειάάζεται  να  δοκιμάζεται  να  δοκιμάσσουν  τοουν  το
φωτισμένο κενό.φωτισμένο κενό. Η Η ει εισσβολή του ΚΕΝΟΥ μέβολή του ΚΕΝΟΥ μέσσα στον ίδιο μας τον νου  επιτρέπει ναα στον ίδιο μας τον νου  επιτρέπει να
δοκιμάσουμε, αισθανθούμε, ζήσουμε ένα στοιχείο που μετατρέπειδοκιμάσουμε, αισθανθούμε, ζήσουμε ένα στοιχείο που μετατρέπει.. Αυτό το στοιχείο Αυτό το στοιχείο
είναι το ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟείναι το ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ.. Να ξεχωρ Να ξεχωρίίζουμε μεταξύ ενός νου που εζουμε μεταξύ ενός νου που είίναι ήσυχος και ενόςναι ήσυχος και ενός
νου που ενου που είίναι ναι ησυχασμένοςησυχασμένος β βίίαια.αια.

Να ξεχωρΝα ξεχωρίίζουμε  έναν νου που βρζουμε  έναν νου που βρίίσκεται  σε σιωπή από έναν νου που τονσκεται  σε σιωπή από έναν νου που τον
έχουμε σωπάσει με το ζόρι.έχουμε σωπάσει με το ζόρι.

Στο  φως κάθε  λογικού συμπεράΣτο φως κάθε  λογικού συμπεράσσματος  πρέπει  να καταλάβουμε ότι  όταν οματος  πρέπει  να καταλάβουμε ότι  όταν ο
νους  ησυχάζει  με  την  βνους  ησυχάζει  με  την  βίία,  στο  βάθος  και  α,  στο  βάθος  και  σσε  άλλο επε  άλλο επίίπεδα δεν  επεδα δεν  είίναι  ήσυχος  καιναι  ήσυχος  και
παλεύει για να ελευθερωθεπαλεύει για να ελευθερωθείί. Από την αναλυτική άποψη πρέπει να καταλάβουμε ότι. Από την αναλυτική άποψη πρέπει να καταλάβουμε ότι
όταν ο νους έχει σωπάόταν ο νους έχει σωπάσσει με το ζόρι, στο βάθος δεν εει με το ζόρι, στο βάθος δεν είίναι σιωπηλός: φωνάζει καιναι σιωπηλός: φωνάζει και
απελπαπελπίίζεται τρομερά.ζεται τρομερά.

Η αληθινή ηΗ αληθινή ησσυχυχίία και η σιωπή φυσιολογική και αυθόρμητη του νου έρχεταια και η σιωπή φυσιολογική και αυθόρμητη του νου έρχεται
σε μας σαν μια χάρη, σαν μια ευτυχσε μας σαν μια χάρη, σαν μια ευτυχίία, όταν τελειώσει η πολύ εσωτερική ταινα, όταν τελειώσει η πολύ εσωτερική ταινίία τηςα της
ίδιας μας της ύπαρξης στην θαυμαστή οθόνη του διανοητικού.ίδιας μας της ύπαρξης στην θαυμαστή οθόνη του διανοητικού.

Μόνο όταν ο νους εΜόνο όταν ο νους είίναι φυσιολογικά και  αυθόρμητα ήσυχος,  μόνο όταν οναι φυσιολογικά και  αυθόρμητα ήσυχος,  μόνο όταν ο
νους  βρνους  βρίίσκεται  σε  απολαυστική  σιωπή  έρχεται  η  εισβολή  του  ΦΩΤΙΣΜσκεται  σε  απολαυστική  σιωπή  έρχεται  η  εισβολή  του  ΦΩΤΙΣΜΕΕΝΟΥΝΟΥ
ΚΕΝΟΥ.ΚΕΝΟΥ.

Το  ΚΕΝΤο  ΚΕΝΟΟ δεν  ε δεν  είίναι  εναι  εύύκολο  να  εξηγηθεί.  Δεν  εκολο  να  εξηγηθεί.  Δεν  είίναι  καθοριστικό  ούτεναι  καθοριστικό  ούτε
περιγραφικόπεριγραφικό. Οποιαδήποτε αντ. Οποιαδήποτε αντίίληψη και αν δώσουμε για αυτό μπορεληψη και αν δώσουμε για αυτό μπορείί να σφάλει  να σφάλει σστοτο
κύριο σημκύριο σημεείο. Το ΚΕΝίο. Το ΚΕΝΟ  Ο  δεν μπορεδεν μπορείί να περι να περιγγραφεραφείί ή να εκφρ ή να εκφρααστεστείί με λό με λόγγια. Αυτόια. Αυτό



οφεοφείίλεται  στο ότι η  λεται  στο ότι η  ανθρώπνηανθρώπνη γλώσ γλώσσσα έχει δημιουργηθεα έχει δημιουργηθείί κυρ κυρίίως για να εκφράζειως για να εκφράζει
πράγματα, σκέψεις και υπαρκτά συναισθήματαπράγματα, σκέψεις και υπαρκτά συναισθήματα. Δ. Δεν εεν είίναι κατάλληλη για να εκφράζειναι κατάλληλη για να εκφράζει
κατά τρόπο καθαρό και αποτελεσματικό φαινόμενα, πράκατά τρόπο καθαρό και αποτελεσματικό φαινόμενα, πράγγματα και συναισθήματα ΜΗματα και συναισθήματα ΜΗ
ΥΠΑΡΚΤΥΠΑΡΚΤΑΑ..

Το να προσπαθεΤο να προσπαθείίς να συζητήσεις το ΚΕΝς να συζητήσεις το ΚΕΝΟΟ μέ μέσσα α  σστα πλατα πλαίσίσια μιας γλώσσαςια μιας γλώσσας
περιορισμένης από τις μορφές της ύπαρξης, πραγματικά χωρίς καμιά αμφιβολπεριορισμένης από τις μορφές της ύπαρξης, πραγματικά χωρίς καμιά αμφιβολίία εα είίναιναι
εκ των πραγμάτων κουτό και απόλυτα λαθεμένο.εκ των πραγμάτων κουτό και απόλυτα λαθεμένο.

««Η Μορφή δεν διαφέρει από το Κενό και το Κενό δεν διαφέρει από τηνΗ Μορφή δεν διαφέρει από το Κενό και το Κενό δεν διαφέρει από την
ΜορφήΜορφή».».

««Η Μορφή είναι το Κενό και το Κενό είναι η Μορφή. Είναι εξαιτίας τουΗ Μορφή είναι το Κενό και το Κενό είναι η Μορφή. Είναι εξαιτίας του
Κενού που τα Πράγματα υπάρχουνΚενού που τα Πράγματα υπάρχουν».».

««Το Κενό  και  η  Ύπαρξη  αλληλοσυμπληρώνονται  μεταξύ  τους  και  δενΤο  Κενό  και  η  Ύπαρξη  αλληλοσυμπληρώνονται  μεταξύ  τους  και  δεν
αντικρούονται. Το Κενό και η Ύπαρξη αλληλο-κατέχονται και αγκαλιάζονταιαντικρούονται. Το Κενό και η Ύπαρξη αλληλο-κατέχονται και αγκαλιάζονται».».

««Όταν τα όντα με κανονική ευαισθησία βλέπουν ένα αντικείμενο, βλέπουνΌταν τα όντα με κανονική ευαισθησία βλέπουν ένα αντικείμενο, βλέπουν
μόνο την υπαρκτή του όψη, δεν βλέπουν την κενή του όψημόνο την υπαρκτή του όψη, δεν βλέπουν την κενή του όψη». ». 

««Κάθε Κάθε Φωτισμένο ΟνΦωτισμένο Ον μπορε μπορείί ν ναα βλέπει ταυτόχρονα την υπαρκτή όψη κ βλέπει ταυτόχρονα την υπαρκτή όψη κααιι
το Κενό κάθε πράγματοςτο Κενό κάθε πράγματος».».

««Το Κενό εΤο Κενό είίναι απλά όρος που υποδηλώνει την φύση, ΜΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗναι απλά όρος που υποδηλώνει την φύση, ΜΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ
και ΜΗ ΠΡΟΣκαι ΜΗ ΠΡΟΣΩΩΠΙΚΗ, των όντων και ένα σημάδι ενδεικτικό της κατάστασηςΠΙΚΗ, των όντων και ένα σημάδι ενδεικτικό της κατάστασης
απόλυτης αποκόλληαπόλυτης αποκόλλησσης και ελευθερης και ελευθερίίαςας».».

Οι  εκπαιδευτικοΟι  εκπαιδευτικοίί των  σχολε των  σχολείίων,  λυκεων,  λυκείίων  και  πανεπιων  και  πανεπισστημτημίίων  πρέπει  ναων  πρέπει  να
μελετήσουν σε βάθος την Επανμελετήσουν σε βάθος την Επανααστατική Ψυχολογίστατική Ψυχολογίαα μ μαας και  κατόπιν  να διδάξουνς και  κατόπιν  να διδάξουν
στους σπουδαστους σπουδασστές τον δρόμο που οδτές τον δρόμο που οδηγηγεείί στην εμπειρ στην εμπειρίία του πραγματικού.α του πραγματικού.

ΕΕίίναι  δυνατόν να  φτάσουμε  ναι  δυνατόν να  φτάσουμε  σστην ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ μόνοτην ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ μόνο
όταν η σκέψη έχει τελειώσει.όταν η σκέψη έχει τελειώσει.

Η εισβολή του ΚΕΝΟΥ μας επιτρέπει νΗ εισβολή του ΚΕΝΟΥ μας επιτρέπει ναα δοκιμάσουμε το ΚΑΘ δοκιμάσουμε το ΚΑΘΑΑΡΙΟ ΦΩΣΡΙΟ ΦΩΣ
της της ΑΓΝΗΣΑΓΝΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ.

Αυτή  η  ΠΑΡΟΥΣΑ  ΓΝΩΣΗ  στην  πραγματικότητα  ΚΕΝΑυτή  η  ΠΑΡΟΥΣΑ  ΓΝΩΣΗ  στην  πραγματικότητα  ΚΕΝΟΟ,  χωρ,  χωρίίςς
χαρακτηριστικό  και  χωρχαρακτηριστικό  και  χωρίίς  χρώμα,  ΚΕΝς  χρώμα,  ΚΕΝΟΟ ΑΠΟ  ΦΥΣΗ,  ε ΑΠΟ  ΦΥΣΗ,  είίναι  η  ΑΛΗΘΙΝΗναι  η  ΑΛΗΘΙΝΗ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, η παγκόσμια καλοσύνη.ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, η παγκόσμια καλοσύνη.

Η ΕΥΦΥΗ ΕΥΦΥΪΪΑ σου της οποΑ σου της οποίίας η αληθινή φύση εας η αληθινή φύση είίναι το κενό, που δεν πρέπει ναναι το κενό, που δεν πρέπει να
αντικρύζεταιαντικρύζεται σαν  ΚΕΝ σαν  ΚΕΝΟΟ του  ΤΙΠΟΤΑ,  αλλά  σαν  την  ΙΔΙΑ την  ΕΥΦΥ του  ΤΙΠΟΤΑ,  αλλά  σαν  την  ΙΔΙΑ την  ΕΥΦΥΪΪΑ χωρΑ χωρίίςς
παγίδες,  λαμπρή,  παπαγίδες,  λαμπρή,  παγγκκόόσμια  και  ευτυχής  εσμια  και  ευτυχής  είίναι  ή  Συνείδηση,  ο  ΒΟΥναι  ή  Συνείδηση,  ο  ΒΟΥΔΔΑΣ  οΑΣ  ο
ΠαγκοσμΠαγκοσμίίως Σοφός. Η ΔΙΚΗ σου Συνείδηση ΚΕΝΗ και η ΕΥΦΥως Σοφός. Η ΔΙΚΗ σου Συνείδηση ΚΕΝΗ και η ΕΥΦΥΪΪΑ αστραφτερή καιΑ αστραφτερή και
εύθυμεύθυμηη ε είίναι αχώριστες. Η ΕΝΩΣΗ ΤΟΥΣ εναι αχώριστες. Η ΕΝΩΣΗ ΤΟΥΣ είίναι το  ναι το  DARMADARMA  KAYAKAYA:: Η κατάσταση Η κατάσταση
της της ΤέλειαςΤέλειας  Φώτισης.Φώτισης.

Η δική  Η δική  σσου Συνείδηση αστραφτερή,  ΚΕΝΗ και  αχώριστη  ου Συνείδηση αστραφτερή,  ΚΕΝΗ και  αχώριστη   από   από  το μετο μεγγάλοάλο
ΣΩΜΑ της  ΛΑΜΨΗΣ,  δεν  έχει  ούτε  ΓΕΝΝΗΣΗ  ούτε  ΘΑΝΑΤΟ.  Και  εΣΩΜΑ της  ΛΑΜΨΗΣ,  δεν  έχει  ούτε  ΓΕΝΝΗΣΗ  ούτε  ΘΑΝΑΤΟ.  Και  ε ίίναι  τοναι  το
αμετάβλητο φως του Αμιτάβα Βούδα. Αυτή η γνώση φτάνει. Το να αναγνωραμετάβλητο φως του Αμιτάβα Βούδα. Αυτή η γνώση φτάνει. Το να αναγνωρίίζεις τοζεις το
ΚενόΚενό  της δικής σου της δικής σου ΕυφυΐαςΕυφυΐας σαν τ σαν τηην ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ του ν ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ του Βούδα Βούδα και να τον θεωρεκαι να τον θεωρείίςς
σαν την δική σου Συνείδηση εσαν την δική σου Συνείδηση είίναι να συνεχναι να συνεχίζίζεις στο ΘΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑ του εις στο ΘΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑ του Βούδα.Βούδα.

Διατήρησε το  διανοητικό  σου χωρΔιατήρησε το  διανοητικό  σου χωρίίς  να  ς  να  αποσπάσαιαποσπάσαι κατά  την διάρκεια  του κατά  την διάρκεια  του
διαλογιδιαλογισσμού  σου,  ξμού  σου,  ξέέχνχναα ότι  ε ότι  είίσαι  σαι  σσε  διαλοε  διαλογγισμό,  μην  σκέπτεσαι  ότι  εισμό,  μην  σκέπτεσαι  ότι  είίσαι  σεσαι  σε
διαλοδιαλογγισμό,  γιαισμό,  γιατίτί όταν  σκέπτε όταν  σκέπτεσσαι  ότι  διαλογίζεσαι,  αυτή  η  σκέψη  αρκεαι  ότι  διαλογίζεσαι,  αυτή  η  σκέψη  αρκείί για  να για  να
ταράξει τον διαλογισμό.ταράξει τον διαλογισμό.

Ο νους σου πρέΟ νους σου πρέππει να μεει να μείίνει νει ΚενόςΚενός για να πειραματιστε για να πειραματιστείί το Πραγματικό. το Πραγματικό.

ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 
Οι  εκπαιδευτικοί  των  σχολείων,  λυκείων  και  πανεπιστημίων  οφείλουν  ναΟι  εκπαιδευτικοί  των  σχολείων,  λυκείων  και  πανεπιστημίων  οφείλουν  να

μελετήσουν  βαθιά  την  ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ  ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ  που  την  διδάσκει  τομελετήσουν  βαθιά  την  ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ  ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ  που  την  διδάσκει  το



ΔΙΕΘΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ. ΔΙΕΘΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ. 
Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ της Επανάστασης σε πορεία είναι ριζικά διαφορετική απόΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ της Επανάστασης σε πορεία είναι ριζικά διαφορετική από

οτιδήποτε γνωρίσαμε προηγουμένως με αυτό το όνομα . οτιδήποτε γνωρίσαμε προηγουμένως με αυτό το όνομα . 
Έξω  από  κάθε  αμφιβολία  μπορούμε  να  πούμε,  χωρίς  να  φοβόΈξω  από  κάθε  αμφιβολία  μπορούμε  να  πούμε,  χωρίς  να  φοβόμαστε  ότιμαστε  ότι

κάνουμε λάθος, ότι στην πορεία των αιώνων που έχουν περάσει από τη βαθειά νύχτακάνουμε λάθος, ότι στην πορεία των αιώνων που έχουν περάσει από τη βαθειά νύχτα
όλων των εποχών, η ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ δεν είχε πέσει τόσο χαμηλά όσο τον τελευταίοόλων των εποχών, η ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ δεν είχε πέσει τόσο χαμηλά όσο τον τελευταίο
καιρό αυτής της εποχής των «επαναστατών χωρίς αιτία» και των νεαρών του ΡΟΚ. καιρό αυτής της εποχής των «επαναστατών χωρίς αιτία» και των νεαρών του ΡΟΚ. 

Η αντιδραστική και οπισθοδρομική ψυχολογία αυΗ αντιδραστική και οπισθοδρομική ψυχολογία αυτών των μοντέρνων καιρώντών των μοντέρνων καιρών
σαν αποκορύφωμα της δυστυχίας έχει χάσαν αποκορύφωμα της δυστυχίας έχει χάσει, και αυτό είναι λυπηρό, την έννοια τηςσει, και αυτό είναι λυπηρό, την έννοια της
ύπαρξής της και κάθε απ’ ευθείας επαφή με την αληθινή της προέλευση. ύπαρξής της και κάθε απ’ ευθείας επαφή με την αληθινή της προέλευση. 

Στους  σημερινούς  καιρούς  του  σεξουαλικού  εκφυλισμού  και  τηςΣτους  σημερινούς  καιρούς  του  σεξουαλικού  εκφυλισμού  και  της
ολοκληρωτικής καταστροφής του νου, όχι μόνο έχει γίνει αδύολοκληρωτικής καταστροφής του νου, όχι μόνο έχει γίνει αδύνατον να καθορίσουμενατον να καθορίσουμε
με  ολοκληρωτική  ακρίβεια  τον  όρο  ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ  αλλά  επιπλέον  αγνοούνταιμε  ολοκληρωτική  ακρίβεια  τον  όρο  ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ  αλλά  επιπλέον  αγνοούνται
αληθινά οι βασικές αρχές της ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ. Αυτοί που υποθέτουν λανθασμένα ότιαληθινά οι βασικές αρχές της ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ. Αυτοί που υποθέτουν λανθασμένα ότι
η  ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ  είναι  μια  σύγχρονη  επιστήμη  της  τελευταίας  στιγμής,  είναιη  ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ  είναι  μια  σύγχρονη  επιστήμη  της  τελευταίας  στιγμής,  είναι
πραγματικά μπερδεμένοι, γιατί η ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ είναι μια αρχαιότατη επιστήμη πουπραγματικά μπερδεμένοι, γιατί η ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ είναι μια αρχαιότατη επιστήμη που
έχει τις ρίζες της στις παλιέχει τις ρίζες της στις παλιές σχολές των ές σχολές των αρχαϊκών μυστηρίωναρχαϊκών μυστηρίων. . 

Στον τύπο του ΣΝΟΜΠ, στον υπέρ-μοντέρνο ατσίδα, στον καΣτον τύπο του ΣΝΟΜΠ, στον υπέρ-μοντέρνο ατσίδα, στον καθυστερημένο,θυστερημένο,
του ετου είίναι αδύνατον να καθορναι αδύνατον να καθορίσίσει αυτει αυτόό που ε που είίναι γνωστό σαν ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ, γιατναι γνωστό σαν ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ, γιατίί αν αν
εξαιρέσουμε αυτή την εξαιρέσουμε αυτή την σύγχρονησύγχρονη εποχή, ε εποχή, είίναι φανερό ότι η ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ δεν υπήρξεναι φανερό ότι η ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ δεν υπήρξε
ποτέ με το ίδιο της το όνομα, γιατποτέ με το ίδιο της το όνομα, γιατίί για τούτον ή εκε για τούτον ή εκείίνον τον λόγο, πάντα ήταν ύποπτηνον τον λόγο, πάντα ήταν ύποπτη
για τάσεις υποκγια τάσεις υποκίίνηνησσης πολιτικού ή θρηης πολιτικού ή θρησσκευτικού χαρακτήρα, κακευτικού χαρακτήρα, καιι  γγι’ αυτό βρέθηκει’ αυτό βρέθηκε
στην ανάγκη να μεταμφιεστεστην ανάγκη να μεταμφιεστεί ί με πολλά ρούχα.με πολλά ρούχα.

Από τους παλιούς καιρούς,  σΑπό τους παλιούς καιρούς,  σττις διάφορες σκηνές του θεάτρου της ζωής, ηις διάφορες σκηνές του θεάτρου της ζωής, η
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ έπαιξε πάντα το ρόλο της μεταμφιεσμένη έξυπνα με τον μανδύα τηςΨΥΧΟΛΟΓΙΑ έπαιξε πάντα το ρόλο της μεταμφιεσμένη έξυπνα με τον μανδύα της
φιλοσοφφιλοσοφίίας.ας.

Στις όχθες του Στις όχθες του Γάγγη,Γάγγη, στην ιερή Ινδ στην ιερή Ινδίία των Βεδών, από την τρομακτική νύχταα των Βεδών, από την τρομακτική νύχτα
των  αιώνων,  υπάρχουν  μορφές  της  Γιόγκα  που  στο  βάθος  ετων  αιώνων,  υπάρχουν  μορφές  της  Γιόγκα  που  στο  βάθος  είίναι  καθαρήναι  καθαρή
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ, υψηλού επιπέΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ, υψηλού επιπέδδου.ου.

Οι  επτά  Οι  επτά  YogasYogas έχουν  περι έχουν  περιγγραφεραφείί πάντα  σαν  μέθοδοι,  διαδικασ πάντα  σαν  μέθοδοι,  διαδικασίίες  ήες  ή
φιλοσοφικά συστήματα.φιλοσοφικά συστήματα.

Στον αραβικό κόσμο, οι ιερές διδασκΣτον αραβικό κόσμο, οι ιερές διδασκααλλίίες των Σούφι, μερικά μεταφυες των Σούφι, μερικά μεταφυσσικές,ικές,
μερικά θρησκευτικές, εμερικά θρησκευτικές, είίναι στην πραναι στην πραγγματικότητα ολοκληρωτικά ματικότητα ολοκληρωτικά Ψυχολογικές.Ψυχολογικές.

Στην  παλιά  σάπια  μέχρι  τον  μυελό  των  οστών  Ευρώπη  με  τους  τόσουςΣτην  παλιά  σάπια  μέχρι  τον  μυελό  των  οστών  Ευρώπη  με  τους  τόσους
πολέμους, ρατσιπολέμους, ρατσισστικές προκαταλήψεις, θρησκευτικές, πολιτικές τικές προκαταλήψεις, θρησκευτικές, πολιτικές κλπ,κλπ, ακόμα μέχρι τα ακόμα μέχρι τα
τέλη  του  περασμένου  αιώνα  η  ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ  μεταμφιεζόταν  με  τα  ρούχα  τηςτέλη  του  περασμένου  αιώνα  η  ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ  μεταμφιεζόταν  με  τα  ρούχα  της
ΦιλοσοφΦιλοσοφίίας για να μπορεας για να μπορείί να περνάει απαρατήρητη. να περνάει απαρατήρητη.

Η  ΦιλοσοφΗ  Φιλοσοφίία  α  παρπαρόλες  τις  διαιρέσεις  και  υποδιαιρέσεις  της,  όπως  εόλες  τις  διαιρέσεις  και  υποδιαιρέσεις  της,  όπως  είίναι  ηναι  η
ΛοΛογγική,  η  θεωρική,  η  θεωρίία  της  Γνώσης,  η  Ηθική,  η  Αια  της  Γνώσης,  η  Ηθική,  η  Αισσθητική  κλπθητική  κλπ,, ε είίναι  πέρα  από  κάθεναι  πέρα  από  κάθε
αμφιβοαμφιβολλία  αφ’ εαυτού  της  ία  αφ’ εαυτού  της  ΦΑΝΕΡΟΣΦΑΝΕΡΟΣ  ΑΥΤΟΣΤΟΧΑΣΜΟΣ,ΑΥΤΟΣΤΟΧΑΣΜΟΣ, ΜΥΣ ΜΥΣΤΤΙΚΗ ΓΝΩΣΗΙΚΗ ΓΝΩΣΗ
του ΕΙΝΑΙ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΝΩΣΗΣ της του ΕΙΝΑΙ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΝΩΣΗΣ της ΑφυπνισμένηςΑφυπνισμένης Συνείδησης. Συνείδησης.

Το  λάθος  πολλών  φιλοσοφικών  σχολών  συνΤο  λάθος  πολλών  φιλοσοφικών  σχολών  συνίσίσταται  στο  να  θεωρούν  τηνταται  στο  να  θεωρούν  την
ψυχολοψυχολογίγία  α  σσαν  κάτι  κατώτερο  από  την  ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ,  σαν  κάτι  που  σχεταν  κάτι  κατώτερο  από  την  ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ,  σαν  κάτι  που  σχετίίζεταιζεται
αποκλειστικά με τις χαμηλότερες και μέχρι πιο επιπόλαποκλειστικά με τις χαμηλότερες και μέχρι πιο επιπόλααιες απόψεις της ανθρώπινηςιες απόψεις της ανθρώπινης
φύσης.φύσης.

Μια συΜια συγγκριτική μελέτη των θρηκριτική μελέτη των θρησσκειών μας επιτρέπει να φτάσουμε στο λοκειών μας επιτρέπει να φτάσουμε στο λογγικόικό
συμπέρασμα ότι  η  επιστήμη της  Ψυχολογίας  πάντα υπήρξε σχετισμένη με  μορφήσυμπέρασμα ότι  η  επιστήμη της  Ψυχολογίας  πάντα υπήρξε σχετισμένη με  μορφή
πολύ εσωτερική με όλες τις πολύ εσωτερική με όλες τις ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. ΑΡΧΕΣ.

Οποιαδήποτε  συγκριτική  μελέτη  των  θρηΟποιαδήποτε  συγκριτική  μελέτη  των  θρησσκειών  μκειών  μαας  αποδεικνύει  ότι  ς  αποδεικνύει  ότι  σστηντην
ΙΕΡΗ  ΙΕΡΗ  ΒΙΛΙΟΓΡΑΦΙΑΒΙΛΙΟΓΡΑΦΙΑ την  πιο  ορθόδοξη  διαφόρων  χωρών  και  διαφόρων  εποχών, την  πιο  ορθόδοξη  διαφόρων  χωρών  και  διαφόρων  εποχών,



υπάρχυπάρχοουν θαυμάσιοι θησαυρουν θαυμάσιοι θησαυροί  ί  της ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ της ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ. Έρευνες  της ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ της ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ. Έρευνες  σσεε
βάθος  στο  έδαφος  του  βάθος  στο  έδαφος  του  ΓΝΩΣΤΙΚΙΣΜΟΥΓΝΩΣΤΙΚΙΣΜΟΥ μας  επιτρέπει  ν μας  επιτρέπει  ναα βρούμε  αυτή  την βρούμε  αυτή  την
θαυμάθαυμάσσια συλλογή διαφόρων γνωστικών σια συλλογή διαφόρων γνωστικών συυγγραφέων που έρχεται από τους πρώτουςγγραφέων που έρχεται από τους πρώτους
χρόνους του Χριστιανισμού και που εχρόνους του Χριστιανισμού και που είίναι γνωστή με τον τναι γνωστή με τον τίίτλο  τλο  ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ,ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ, που που
χρησιμοποιχρησιμοποιεείται  στις  ημέρες  μας  ίται  στις  ημέρες  μας  σστην  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ  ΕΚΚΛΗΣΙΑ ειδικά  για  τηντην  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ  ΕΚΚΛΗΣΙΑ ειδικά  για  την
διδασκαλδιδασκαλίία των καλόγερων.α των καλόγερων.

Έξω από κάθε αμφιβολΈξω από κάθε αμφιβολίία και χωρα και χωρίίς τον ς τον παραμικρότεροπαραμικρότερο φόβο να πέσουμε σε φόβο να πέσουμε σε
λάθος, μπορούμε να βεβαιώσουμε με έμφαση ότι η ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ είναι ουσιαστικάλάθος, μπορούμε να βεβαιώσουμε με έμφαση ότι η ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ είναι ουσιαστικά
ΚΑΘΑΡΚΑΘΑΡΗΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ.

Στις  ΑΡΧΑΙΕΣ  ΣΧΟΛΕΣ  ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ  της  Ελλάδας,  ΑιΣτις  ΑΡΧΑΙΕΣ  ΣΧΟΛΕΣ  ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ  της  Ελλάδας,  Αιγγύπτου,  Ρώμης,ύπτου,  Ρώμης,
ΙνδΙνδίίας, Περσας, Περσίίας, Μεξικας, Μεξικόό, Περού,  , Περού,  Ασουρίας,Ασουρίας,  ΧαλδαίαςΧαλδαίας κλπ κλπ,, η ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ πάντα η ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ πάντα
ήταν συνδεδεμένη με τη φιλοσοφήταν συνδεδεμένη με τη φιλοσοφίία ή με την αντικειμενική πραα ή με την αντικειμενική πραγγματική τέχνη, με τηνματική τέχνη, με την
επιστήμη  και  την  θρησκεεπιστήμη  και  την  θρησκείία.  Τους  αρχαα.  Τους  αρχαίίους  καιρούς  η  ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ κρυβότανους  καιρούς  η  ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ κρυβόταν
περπερίίτεχνα ανάμετεχνα ανάμεσσα στις χαριτωμένες φόρμες των Ιερών Χορευτριών ή ανάμεσα σταα στις χαριτωμένες φόρμες των Ιερών Χορευτριών ή ανάμεσα στα
αιναινίίγματα των παραδόξων ιερογλυφικών ή στα όμορφα αγάλματα ή στην πογματα των παραδόξων ιερογλυφικών ή στα όμορφα αγάλματα ή στην ποίίηση ήηση ή
στην τραγωδστην τραγωδίία και μέχρι ακόμα στην απολαυστική μουσική των ναών.α και μέχρι ακόμα στην απολαυστική μουσική των ναών.

Πριν να χωριΠριν να χωρισστούν για να ζήσοτούν για να ζήσουυν ανεξάρτητες η Επιστήμη, η Φιλοσοφν ανεξάρτητες η Επιστήμη, η Φιλοσοφίία, ηα, η
Τέχνη  και  η  θρησκεΤέχνη  και  η  θρησκείία,  η  ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ  βασα,  η  ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ  βασίίλεψε  κυρλεψε  κυρίίαρχη  σε  όλες  τιςαρχη  σε  όλες  τις
ΑΡΧΑΙΟΤΑΤΕΣΑΡΧΑΙΟΤΑΤΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΜΥΣΤ ΣΧΟΛΕΣ ΜΥΣΤΗΗΡΙΟΥ.ΡΙΟΥ.

Όταν τα μυητικά κολέγια έκλειΌταν τα μυητικά κολέγια έκλεισσαν εξαιταν εξαιτίίας της ας της ΚΑΛΙΚΑΛΙ  ΓΙΟΥΓΚΑΓΙΟΥΓΚΑ ή  ή ΜΑΥΡΗΣΜΑΥΡΗΣ
ΕΠΟΧΗΣ  στην  οποΕΠΟΧΗΣ  στην  οποίία  εα  είίμαστε  ακόμα,  η  ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ  επέζησε  μεταξύ  τουμαστε  ακόμα,  η  ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ  επέζησε  μεταξύ  του
συμβολισυμβολισσμού των διαφόρων ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΧΟΛμού των διαφόρων ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΩΝ και  Ν και  ΨΕΥΔΟΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΨΕΥΔΟΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
του  ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ  κότου  ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ  κόσσμου  και  πολύ  ειδικά  μεταξύ  του  ΓΝΩΣΤΙΚΟΥμου  και  πολύ  ειδικά  μεταξύ  του  ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ
ΕΣΩΤΕΡΙΣΜΟΕΣΩΤΕΡΙΣΜΟΥΥ..

ΒαθειέςΒαθειές αναλύσεις  και  έρευνες σε βάθος μας επιτρέπουν να κατανοή αναλύσεις  και  έρευνες σε βάθος μας επιτρέπουν να κατανοήσσουμεουμε
ξεκάθοραξεκάθορα ότι  τα  διάφορα  συστήματα  και  ψυχολο ότι  τα  διάφορα  συστήματα  και  ψυχολογγικές  θεωρικές  θεωρίίες  που  υπήρξαν  στοες  που  υπήρξαν  στο
παρελθόν και που υπάρχουν στο παρόν, μπορούν να διαιρεθούν παρελθόν και που υπάρχουν στο παρόν, μπορούν να διαιρεθούν σσε δύο κατηγορε δύο κατηγορίίες.ες.

Πρώτη:  Οι  θεωρίες  έτσι  όπως  πολλοΠρώτη:  Οι  θεωρίες  έτσι  όπως  πολλοίί διανοούμενοι  τις  υποθέτουν.  Η διανοούμενοι  τις  υποθέτουν.  Η
σύγχρονη Ψυχολοσύγχρονη Ψυχολογίγία ανήκει εκ των πραα ανήκει εκ των πραγγμάτων μάτων σε σε αυτήν την κατηαυτήν την κατηγγορορίία. α. 

Δεύτερη:  Οι  θεωρΔεύτερη:  Οι  θεωρίίες  που  μελετούν  τον  άνθρωπο  από  την  σκοπιά  τηςες  που  μελετούν  τον  άνθρωπο  από  την  σκοπιά  της
Επανάστασης της Συνείδησης.Επανάστασης της Συνείδησης.

Αυτές  οι  τελευταΑυτές  οι  τελευταίίες  εες  είίναι  στ’ αλήθεια  οι  γνήσιες  θεωρναι  στ’ αλήθεια  οι  γνήσιες  θεωρίίες,  οι  πιο  αρχες,  οι  πιο  αρχαίαίεςες..
ΜΜόνο αυτές μας επιτρέπουν να κατανοήσουμε τις ζωντανές ρόνο αυτές μας επιτρέπουν να κατανοήσουμε τις ζωντανές ρίίζες της Ψυχολοζες της Ψυχολογίγίας καιας και
την την βαθειάβαθειά της σημασία. της σημασία.

Όταν όλοι μας έχουμε κατανοήΌταν όλοι μας έχουμε κατανοήσσει με ολοκληρωτική μορφή και  σε όλα ταει με ολοκληρωτική μορφή και  σε όλα τα
ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΟΥ ΝΟΥ πόσο σημαντική είναι η μελέτη του ανθρώπου από την νέαΕΠΙΠΕΔΑ ΤΟΥ ΝΟΥ πόσο σημαντική είναι η μελέτη του ανθρώπου από την νέα
σκοπιά της Επανάστασης της Συνείδησης, τότε θα κατανοήσκοπιά της Επανάστασης της Συνείδησης, τότε θα κατανοήσσουμε ότι η Ψυουμε ότι η Ψυχχολογίαολογία
εείίναι η μελέτη των αναι η μελέτη των αρρχών, νόμων και γεχών, νόμων και γεγγονότων συσχετιονότων συσχετισσμένων εσωτερικά με τονμένων εσωτερικά με τον
ΡΙΖΙΚΡΙΖΙΚΟΟ και οριστικό ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ του ΑΤΟΜΟΥ. και οριστικό ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ του ΑΤΟΜΟΥ.

ΕΕίίναι  επεναι  επείίγον το να καταλάβουν με ολοκληρωτική μορφή οι εκπαιδευτικογον το να καταλάβουν με ολοκληρωτική μορφή οι εκπαιδευτικοίί
των σχολετων σχολείίων,  λυκεων,  λυκείίων και  πων και  παανεπιστημνεπιστημίίων την ΚΡΙΣΙΜΗ ώρα που ζούμε και  τηνων την ΚΡΙΣΙΜΗ ώρα που ζούμε και  την
καταστροφική κατάστκαταστροφική κατάστααση ψυχολογικού αποπροσανατολισμού στην οση ψυχολογικού αποπροσανατολισμού στην οπποία βρίσκεταιοία βρίσκεται
η νέα γενιά.η νέα γενιά.

Είναι  αναγκαΕίναι  αναγκαίίο  να  οδηγήσουμε  το  «ΝΕΟ  Κο  να  οδηγήσουμε  το  «ΝΕΟ  ΚΥΥΜΑ»  αΜΑ»  αππό  τον  δρόμο  τηςό  τον  δρόμο  της
Επανάστασης  της  Συνείδησης  και  αυτό  εΕπανάστασης  της  Συνείδησης  και  αυτό  είίναι  δυνατναι  δυνατόόν  μόνο  μέσω  τηςν  μόνο  μέσω  της
ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗΣΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΑΡΣΙΑΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΑΡΣΙΑ
Αυτοί που ασχολούνται με τα ταξΑυτοί που ασχολούνται με τα ταξίίδια  δια  σσε όλες τις χώρες του κόσμου με τηνε όλες τις χώρες του κόσμου με την

πρόθεπρόθεσση να μελετήη να μελετήσσουν με λεουν με λεππτομέρειες όλες τις ανθρώπινες φυλές, μπόρεσαν νατομέρειες όλες τις ανθρώπινες φυλές, μπόρεσαν να



διαπιστώδιαπιστώσσουν μόνοι τους ότι η φύση αυτού του φτωχού ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟουν μόνοι τους ότι η φύση αυτού του φτωχού ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟΥΥ Ζ ΖΩΩΟΥ πουΟΥ που
κατά λάθος ονομάζεται άνθρωπος εκατά λάθος ονομάζεται άνθρωπος είίναι πάντα η ναι πάντα η ίίδια, εδια, είίτε ετε είίναι ναι σστην γηραιά Ευρώπητην γηραιά Ευρώπη
ή ή  σστην Αφρική την κουρατην Αφρική την κουρασσμένη από την τόση σκλαβιά, στην ιερή γη των Βεδών ήμένη από την τόση σκλαβιά, στην ιερή γη των Βεδών ή
στην Δυτική Ινδστην Δυτική Ινδίία, στην Αυστρα, στην Αυστρίία ή στην Κα ή στην Κίίνα.να.

Αυτό  το  συμπαγές  γεγονός,  αυτή  η  τρομερή αλήθεια  που εκπλήσσει  κάθεΑυτό  το  συμπαγές  γεγονός,  αυτή  η  τρομερή αλήθεια  που εκπλήσσει  κάθε
μελετημένο  άνθρωπο,  μπορεί  να διαπιστωθεμελετημένο  άνθρωπο,  μπορεί  να διαπιστωθεί  ί  ειδειδιικά  αν ο ταξιδιώτης  επισκέπτεταικά  αν ο ταξιδιώτης  επισκέπτεται
σχολεσχολείία, λα, λύύκεια ή πανεπικεια ή πανεπισστήμια. Έχουμε φτάσει τήμια. Έχουμε φτάσει σστην ετην επποχή της μαζικής παραγωοχή της μαζικής παραγωγγής.ής.

Τώρα όλα παράΤώρα όλα παράγγοντοντααι με κινητή ταινι με κινητή ταινίία και  α και  σσε μεε μεγγάλη κλάλη κλίίμακα. Σειρές απόμακα. Σειρές από
αεροπλάνα,  αυτοκαεροπλάνα,  αυτοκίίνητα,  πολυτελή  εμπορεύματα  νητα,  πολυτελή  εμπορεύματα  κλπ.κλπ.  ΠαρΠαρόλο  πού  φαίνεται  λόλο  πού  φαίνεται  λίίγογο
χοντροκομένο,χοντροκομένο, ε είίναι  πολύ  σναι  πολύ  σίγίγουρο ότι  οι  βιομηχανικές  σχολές,  πανεουρο ότι  οι  βιομηχανικές  σχολές,  πανεπιπιστήμστήμιια κλπα κλπ,,
έχουν μετατραπεέχουν μετατραπείί σε διανοητικά εργοστάσια μαζικής παραγω σε διανοητικά εργοστάσια μαζικής παραγωγγής.ής.

Αυτούς τοΑυτούς τουυς καιρούς της μαζικής παρας καιρούς της μαζικής παραγγωγής το μόνο αντικεωγής το μόνο αντικείίμενο της ζωήμενο της ζωή
εείίναι το να εξασφαλναι το να εξασφαλίίσεις οικονομική σιγουριά.σεις οικονομική σιγουριά.

Ο κόσμος φοβάται τα πάντα και ψάχνει σιγουριά.Ο κόσμος φοβάται τα πάντα και ψάχνει σιγουριά.
Η ανεξάρτητΗ ανεξάρτητηη σκέψη αυτούς τους καιρούς της μ σκέψη αυτούς τους καιρούς της μααζικής παραγωγής έχει γίνειζικής παραγωγής έχει γίνει

σχεδόν  αδύνατη  γιατσχεδόν  αδύνατη  γιατίί ο  μοντέρνος  τρόπος  μόρφωσης  βασ ο  μοντέρνος  τρόπος  μόρφωσης  βασίίζεται  σε  απλέςζεται  σε  απλές
συμβατικότητες.συμβατικότητες.

«Το  Νέο  Κύμα»  ζει  σύμφωνα  με  α«Το  Νέο  Κύμα»  ζει  σύμφωνα  με  αυυτήν  την  διανοητική  τήν  την  διανοητική  χλιαρότητα.χλιαρότητα. Αν Αν
κάποιος  θέλει  να  ξεχωρκάποιος  θέλει  να  ξεχωρίίσει,  να  είναι  διαφορετικός  από  τους  υπόλοιπους,  όλος  οσει,  να  είναι  διαφορετικός  από  τους  υπόλοιπους,  όλος  ο
κόσμος  κόσμος  ττον  υον  υπποβαθμοβαθμίίζειζει,, όλος  ο   όλος  ο  κόσμοςκόσμος  ττον  κρον  κρίίνει,  νει,  ττου  δημιουρου  δημιουργγεείίται  κενό,  ται  κενό,  ττουου
αρνούνται εραρνούνται εργγασία ασία κλπ.κλπ.

Ο  πόθος  να  βρούμε  χρήματα  για  να  ζήΟ  πόθος  να  βρούμε  χρήματα  για  να  ζήσσουμε  και  να  διαουμε  και  να  διασσκεδάσουμε,  ηκεδάσουμε,  η
βιασύνη  να  φτάβιασύνη  να  φτάσσουμε  σουμε  σττην  εην  εππιτυχία  της  ζωής,  η  αναζήτηση  της  οικονομικήςιτυχία  της  ζωής,  η  αναζήτηση  της  οικονομικής
εξασφάλισης, ο πόθος να αγοράσουμε πολλά πράγματα για να επιδειχτούμε στουςεξασφάλισης, ο πόθος να αγοράσουμε πολλά πράγματα για να επιδειχτούμε στους
άλλους κλπάλλους κλπ,, βάζουν ένα τέλος  βάζουν ένα τέλος σστην αγνή, φυσική και αυθτην αγνή, φυσική και αυθόόρμητη σκέψη.ρμητη σκέψη.

ΈΈχει αποδειχθεχει αποδειχθείί απόλυτα  απόλυτα όότι ο τι ο φόβοςφόβος αχρηστεύει τον νου  και σκληρα αχρηστεύει τον νου  και σκληραίίνει τηννει την
καρδιά.καρδιά.

Στους καιρούς μας του τόΣτους καιρούς μας του τόσσου φόβου και της αναζήτησης της εξασφάλισης, οιου φόβου και της αναζήτησης της εξασφάλισης, οι
άνθρωποι κρύβονται στις σπηλιές τους,  άνθρωποι κρύβονται στις σπηλιές τους,  στιςστις κρυψώνες τους,   κρυψώνες τους,  σστις γωνιές τους, στατις γωνιές τους, στα
μέρη που πιστεύουν ότι έχουν περιμέρη που πιστεύουν ότι έχουν περισσσσότερη ασφάλεια, λιγότερα προβλήματα και δενότερη ασφάλεια, λιγότερα προβλήματα και δεν
θέλουν να βγουν από κει, φοβούνται την ζωή, φοβούνται τις καινούργιες περιπέτειες,θέλουν να βγουν από κει, φοβούνται την ζωή, φοβούνται τις καινούργιες περιπέτειες,
τις νέες εμπειρτις νέες εμπειρίίες κλπες κλπ..

Όλη αυτή η Όλη αυτή η τόσοτόσο  ξεφωνημένηξεφωνημένη σύγχρονη μόρφωση βα σύγχρονη μόρφωση βασίσίζεται στον φόβο καιζεται στον φόβο και
στην ανστην ανααζήτηση εξασφάλισηςζήτηση εξασφάλισης. Ο. Οι άνθρωποι ει άνθρωποι είίναι τρομοκρατημένοι, φοβούνται καιναι τρομοκρατημένοι, φοβούνται και
την την ίίδια τους την σκιά. Οι άνθρωποι φοβόμαδια τους την σκιά. Οι άνθρωποι φοβόμασστε τα πάντα, φοβόματε τα πάντα, φοβόμασστε να βτε να βγγούμε απόούμε από
την  παλιά  πεπατημένη,  να  ετην  παλιά  πεπατημένη,  να  είίμαστε  διαφορετικομαστε  διαφορετικοίί από τους  άλλους  ανθρώπους,  ν από τους  άλλους  ανθρώπους,  ναα
σκεφτόμαστε  με  τρόπο  επαναστατικόσκεφτόμαστε  με  τρόπο  επαναστατικό,  ,  να  να  διακόψουμε  μεδιακόψουμε  με όλες  τις  προλήψεις  της όλες  τις  προλήψεις  της
ξεξεππεεσσμένης κοινωνμένης κοινωνίίας κλπ.ας κλπ.

Ευτυχώς στον κόσμο ζουν λΕυτυχώς στον κόσμο ζουν λίίγοι ειλγοι ειλιικρινεκρινείίς και με κατανόηση, που αληθινάς και με κατανόηση, που αληθινά
επιθυμούν  να  εξετάσουν  σε  βάθος  όλα  τα  προβλήματεπιθυμούν  να  εξετάσουν  σε  βάθος  όλα  τα  προβλήματαα του  νου,  αλλά  στους του  νου,  αλλά  στους
περισπερισσσότερους από μας δεν υπάρχει το πνεύμα της διαφωνότερους από μας δεν υπάρχει το πνεύμα της διαφωνίίας και της ανταρσίας.ας και της ανταρσίας.

Υπάρχουν δυο εΥπάρχουν δυο είίδη ανταρσδη ανταρσίίας που εας που είίναι ήδη σωστά αρχειοθετημένα. Πρώτο:ναι ήδη σωστά αρχειοθετημένα. Πρώτο:
ψυχολογική βψυχολογική βίίαιη ανταραιη ανταρσίσία. Δεύτερο: Ψυχολογική α. Δεύτερο: Ψυχολογική βαθειάβαθειά ανταρσ ανταρσίία της α της ΕΥΦΥΪΑΣ.ΕΥΦΥΪΑΣ.

Ο  πρώτος  τύπος  της  ανταρΟ  πρώτος  τύπος  της  ανταρσίσίας  εας  είίναι  αντιδρναι  αντιδρασαστικός,  συντηρητικός  καιτικός,  συντηρητικός  και
οπιοπισσθοδρομικός. Ο δεύτερος τύπος της ανταρσθοδρομικός. Ο δεύτερος τύπος της ανταρσίίας εας είίναι ΕΠΑΝΑΣΤΑναι ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΤΙΚΟΣ.ΙΚΟΣ.

Στον πρώτο τύπο της ψυχολοΣτον πρώτο τύπο της ψυχολογγικής ανταρσικής ανταρσίίας συναντάμε τον μεταρρυθμιστήας συναντάμε τον μεταρρυθμιστή
που  μπαλώνει  παλιά  ρούχα  και  επισκευάζει  τοπου  μπαλώνει  παλιά  ρούχα  και  επισκευάζει  τοίίχους  παλιών  κτιρχους  παλιών  κτιρίίων  για  να  μηνων  για  να  μην
γκρεμιστούν  είναι  ο  οπισθοδρομικός  τύπος,  ο  επαναστάτης  του  αγκρεμιστούν  είναι  ο  οπισθοδρομικός  τύπος,  ο  επαναστάτης  του  αίίματος  κματος  κααιι
οινοπνεύματος,  αρχηγός  των στρατοπέδων και  των πραξικοπημάτων  εναντοινοπνεύματος,  αρχηγός  των στρατοπέδων και  των πραξικοπημάτων  εναντίίον  τηςον της
κυβέρνησης,  ο  άνθρωπος  του  όπλου  κυβέρνησης,  ο  άνθρωπος  του  όπλου  σστον  ώμο,  ο  δικτάτορας  που  διατον  ώμο,  ο  δικτάτορας  που  διασσκεδάζεικεδάζει



στέλνοντας στο απόσπασμα όλους όστέλνοντας στο απόσπασμα όλους όσσους δεν δέχους δεν δέχοονται τα νται τα καπρίτσιακαπρίτσια του, τις θεωρ του, τις θεωρίίεςες
του.του.

Στον δεύτερο τύπο ψυχολογικής ανταρσΣτον δεύτερο τύπο ψυχολογικής ανταρσίίας συας συνναντάμε τον Βούδα, τον Ιησού,αντάμε τον Βούδα, τον Ιησού,
τον Ερμή, τον μεταρρυθμιστή  και ευφυή αντάρτη, τον διαισθητικό, τους Μεγάλουςτον Ερμή, τον μεταρρυθμιστή  και ευφυή αντάρτη, τον διαισθητικό, τους Μεγάλους
Κύρηκες τηςΚύρηκες της Επανάστασης της Συνείδησης κλπ Επανάστασης της Συνείδησης κλπ..

ΕκεΕκείίνοι που σπουδάζουν μόνο με την παράλογη πρόθενοι που σπουδάζουν μόνο με την παράλογη πρόθεσση να αναρριχηθούν σεη να αναρριχηθούν σε
σπουδασπουδαίίες  θέσεις  μέσα  στον  γραφειοκρατικό  κυκεώνα,  να  ανεβούν,  ναες  θέσεις  μέσα  στον  γραφειοκρατικό  κυκεώνα,  να  ανεβούν,  να
σκαρφαλώσουν  στην  κορυφή  της  σκάλας,  να  ακουστούν  κλπσκαρφαλώσουν  στην  κορυφή  της  σκάλας,  να  ακουστούν  κλπ,, στερούνται στερούνται
πραγματικής  βαθύτητας,  επραγματικής  βαθύτητας,  είίναι  από φύση ανόητοι,  επιφανειακοναι  από φύση ανόητοι,  επιφανειακοίί,  κενο,  κενοίί,  εκατό  τοις,  εκατό  τοις
εκατό απατεώνες.εκατό απατεώνες.

ΕΕίίννααι  πια  αποδεδειγμένο  πέρα  για  πέρα  ότι  όταν  στο  ανθρώπινο  ι  πια  αποδεδειγμένο  πέρα  για  πέρα  ότι  όταν  στο  ανθρώπινο  ονον δεν δεν
υπάρχει αληθινή Ακεραιότητα σκέψης και αισθήματος, παρυπάρχει αληθινή Ακεραιότητα σκέψης και αισθήματος, παρόόλο που μπορελο που μπορείί να έχουμε να έχουμε
μία  μεγάλη  μόρφωση,  η  ζωή εμία  μεγάλη  μόρφωση,  η  ζωή είίναι  ημιτελής,  αντιφατική,  βαρετή  και  γεμάτη  απόναι  ημιτελής,  αντιφατική,  βαρετή  και  γεμάτη  από
φοβφοβίίες όλων των ειδών.ες όλων των ειδών.

Πέρα από κάθε αμφιβΠέρα από κάθε αμφιβοολλίία και χωρα και χωρίίς φόβο να κάνουμε λάθος, μπορούμε νς φόβο να κάνουμε λάθος, μπορούμε ναα
βεβαιώβεβαιώσσουμε  με  έμφαουμε  με  έμφασση  ότι  χωρη  ότι  χωρίίς  ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚς  ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΗΗ μόρφωση  η  ζωή  ε μόρφωση  η  ζωή  είίναιναι
άχρηστη και επιβλαβής.άχρηστη και επιβλαβής.

Το διανοητικό ΖΩΟ έχει ένα ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΓΩ που αποτελεΤο διανοητικό ΖΩΟ έχει ένα ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΓΩ που αποτελείίται δυστυχώςται δυστυχώς
απαπόό διάφορες οντότητες που ενι διάφορες οντότητες που ενισσχύονται από την ΛΑΘΕΜΕΝΗ ΜΟΡΦΩΣΗ.χύονται από την ΛΑΘΕΜΕΝΗ ΜΟΡΦΩΣΗ.

Το πολλαπλό ΕΤο πολλαπλό Εγγώ που ο καθένας μας έχει μέσα του εώ που ο καθένας μας έχει μέσα του είίναι η βαναι η βασσική αιτική αιτίαία όλων όλων
μας  των  συμπλεμας  των  συμπλεγγμάτων  και  αντιθέσεων.  Η  ΒΑΣΙΚΗ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  πρέπει  νμάτων  και  αντιθέσεων.  Η  ΒΑΣΙΚΗ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  πρέπει  ναα
διδάξει στις νέες γενιές την ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ μας Ψυχολοδιδάξει στις νέες γενιές την ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ μας Ψυχολογίγία για την ΔΙΑΛΥΣΗ του ΕΓΩ.α για την ΔΙΑΛΥΣΗ του ΕΓΩ.
Μόνο διαλύοντας τις διάφορες οντότητες που στο σύνολΜόνο διαλύοντας τις διάφορες οντότητες που στο σύνολοο τ τοους αποτελούν το ΕΓΩ,υς αποτελούν το ΕΓΩ,
μπορούμε να εμπορούμε να εγγκαταστήκαταστήσσουμε μέσα μουμε μέσα μαας ένα μόνιμο κέντρο ατομικής συνες ένα μόνιμο κέντρο ατομικής συνείίδησης,δησης,
τότε θα ετότε θα είίμαστε ΑΚμαστε ΑΚΕΕΡΑΙΟΙ.ΡΑΙΟΙ.

Όσο θα υΌσο θα υππάρχει μέσα στον καθένα από μας το πολλαπλό Εγώ όχι μόνο θαάρχει μέσα στον καθένα από μας το πολλαπλό Εγώ όχι μόνο θα
πικραπικραίίνουμε την ζωή μας από μόνοι μας αλλά ακόμη θα την πικρανουμε την ζωή μας από μόνοι μας αλλά ακόμη θα την πικραίίνουμε και στουςνουμε και στους
άλλους.άλλους.

ΣεΣε τι  χρη τι  χρησσιμεύει  το  ότι  σπουδάζουμε  διμεύει  το  ότι  σπουδάζουμε  δίίκαιο  και  γινόμαστε  δικηγόροι,  ανκαιο  και  γινόμαστε  δικηγόροι,  αν
διαιωνδιαιωνίίζουμε τις αντιδικζουμε τις αντιδικίίες; Σε τι χρηες; Σε τι χρησσιμεύει να αποθηκεύουμε στον νου μας πολλέςιμεύει να αποθηκεύουμε στον νου μας πολλές
γνώσεις,  εάν  εμείς  συνεχγνώσεις,  εάν  εμείς  συνεχίίζουμε  συγχυσμένοι;ζουμε  συγχυσμένοι; Σε Σε τι  χρησιμεύουν  οι  τεχνικές  ή τι  χρησιμεύουν  οι  τεχνικές  ή
βιομηχανικές  ικανότητβιομηχανικές  ικανότητεες  μας  όταν  τις  χρησιμοποιούμε  για  την  καταστροφή  τωνς  μας  όταν  τις  χρησιμοποιούμε  για  την  καταστροφή  των
συνανθρώπων  μας;  Δεν  χρσυνανθρώπων  μας;  Δεν  χρηησιμεύει  σιμεύει  σσε  τε  τίίποτα  το  να  μορφωθούμε,  ναποτα  το  να  μορφωθούμε,  να
παρακολουθούμε μαθήματα, να μελετάμε αν στην πορεπαρακολουθούμε μαθήματα, να μελετάμε αν στην πορείία της καθημερα της καθημεριινής μας ζωήςνής μας ζωής
καταστρέφουμε μκαταστρέφουμε μίίζερα ο ένας τον άλλον.ζερα ο ένας τον άλλον.

Ο σκοπός της εκπαΟ σκοπός της εκπαίίδευσης δεν εδευσης δεν είίναι αποκλειστικά να παράναι αποκλειστικά να παράγγουμε κάθε χρόνοουμε κάθε χρόνο
καινούρκαινούργγιους άνεριους άνεργγους,  νέας μορφής  ους,  νέας μορφής  απατεωνάκους,απατεωνάκους, νέους αναιδε νέους αναιδείίς  που ούτε κανς που ούτε καν
ξέρουν να σέβονται την θρησκεξέρουν να σέβονται την θρησκείία του πλησα του πλησίίον τους ον τους κλπ.κλπ.

Το αληθινό  αντικεΤο αληθινό  αντικείίμενο της ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ πρέπει να εμενο της ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ πρέπει να είίναι ηναι η
δημιουργία αληθινών ανδρών καδημιουργία αληθινών ανδρών καιι γυναικών ΟΛΟΚΛΗΡΩΜ γυναικών ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΕΝΩΝ και κατά συνέπειαΝΩΝ και κατά συνέπεια
συνειδητών και συνειδητών και ευφυών.ευφυών.

ΔυστυχώςΔυστυχώς οι  εκπαιδευτικο οι  εκπαιδευτικοίί των  σχολε των  σχολείίων,  λυκεων,  λυκείίων  και  πανεπιστηων  και  πανεπιστημμίων,ίων,
σκέπτονται για όλα, εκτός από το να ξυπνήσουν την ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΥΦΥσκέπτονται για όλα, εκτός από το να ξυπνήσουν την ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΥΦΥΪΪΑΑ
των εκπαιδευομένων.των εκπαιδευομένων.

ΟποιοΟποιοσσδήποτε μπορεδήποτε μπορείί να επιθυμήσει  και  να αποκτήσει  τ να επιθυμήσει  και  να αποκτήσει  τίίτλους,  διακρτλους,  διακρίίσεις,σεις,
διπλώματα και μέχρι να γίνει πολύ αποδοτικός στον μηχανικό τομέα της ζωής, αλλάδιπλώματα και μέχρι να γίνει πολύ αποδοτικός στον μηχανικό τομέα της ζωής, αλλά
ααυυτό δεν  σηματό δεν  σημαίίνει  ότι  ενει  ότι  είίναι  ναι  ΕΥΦΥΗΣ.ΕΥΦΥΗΣ. Η ΕΥΦΥ Η ΕΥΦΥΪΪΑ δεν  μπορεΑ δεν  μπορείί ποτέ  να  ε ποτέ  να  είίναι  μιαναι  μια
μηχανική  λειτουργικότητα.  Η ΕΥΦΥμηχανική  λειτουργικότητα.  Η ΕΥΦΥΪΪΑ δεν  μΑ δεν  μππορεορείί να ε να είίναι  το αποτέλεσμα απλήςναι  το αποτέλεσμα απλής
βιβλιογραφικής πληροφόρηβιβλιογραφικής πληροφόρησσης, η ΕΥΦΥης, η ΕΥΦΥΪΪΑ δεν εΑ δεν είίναι η ικανότητα του να αντιδράςναι η ικανότητα του να αντιδράς
αυτόματα  με  πομπώδη  λόγια  σε  κάθε  πρόκληση.  Η  ΕΥΦΥαυτόματα  με  πομπώδη  λόγια  σε  κάθε  πρόκληση.  Η  ΕΥΦΥΪΪΑ δεν  εΑ δεν  είίναι  λεκτικήναι  λεκτική



μετατροπή της μνήμης. Η ΕΥΦΥμετατροπή της μνήμης. Η ΕΥΦΥΪΪΑ εΑ είίναι η ικανότητα του να λαμβάνεις  ναι η ικανότητα του να λαμβάνεις  απ’ απ’ ευθεευθείίαςας
την ΟΥΣΙΑ, το ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ, αυτό που αληθινά ΕΙΝΑΙ.την ΟΥΣΙΑ, το ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ, αυτό που αληθινά ΕΙΝΑΙ.

Η ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ εΗ ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ είίναι η επιστήμη που μας επιτρέπει να ξυπνάμεναι η επιστήμη που μας επιτρέπει να ξυπνάμε
αυτή την ικανότητα αυτή την ικανότητα σσε μας τους ίε μας τους ίδδιους και στους άλλους.ιους και στους άλλους.

Η  ΒΑΣΙΚΗ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  βοηθά  το  κάθε  ΑΤΟΜΟ  να  ανακαλύψει  τιςΗ  ΒΑΣΙΚΗ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  βοηθά  το  κάθε  ΑΤΟΜΟ  να  ανακαλύψει  τις
αληθινές ΑΞΙΕΣ που προκύπτουν σαν αποτέλεσμα της έρευνας σε βάθος και με τηναληθινές ΑΞΙΕΣ που προκύπτουν σαν αποτέλεσμα της έρευνας σε βάθος και με την
ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΗΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ ΤΟΥ. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ ΤΟΥ.

ΌτΌτααν  δεν  υπάρχει  μέσα  μας  ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ,  τότε  η  ν  δεν  υπάρχει  μέσα  μας  ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ,  τότε  η  ΑΥΤΟ-ΕΚΦΡΑΣΗΑΥΤΟ-ΕΚΦΡΑΣΗ
μετατρέπεται  σε  μετατρέπεται  σε  ΑΥΤΟ-ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΑΥΤΟ-ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΩΙΣΤΙΚ ΕΓΩΙΣΤΙΚΗ  Η  ΚΑΙ  ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΚΑΙ  ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗΗ.  Η.  Η
ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ασχολεΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ασχολείίται  μόνο με  το  να ξυπνά  ται  μόνο με  το  να ξυπνά  σστο κάθε  άτομο ΤΗΝτο κάθε άτομο ΤΗΝ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ να καταλαβαΙΚΑΝΟΤΗΤΑ να καταλαβαίίνενειι τον εαυτό του  τον εαυτό του σσε όλα τα πεδε όλα τα πεδίία του νου και όχι απλάα του νου και όχι απλά
να παραδνα παραδίίνεται στην ικανονεται στην ικανοπποοίίηση της λαθεμένης ηση της λαθεμένης αυτοέκφρασηςαυτοέκφρασης του πολλαπλού Εγώ. του πολλαπλού Εγώ.

ΑΝΟΔΙΚΑΝΟΔΙΚΗ καιΗ και ΚΑΘΟΔΙΚ ΚΑΘΟΔΙΚΗΗ ΕΞΕΛΙΞΗ, ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗ, ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
Στην  πράξη έχουμε  καταφέρει  να  διαπιΣτην  πράξη έχουμε  καταφέρει  να  διαπισστώσουμε  ότι  τότώσουμε  ότι  τόσσο οι  ο  οι  ΥΛΙΣΤΙΚΕΣΥΛΙΣΤΙΚΕΣ

ΣΧΟΛΕΣ όΣΧΟΛΕΣ όσσο και οι ο και οι ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ε ΣΧΟΛΕΣ είίναι εναι εγγκλωβισμένες στο δόγμα τηςκλωβισμένες στο δόγμα της
ανοδικής εξέλιξης.ανοδικής εξέλιξης.

Οι  σύγχρονες  γνώμες  σχετικά  με  την  προέλευση  του  ανθρώπου  και  τηνΟι  σύγχρονες  γνώμες  σχετικά  με  την  προέλευση  του  ανθρώπου  και  την
προηγούμενπροηγούμενηη του ανοδική εξέλιξη του ανοδική εξέλιξη,, στο βάθος ε στο βάθος είίναι καθναι καθααρή κρή κααι φτηνή σοφιστει φτηνή σοφιστείία, δενα, δεν
αντέχει σε μια αντέχει σε μια βαθειά βαθειά κριτική μελέτη.κριτική μελέτη.

Παρ’ Παρ’ όλες τις θεωρόλες τις θεωρίίες του ΔΑΡΒες του ΔΑΡΒΙΙΝΟΥ παραδεκτές σαν ΠΙΣΤΕΥΩ τυφλό απόΝΟΥ παραδεκτές σαν ΠΙΣΤΕΥΩ τυφλό από
τον τον ΚΑΡΛΚΑΡΛ ΜΑΡΞ και τον τό ΜΑΡΞ και τον τόσσο διαλο διαλααλημένο ΔΙΑΛΕΚΤΙΚλημένο ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΟΟ ΥΛΙΣΜ ΥΛΙΣΜΟΟ, οι σύ, οι σύγγχρονοιχρονοι
επιεπισστήμονες δεν ξέρουν τίποτε σχετικά με την προέλευση του ανθρώπου, ττήμονες δεν ξέρουν τίποτε σχετικά με την προέλευση του ανθρώπου, τ ίίποτα δενποτα δεν
γνωργνωρίίζουν,  τζουν,  τίίποτε  δεν  έχουν  διαπιστώσει  με  τρόπο  άμεσο  και  στερούνται  απόποτε  δεν  έχουν  διαπιστώσει  με  τρόπο  άμεσο  και  στερούνται  από
σσυυγκεκριμένες επιστημονικές αποδείξεις ακριβεγκεκριμένες επιστημονικές αποδείξεις ακριβείίς, σχετικά με την ανθρώπινη εξέλιξη.ς, σχετικά με την ανθρώπινη εξέλιξη.

ΑντΑντίίθετα,  αν  κοιτάξουμε  την  ιστορική  ανθρωπότητα,  δηλαδή,  αυτήν  τωνθετα,  αν  κοιτάξουμε  την  ιστορική  ανθρωπότητα,  δηλαδή,  αυτήν  των
τελευτατελευταίίων  εων  είίκοκοσσι  χιλιάδων  ή  τριάντι  χιλιάδων  ή  τριάνταα χιλιάδων  χρόνων  προ  Χριστού,  βρ χιλιάδων  χρόνων  προ  Χριστού,  βρίίσκουμεσκουμε
ακριβείς αποδείξεις, σημάδια αλάθητα ενός ανώτερου τύπου ανθρώπου, ακατανόητουακριβείς αποδείξεις, σημάδια αλάθητα ενός ανώτερου τύπου ανθρώπου, ακατανόητου
για τους σύγχρονους ανθρώπους, και του οπογια τους σύγχρονους ανθρώπους, και του οποίίου η παρουσου η παρουσίία μπορεα μπορείί να αποδειχθε να αποδειχθείί
από  πολλαπλές  μαρτυραπό  πολλαπλές  μαρτυρίίες,  παλιά  ιερογλυφικά,  αρχαιότατες  πυραμες,  παλιά  ιερογλυφικά,  αρχαιότατες  πυραμίίδες,  εξωτικούςδες,  εξωτικούς
μονόλιθους, μυστηριώδεις πάπυρους και διάφορα αρχαμονόλιθους, μυστηριώδεις πάπυρους και διάφορα αρχαίία μνημεα μνημείία.α.

Όσο για τον ΠΡΟΌσο για τον ΠΡΟΪΪΣΤΟΡΙΚΣΤΟΡΙΚΟΟ ΑΝΘΡΩΠΟ, αυτά τα περ ΑΝΘΡΩΠΟ, αυτά τα περίίερεργγα και  παράξεναα και  παράξενα
όντα με εμφάνιση τόντα με εμφάνιση τόόσο όμοια με αυτήν του ΣΚΕΠΤσο όμοια με αυτήν του ΣΚΕΠΤΌΌΜΕΝΟΥ ΖΜΕΝΟΥ ΖΩΩΟΥ και εντούτοιςΟΥ και εντούτοις
τόσο διαφορετικά, τότόσο διαφορετικά, τόσσο αλλιώτικα,  τόσο μο αλλιώτικα,  τόσο μυυστηριώδη και των οποίων τα  στηριώδη και των οποίων τα  κόκκαλακόκκαλα
βρίσκονταιβρίσκονται κρυμμένα σε βάθος μερικές φορές σε αρχαϊκά ερε κρυμμένα σε βάθος μερικές φορές σε αρχαϊκά ερείίπια της περιπια της περιόόδου τωνδου των
Παγετώνων ή Παγετώνων ή Προπαγετώνων,Προπαγετώνων, δεν ξέρουν τ δεν ξέρουν τίίποτα οι σύγχρονοι επιστήμονες με τρόποτα οι σύγχρονοι επιστήμονες με τρόπποο
ακριβή και από ακριβή και από άμεση άμεση εμπειρεμπειρίία.α.

Η  ΓΝΩΣΗ ΓΝΩΣΤΤΙΚΙΚΗΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ διδάσκει  ότι  το  ΛΟΓΙΚΟ ΖΩΟ   ΕΠΙΣΤΗΜΗ διδάσκει  ότι  το  ΛΟΓΙΚΟ ΖΩΟ  έτσι  έτσι  όπως  τοόπως  το
γνωρίζουμε, δεν είναι ένα ΤΕΛΕΙΟ  γνωρίζουμε, δεν είναι ένα ΤΕΛΕΙΟ  ΟΝ,ΟΝ, δεν ε δεν είίναι ακόμα ΑΝΘΡΩΠΟΣ με όλη τηνναι ακόμα ΑΝΘΡΩΠΟΣ με όλη την
σημασσημασίία της λέξης. Η φύση τον εξελα της λέξης. Η φύση τον εξελίίσσεσσειι μέ μέχχρι ενός ορισμένου σημείου και μετά τονρι ενός ορισμένου σημείου και μετά τον
εεγγκαταλεκαταλείίπει,  αφήνοντπει,  αφήνονταας  τον  σε  απόλυτη  ελευθερς  τον  σε  απόλυτη  ελευθερίία  για  να  εξακολουθήα  για  να  εξακολουθήσσει  τηνει  την
ανάπτυξανάπτυξηη του ή να χάσει όλες του τις δυνατότητες και να εκφυλιστε του ή να χάσει όλες του τις δυνατότητες και να εκφυλιστείί..  

ΟιΟι νόμοι της ανοδικής και της καθοδικής εξέλιξης ε νόμοι της ανοδικής και της καθοδικής εξέλιξης είίναι ο μηχανικός άξοναςναι ο μηχανικός άξονας
όλης της φύσης και δεν έχει καμόλης της φύσης και δεν έχει καμίία σχέση με την εσωτερική αυτοπραγμάτωση τουα σχέση με την εσωτερική αυτοπραγμάτωση του
ΕΙΝΑΙ.ΕΙΝΑΙ.

Μέσα  στο  ΣΚΕΠΤΜέσα στο  ΣΚΕΠΤΟΟΜΕΝΟ ΖΩΟ  υπάρχουν  τρομακτικές  δυνατότητες  πουΜΕΝΟ ΖΩΟ  υπάρχουν  τρομακτικές  δυνατότητες  που
μπορούν  να  αναπτυχθούν  ή  νμπορούν  να  αναπτυχθούν  ή  ναα χαθούν.  Δεν  υπάρχει  ν χαθούν.  Δεν  υπάρχει  νόόμος  που  να  διέπει  τηνμος  που  να  διέπει  την
ανάπτυξανάπτυξηη τους. Η  τους. Η μηχανικότηταμηχανικότητα της ανοδικής εξέλιξης δεν μπορεί να τις αναπτύξει. της ανοδικής εξέλιξης δεν μπορεί να τις αναπτύξει.
Η ανάπτυξη τέτοιων, σε λανθάνουΗ ανάπτυξη τέτοιων, σε λανθάνουσσα κατάσταση, δυνατοτήτων εα κατάσταση, δυνατοτήτων είίναι δυνατή μόνο σεναι δυνατή μόνο σε
συνθήκες  εντελώς  καθορισυνθήκες  εντελώς  καθορισσμένες,  και  αυτό  απαμένες,  και  αυτό  απαιιτετείί τρομερές  ατομικές τρομερές  ατομικές



ΥπερπροσπάθειεςΥπερπροσπάθειες και  μια  αποτελεσματική  βοήθεια  από  μέρους  εκε και  μια  αποτελεσματική  βοήθεια  από  μέρους  εκείίνων  τωννων  των
ΔΑΣΚΑΛΩΝ που ήδη έχουν κάνει αυτή την δουλειά στο παρελθόν.ΔΑΣΚΑΛΩΝ που ήδη έχουν κάνει αυτή την δουλειά στο παρελθόν.

Όποιος  θέλει  να  αναπτύξει  όλες  του  τις,  σε  λανθάνουΌποιος  θέλει  να  αναπτύξει  όλες  του  τις,  σε  λανθάνουσσα  κατάσταση,α  κατάσταση,
δυνατότητες  για  να  μετατραπεδυνατότητες  για  να  μετατραπείί σε  άνθρωπο  πρέπει  να  μπει  στον  δρόμο  της σε  άνθρωπο  πρέπει  να  μπει  στον  δρόμο  της
Επανάστασης της ΣυνείδησηςΕπανάστασης της Συνείδησης..

Το σκεπτόμενο ζώο εΤο σκεπτόμενο ζώο είίναι ο Κόκκος, ο Σπόρος. Από αυτόν τον σπόρο μπορεναι ο Κόκκος, ο Σπόρος. Από αυτόν τον σπόρο μπορείί
να γεννηθνα γεννηθείεί το Δέντρο της Ζωής, ο   το Δέντρο της Ζωής, ο  Αληθινός  Αληθινός  Άνθρωπος, εκεΆνθρωπος, εκείίνος ο Άνθρωπος τοννος ο Άνθρωπος τον
οποίον  έψαχνε  ο Διογένης  με  το  φανάρι  του,  μέρα μεσημέρι,  στους  δρόμους  τηςοποίον  έψαχνε  ο Διογένης  με  το  φανάρι  του,  μέρα μεσημέρι,  στους  δρόμους  της
Αθήνας και που δυστυχώς δεν μπόρεσε να βρει.Αθήνας και που δυστυχώς δεν μπόρεσε να βρει.

Δεν  εΔεν  είίναι  Νόμος  να  αναπτυχθεναι  Νόμος  να  αναπτυχθείί αυτός  ο  σπόρος,  αυτός  ο  κόκκος  ο  τόσο αυτός  ο  σπόρος,  αυτός  ο  κόκκος  ο  τόσο
ειδικός, γιατί το φυσιολογικό, το κανονικό εειδικός, γιατί το φυσιολογικό, το κανονικό είίναι να χαθεναι να χαθείί..

Ο ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ εΟ ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ είίναι  τόσο διαφορετικός  από  το  Σκεπτόμενοναι  τόσο διαφορετικός  από  το  Σκεπτόμενο
Ζώο, όπως εΖώο, όπως είίναι η αστραπή με το σύννεφο.ναι η αστραπή με το σύννεφο.

Αν  ο  κόκκος  δεν  πεθάνει,  ο  σπόρος  δεν  φυτρώνει.  ΕΑν  ο  κόκκος  δεν  πεθάνει,  ο  σπόρος  δεν  φυτρώνει.  Είίναι  αναναι  αναγγκακαίίο,  εο,  είίναιναι
επεεπείγίγον να πεθάνει το ΕΓΩ, Ο ον να πεθάνει το ΕΓΩ, Ο ΕΑΥΤΟΣΕΑΥΤΟΣ ΜΟΥ, για να γεννηθε ΜΟΥ, για να γεννηθείί ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ. Οι ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ. Οι
εκπαιδευτικοεκπαιδευτικοίί των σχολ των σχολεείων,  λυκείων,  λυκείίων και  πανεπιστημων και  πανεπιστημίίων πρέπεων πρέπειι να διδάξουν τους να διδάξουν τους
μαθητές τους το ΔΡΟΜΟ της  μαθητές τους το ΔΡΟΜΟ της  ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗΣΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ. Μόνο έτσι μπορε ΗΘΙΚΗΣ. Μόνο έτσι μπορείί να να
κκαατορθωθετορθωθείί ο θάνατος του ΕΓΩ. ο θάνατος του ΕΓΩ.

ΔΔίίνοντας  ΕΜΦΑΣΗ μπορούμε  να  βεβαιώνοντας  ΕΜΦΑΣΗ μπορούμε  να  βεβαιώσσουμε  ότι  η  ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ τηςουμε  ότι  η  ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ της
Συνείδησης όχι μόνο σπανίζει  Συνείδησης όχι μόνο σπανίζει  σσαυτόν τον κόαυτόν τον κόσσμο, αλλά και ότι γίνεται ολοένα καιμο, αλλά και ότι γίνεται ολοένα και
σπανιώτερη.σπανιώτερη.

Η  ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ  της  Συνείδησης  έχει  τρεις  παράΗ  ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ  της  Συνείδησης  έχει  τρεις  παράγγοντες  τέλειαοντες  τέλεια
καθορισμένους: Πρώτος να πεθάνειςκαθορισμένους: Πρώτος να πεθάνεις,, δεύτερος να Γεννηθείς δεύτερος να Γεννηθείς,, τρ τρίίτος η Θτος η Θυυσσίία για τηνα για την
ανθρωπότητα. Η σειρά των παραγόντων δεν αλλοιώνει το αποτέλεσμα.ανθρωπότητα. Η σειρά των παραγόντων δεν αλλοιώνει το αποτέλεσμα.

ΤΟ  ΝΑ  ΤΟ  ΝΑ  ΠΕΘΑΝΕΙΣΠΕΘΑΝΕΙΣ ε είίναι  υπόθεση  της  ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ καιναι  υπόθεση  της  ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ και
ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΔΙΑΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΥΥ ΕΓΩ. ΕΓΩ.

ΤΟ ΝΑ ΤΟ ΝΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΓΕΝΝΗΘΕΙΣ είναι υπόθεση ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ  είναι υπόθεση ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΜΕΤΑΛΛΑΓΗΣ.ΜΕΤΑΛΛΑΓΗΣ.
Αυτό το θέμα αντιστοιχεΑυτό το θέμα αντιστοιχείί στην υπερβατική   στην υπερβατική  σεξολογία.σεξολογία. Αυτός που θέλει  να Αυτός που θέλει  να

μελετήσει  αυτό το  θέμα πρέπει  να μας  μελετήσει  αυτό το  θέμα πρέπει  να μας  γγράψει  και  να γνωρίσει  τα Γνωστικά μαςράψει  και  να γνωρίσει  τα Γνωστικά μας
βιβλβιβλίία.α.

ΘΥΣΙΑ για την ανθρωπότητα εΘΥΣΙΑ για την ανθρωπότητα είίναι Συνειδητή ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΥΣΠΛΑΧΝναι Συνειδητή ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΥΣΠΛΑΧΝΙΙΑ.Α.
Αν  εμεΑν  εμείίς  δεν  επιθυμούμε  την  ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ  της  Συνείδησης,  αν  δεν  κάνουμες  δεν  επιθυμούμε  την  ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ  της  Συνείδησης,  αν  δεν  κάνουμε
τρομακτικές  τρομακτικές  ΥΠΕΡ-ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣΥΠΕΡ-ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ για να αναπτύξουμε αυτές τις, σε λανθάνουσα για να αναπτύξουμε αυτές τις, σε λανθάνουσα
κατάσταση, δυνατότητες που μας οδηγούν στην εκατάσταση, δυνατότητες που μας οδηγούν στην εσσωτερική αυτοπραγμάτωση, εωτερική αυτοπραγμάτωση, είίναιναι
φανερό ότι αυτές οι δυνατότητες δεν θα αναπτυχθούν ποτέ. Εφανερό ότι αυτές οι δυνατότητες δεν θα αναπτυχθούν ποτέ. Είίναι πολύ σπάνιοι αυτοναι πολύ σπάνιοι αυτοίί
που  που  αυτοπραγματοποιούνται,αυτοπραγματοποιούνται, αυτο αυτοίί που  σώζονται  και  σ’ αυτό  δεν  υπάρχει  καμία που  σώζονται  και  σ’ αυτό  δεν  υπάρχει  καμία
αδικία. Γιατίαδικία. Γιατί  θα έπρεπε να έχει το φτωχό Σκεπτόμενο Ζώο κάτι που δεν επιθυμεθα έπρεπε να έχει το φτωχό Σκεπτόμενο Ζώο κάτι που δεν επιθυμείί;;

ΧρειάζετΧρειάζετααι μια αλλαγή ριζική ολική και τελειωτική. Αλλά δεν θέλουν όλα ται μια αλλαγή ριζική ολική και τελειωτική. Αλλά δεν θέλουν όλα τα
όντα αυτή την αλλαόντα αυτή την αλλαγγή, δεν την επιθυμούν, δεν το ξέρουν και τους το λες και δενή, δεν την επιθυμούν, δεν το ξέρουν και τους το λες και δεν
καταλαβακαταλαβαίίνουν,  δεν το  κατανοούν,  δεν  τους  ενδιαφέρει.  Γιατνουν,  δεν το  κατανοούν,  δεν  τους  ενδιαφέρει.  Γιατίί θα  έπρεπε  να  τους θα  έπρεπε  να  τους
δοθεδοθείί με  την  β με  την  βίία  αυτό που δεν  θέλουν;  Η Αλήθεια  εα  αυτό που δεν  θέλουν;  Η Αλήθεια  είίναι  ότι  πριν  το  υποκεναι  ότι  πριν  το  υποκείίμενομενο
αποκτήαποκτήσσει ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ή ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ, που δεν γνωρει ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ή ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ, που δεν γνωρίίζει ούτε απόζει ούτε από
μακριά και που ακόμη δεν κατέχει, πρέπει να αποκτήσει δυνατότητες και δυνάμειςμακριά και που ακόμη δεν κατέχει, πρέπει να αποκτήσει δυνατότητες και δυνάμεις
που λαθεμένα πιστεύει ότι έχει, αλλά στην πραγματικότητα δεν έχει.που λαθεμένα πιστεύει ότι έχει, αλλά στην πραγματικότητα δεν έχει.

ΤΟ ΑΚΕΡΑΙΟ ΑΤΟΜΟΤΟ ΑΚΕΡΑΙΟ ΑΤΟΜΟ
Η ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ στο αληθινό της νόημα είναι η βαθειά κατανόησηΗ ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ στο αληθινό της νόημα είναι η βαθειά κατανόηση

του εαυτού μας. Μέσα σε κάθε άτομο υπάρχουν όλοι οι νόμοι της φύσης.του εαυτού μας. Μέσα σε κάθε άτομο υπάρχουν όλοι οι νόμοι της φύσης.
Όποιος θέλει να γνωρίσει όλα τα θαύματα της φύσης πρέπει να τα μελετήσειΌποιος θέλει να γνωρίσει όλα τα θαύματα της φύσης πρέπει να τα μελετήσει

μέσα στον εαυτό του.μέσα στον εαυτό του.



Η ψεύτικη εκπαίδευση το μόνο με το οποίο ασχολείται είναι πως να πλουτίσειΗ ψεύτικη εκπαίδευση το μόνο με το οποίο ασχολείται είναι πως να πλουτίσει
το  διανοητικό  και  αυτό  μπορεί  να  το  κάνει  οποιοσδήποτε.  Είναι  φανερό  ότι  μετο  διανοητικό  και  αυτό  μπορεί  να  το  κάνει  οποιοσδήποτε.  Είναι  φανερό  ότι  με
χρήματα οποιοσδήποτε μπορεί να έχει την πολυτέλεια να αγοράσει βιβλία.χρήματα οποιοσδήποτε μπορεί να έχει την πολυτέλεια να αγοράσει βιβλία.

ΔΕΝ  καταφερόμαστε  ενάντια  στην  διανοητική  μόρφωση,  καταφερόμαστεΔΕΝ  καταφερόμαστε  ενάντια  στην  διανοητική  μόρφωση,  καταφερόμαστε
μόνο κατά της υπερβολικής τάσης διανοητικής αποθήκευσης.μόνο κατά της υπερβολικής τάσης διανοητικής αποθήκευσης.

Η ψεύτικη διανοητική εκπαίδευση προσφέρει μόνο εκλεπτυσμένες διαφυγέςΗ ψεύτικη διανοητική εκπαίδευση προσφέρει μόνο εκλεπτυσμένες διαφυγές
για να ξεφύγουμε από τον εαυτό μας.για να ξεφύγουμε από τον εαυτό μας.

Κάθε  μορφωμένος  άνθρωπος,  κάθε  μανιώδης  του  ορθολογισμού,  διαθέτειΚάθε  μορφωμένος  άνθρωπος,  κάθε  μανιώδης  του  ορθολογισμού,  διαθέτει
πάντα θαυμάσιες διαφυγές που του επιτρέπουν να ξεφύγει από τον εαυτό του. Απόπάντα θαυμάσιες διαφυγές που του επιτρέπουν να ξεφύγει από τον εαυτό του. Από
τον  ορθολογισμό  χωρίς  πνευματικότητα  βγαίνουν  οι  απατεώνες  και  αυτοί  έχουντον  ορθολογισμό  χωρίς  πνευματικότητα  βγαίνουν  οι  απατεώνες  και  αυτοί  έχουν
οδηγήσει την ανθρωπότητα στο χάος και την καταστροφή. Η τεχνολογία ποτέ δενοδηγήσει την ανθρωπότητα στο χάος και την καταστροφή. Η τεχνολογία ποτέ δεν
μπορεί  να  μας  κάνει  ικανούς  να  γνωρίσουμε  τους  εαυτούς  μας  με  ολοκληρωτικόμπορεί  να  μας  κάνει  ικανούς  να  γνωρίσουμε  τους  εαυτούς  μας  με  ολοκληρωτικό
τρόπο.τρόπο.

Οι γονείς στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο, στο λύκειο στο πανεπιστήμιο,Οι γονείς στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο, στο λύκειο στο πανεπιστήμιο,
στο  πολυτεχνείο  κλπ,  για  να  μάθουν  κάποια  τέχνη,  για  να  αποκτήσουν  κάποιοστο  πολυτεχνείο  κλπ,  για  να  μάθουν  κάποια  τέχνη,  για  να  αποκτήσουν  κάποιο
επάγγελμα, για να μπορέσουν τελικά να κερδίσουν την ζωή τους.επάγγελμα, για να μπορέσουν τελικά να κερδίσουν την ζωή τους.

Είναι  φανερό  ότι  χρειαζόμαστε  να  ξέρουμε  κάποια  τέχνη,  να  έχουμε  έναΕίναι  φανερό  ότι  χρειαζόμαστε  να  ξέρουμε  κάποια  τέχνη,  να  έχουμε  ένα
επάγγελμα,  αλλά  αυτό  είναι  δευτερεύον  το  πρωτεύον,  το  θεμελιακό  είναι  ναεπάγγελμα,  αλλά  αυτό  είναι  δευτερεύον  το  πρωτεύον,  το  θεμελιακό  είναι  να
γνωρίσουμε  τον  εαυτό  μας,  να  ξέρουμε  ποιοι  είμαστε,  από  πού  ερχόμαστε,  πούγνωρίσουμε  τον  εαυτό  μας,  να  ξέρουμε  ποιοι  είμαστε,  από  πού  ερχόμαστε,  πού
πηγαίνουμε, ποιο είναι το αντικείμενο της ύπαρξης μας.πηγαίνουμε, ποιο είναι το αντικείμενο της ύπαρξης μας.

Στη ζωή υπάρχουν τα πάντα: χαρές, λύπες, αγάπη, πάθος, απόλαυση, πόνος,Στη ζωή υπάρχουν τα πάντα: χαρές, λύπες, αγάπη, πάθος, απόλαυση, πόνος,
ομορφιά,  ασχήμια  κλπ,  και  όταν  ξέρουμε  να  την  ζήσουμε  έντονα,  όταν  τηνομορφιά,  ασχήμια  κλπ,  και  όταν  ξέρουμε  να  την  ζήσουμε  έντονα,  όταν  την
κατανοούμε σε όλα τα ΕΠΙΠΕΔΑ του νου, βρίσκουμε την θέση μας στην Κοινωνία,κατανοούμε σε όλα τα ΕΠΙΠΕΔΑ του νου, βρίσκουμε την θέση μας στην Κοινωνία,
δημιουργούμε τη δική μας τέχνη, τον ιδιαίτερο τρόπο μας να ζούμε, να αισθανόμαστεδημιουργούμε τη δική μας τέχνη, τον ιδιαίτερο τρόπο μας να ζούμε, να αισθανόμαστε
και να σκεπτόμαστε. Όμως το αντίθετο είναι πλαστό εκατό τοις εκατό, η τέχνη απόκαι να σκεπτόμαστε. Όμως το αντίθετο είναι πλαστό εκατό τοις εκατό, η τέχνη από
μόνη της ποτέ δεν μπορεί να δημιουργήσει την κατανόηση σε βάθος, την αληθινήμόνη της ποτέ δεν μπορεί να δημιουργήσει την κατανόηση σε βάθος, την αληθινή
κατανόηση.κατανόηση.

Η σύγχρονη εκπαίδευση έχει αποδειχθεί μια παταγώδης αποτυχία γιατί δίνειΗ σύγχρονη εκπαίδευση έχει αποδειχθεί μια παταγώδης αποτυχία γιατί δίνει
υπερβολικήυπερβολική έμφαση στην τεχνολογία, στο επάγγελμα και είναι φανερό ότι δίνοντας έμφαση στην τεχνολογία, στο επάγγελμα και είναι φανερό ότι δίνοντας
έμφαση  στην  τεχνολογία  μετατρέπει  τον  άνθρωπο  σε  αυτόματο  μηχανοκίνητο,έμφαση  στην  τεχνολογία  μετατρέπει  τον  άνθρωπο  σε  αυτόματο  μηχανοκίνητο,
καταστρέφει τις καλύτερες δυνατότητες του.καταστρέφει τις καλύτερες δυνατότητες του.

Το να καλλιεργείς την ικανότητα και την αποδοτικότητα χωρίς την κατανόησηΤο να καλλιεργείς την ικανότητα και την αποδοτικότητα χωρίς την κατανόηση
της  ζωής,  χωρίς  την  γνωριμία  του  εαυτού  σου,  χωρίς  μια  άμεση  αντίληψη  τηςτης  ζωής,  χωρίς  την  γνωριμία  του  εαυτού  σου,  χωρίς  μια  άμεση  αντίληψη  της
διαδικασίας του ΕΑΥΤΟΥ ΜΟΥ, χωρίς μία λεπτομερή μελέτη του δικού σου τρόπουδιαδικασίας του ΕΑΥΤΟΥ ΜΟΥ, χωρίς μία λεπτομερή μελέτη του δικού σου τρόπου
σκέψης, αίσθησης, επιθυμίας και δράσης, θα χρησιμεύσει μόνο για να αυξηθεί η ίδιασκέψης, αίσθησης, επιθυμίας και δράσης, θα χρησιμεύσει μόνο για να αυξηθεί η ίδια
μας η σκληρότητα, ο ίδιος μας ο εγωισμός, οι ψυχολογικοί εκείνοι παράγοντες πουμας η σκληρότητα, ο ίδιος μας ο εγωισμός, οι ψυχολογικοί εκείνοι παράγοντες που
προκαλούν πόλεμο, πείνα, μιζέρια, πόνο. Η αποκλειστική ανάπτυξη της τεχνολογίαςπροκαλούν πόλεμο, πείνα, μιζέρια, πόνο. Η αποκλειστική ανάπτυξη της τεχνολογίας
έχει  παράγει  μηχανικούς,  επιστήμονες,  τεχνικούς,  ατομικούς  φυσικούς,  ταριχευτέςέχει  παράγει  μηχανικούς,  επιστήμονες,  τεχνικούς,  ατομικούς  φυσικούς,  ταριχευτές
των φτωχών ζώων, εφευρέτες καταστροφικών όπλων κλπ.των φτωχών ζώων, εφευρέτες καταστροφικών όπλων κλπ.

Όλοι αυτοί οι επαγγελματίες, όλοι αυτοί οι εφευρέτες των ατομικών βομβώνΌλοι αυτοί οι επαγγελματίες, όλοι αυτοί οι εφευρέτες των ατομικών βομβών
και βομβών υδρογόνου, όλοι αυτοί οι ταριχευτές που τρομοκρατούν τα πλάσματα τηςκαι βομβών υδρογόνου, όλοι αυτοί οι ταριχευτές που τρομοκρατούν τα πλάσματα της
φύσης, όλοι αυτοί οι απατεώνες, για το μόνο που πραγματικά χρησιμεύουν είναι γιαφύσης, όλοι αυτοί οι απατεώνες, για το μόνο που πραγματικά χρησιμεύουν είναι για
τον πόλεμο και την καταστροφή.τον πόλεμο και την καταστροφή.

Δεν ξέρουν τίποτα όλοι αυτοί οι απατεώνες, δεν καταλαβαίνουν τίποτα απόΔεν ξέρουν τίποτα όλοι αυτοί οι απατεώνες, δεν καταλαβαίνουν τίποτα από
την ολική διαδικασία της ζωής σε όλες τις άπειρες εκδηλώσεις της.την ολική διαδικασία της ζωής σε όλες τις άπειρες εκδηλώσεις της.

Η  γενική  τεχνολογική  πρόοδος,  συστήματα  μεταφοράς,  υπολογιστικέςΗ  γενική  τεχνολογική  πρόοδος,  συστήματα  μεταφοράς,  υπολογιστικές
μηχανές, ηλεκτρική ενέργεια, ασανσέρ μέσα στα κτίρια,  ηλεκτρονικοί υπολογιστέςμηχανές, ηλεκτρική ενέργεια, ασανσέρ μέσα στα κτίρια,  ηλεκτρονικοί υπολογιστές
κάθε  είδους  κλπ,  λύνουν  χιλιάδες  προβλήματα  που  ανακύπτουν  στο  επιφανειακόκάθε  είδους  κλπ,  λύνουν  χιλιάδες  προβλήματα  που  ανακύπτουν  στο  επιφανειακό
επίπεδο της ύπαρξης. Αλλά τοποθετούν μέσα στο άτομο και στην κοινωνία πολλάεπίπεδο της ύπαρξης. Αλλά τοποθετούν μέσα στο άτομο και στην κοινωνία πολλά
προβλήματα σε πλάτος και βάθος.προβλήματα σε πλάτος και βάθος.



Το  να  ζούμε  αποκλειστικά  στο  ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ  ΕΠΙΠΕΔΟ  χωρίς  ναΤο  να  ζούμε  αποκλειστικά  στο  ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ  ΕΠΙΠΕΔΟ  χωρίς  να
λογαριάζουμε  τα  διάφορα βαθύτερα  πεδία  και  περιοχές  του  νου σημαίνει  εκ  τωνλογαριάζουμε  τα  διάφορα βαθύτερα  πεδία  και  περιοχές  του  νου σημαίνει  εκ  των
πραγμάτων να επισύρουμε επάνω μας και επάνω στα παιδιά μας μιζέρια, δάκρυα καιπραγμάτων να επισύρουμε επάνω μας και επάνω στα παιδιά μας μιζέρια, δάκρυα και
απελπισία.απελπισία.

Η  μεγαλύτερη  ανάγκη,  το  πιο  επείγον  πρόβλημα  κάθε  ΑΤΟΜΟΥ,  κάθεΗ  μεγαλύτερη  ανάγκη,  το  πιο  επείγον  πρόβλημα  κάθε  ΑΤΟΜΟΥ,  κάθε
ανθρώπου, είναι να κατανοήσει την ζωή στην ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΗ της μορφή, γιατίανθρώπου, είναι να κατανοήσει την ζωή στην ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΗ της μορφή, γιατί
μόνο έτσι είμαστε σε θέση να μπορέσουμε να λύσουμε ικανοποιητικά όλα μας ταμόνο έτσι είμαστε σε θέση να μπορέσουμε να λύσουμε ικανοποιητικά όλα μας τα
εσωτερικά ιδιαίτερα προβλήματα.εσωτερικά ιδιαίτερα προβλήματα.

Οι τεχνικές γνώσεις από μόνες τους δεν μπορούν ποτέ να λύσουν όλα μας ταΟι τεχνικές γνώσεις από μόνες τους δεν μπορούν ποτέ να λύσουν όλα μας τα
ψυχολογικά προβλήματα, όλα μας τα βαθιά συμπλέγματα.ψυχολογικά προβλήματα, όλα μας τα βαθιά συμπλέγματα.

Αν θέλουμε να γίνουμε ΑΝΘΡΩΠΟΙ αληθινοί, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑΑν θέλουμε να γίνουμε ΑΝΘΡΩΠΟΙ αληθινοί, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ
οφείλουμε  να  ΑΥΤΟ-ΕΞΕΡΕΥΝΗΘΟΥΜΕ  ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ,  να  γνωρίσουμε  τουςοφείλουμε  να  ΑΥΤΟ-ΕΞΕΡΕΥΝΗΘΟΥΜΕ  ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ,  να  γνωρίσουμε  τους
εαυτούς μας σε βάθος σε όλες τις περιοχές της σκέψης, γιατί η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ έξωεαυτούς μας σε βάθος σε όλες τις περιοχές της σκέψης, γιατί η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ έξω
από  κάθε  αμφιβολία  μετατρέπεται  σε  ένα  όργανο  καταστροφής,  όταν  δεναπό  κάθε  αμφιβολία  μετατρέπεται  σε  ένα  όργανο  καταστροφής,  όταν  δεν
ΚΑΤΑΝΟΟΥΜΕ ΑΛΗΘΙΝΑ την ολική διαδικασία της ύπαρξης, όταν δεν γνωρίζουμεΚΑΤΑΝΟΟΥΜΕ ΑΛΗΘΙΝΑ την ολική διαδικασία της ύπαρξης, όταν δεν γνωρίζουμε
οι ίδιοι τους εαυτούς μας με ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΗ μορφή.οι ίδιοι τους εαυτούς μας με ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΗ μορφή.

Αν το ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟ ΖΩΟ αγαπούσε ΑΛΗΘΙΝΑ, αν γνώριζε τον εαυτόΑν το ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟ ΖΩΟ αγαπούσε ΑΛΗΘΙΝΑ, αν γνώριζε τον εαυτό
του,  αν  είχε  καταλάβει  την  ολική  διαδικασία  της  ζωής,  ποτέ  δεν  θα  έκανε  τοτου,  αν  είχε  καταλάβει  την  ολική  διαδικασία  της  ζωής,  ποτέ  δεν  θα  έκανε  το
ΕΓΚΛΗΜΑ να ΔΙΑΣΠΑΣΕΙ το ΑΤΟΜΟ.ΕΓΚΛΗΜΑ να ΔΙΑΣΠΑΣΕΙ το ΑΤΟΜΟ.

Η  τεχνολογική  μας  πρόοδος  είναι  φανταστική,  αλλά  κατάφερε  μόνο  ναΗ  τεχνολογική  μας  πρόοδος  είναι  φανταστική,  αλλά  κατάφερε  μόνο  να
αυξήσει την επιθετική μας ισχύ για να καταστρέφουμε ο ένας τον άλλο και παντού νααυξήσει την επιθετική μας ισχύ για να καταστρέφουμε ο ένας τον άλλο και παντού να
βασιλεύει ο τρόμος, η πείνα, η άγνοια και οι αρρώστιες.βασιλεύει ο τρόμος, η πείνα, η άγνοια και οι αρρώστιες.

Κανένα επάγγελμα, καμιά τεχνική δεν μπορεί ποτέ να μας δώσει αυτό πουΚανένα επάγγελμα, καμιά τεχνική δεν μπορεί ποτέ να μας δώσει αυτό που
ονομάζεται ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ, ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΛΗΘΙΝΗ.ονομάζεται ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ, ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΛΗΘΙΝΗ.

Κάθε ένας στην ζωή υποφέρει έντονα στο επάγγελμα του, στη δουλειά του,Κάθε ένας στην ζωή υποφέρει έντονα στο επάγγελμα του, στη δουλειά του,
στο  τραίνο  της  ρουτινιάρικης  ζωής  του,  και  τα  πράγματα  και  οι  ασχολίεςστο  τραίνο  της  ρουτινιάρικης  ζωής  του,  και  τα  πράγματα  και  οι  ασχολίες
μετατρέπονται σε όργανα ζήλιας, μουρμούρας, μίσους, πίκρας.μετατρέπονται σε όργανα ζήλιας, μουρμούρας, μίσους, πίκρας.

Ο  κόσμος  των  γιατρών,  ο  κόσμος  των  καλλιτεχνών,  των  μηχανικών,  τωνΟ  κόσμος  των  γιατρών,  ο  κόσμος  των  καλλιτεχνών,  των  μηχανικών,  των
δικηγόρων κλπ, κάθε ένας από αυτούς τους κόσμους είναι γεμάτος πόνο, μουρμούρες,δικηγόρων κλπ, κάθε ένας από αυτούς τους κόσμους είναι γεμάτος πόνο, μουρμούρες,
ανταγωνισμό, φθόνο κλπ.ανταγωνισμό, φθόνο κλπ.

Χωρίς  την  κατανόηση του εαυτού  μας  το  απλό επάγγελμα  μας  ασχολία  ήΧωρίς  την  κατανόηση του εαυτού  μας  το  απλό επάγγελμα  μας  ασχολία  ή
δουλειά μας οδηγούν στον πόνο και την αναζήτηση διαφυγών.δουλειά μας οδηγούν στον πόνο και την αναζήτηση διαφυγών.

Μερικοί ψάχνουν διαφυγή μέσω του οινοπνεύματος, του μπαρ, της ταβέρνας,Μερικοί ψάχνουν διαφυγή μέσω του οινοπνεύματος, του μπαρ, της ταβέρνας,
του καμπαρέ άλλοι θέλουν να διαφύγουν μέσω των ναρκωτικών, της μορφίνης, τηςτου καμπαρέ άλλοι θέλουν να διαφύγουν μέσω των ναρκωτικών, της μορφίνης, της
κοκαΐνης, της μαριχουάνας και άλλοι μέσω της ακολασίας και του εκφυλισμού τουκοκαΐνης, της μαριχουάνας και άλλοι μέσω της ακολασίας και του εκφυλισμού του
σεξ κλπ.σεξ κλπ.

Όταν θέλουμε να περιορίσουμε όλη την ΖΩΗ σε μια τέχνη, σε ένα επάγγελμα,Όταν θέλουμε να περιορίσουμε όλη την ΖΩΗ σε μια τέχνη, σε ένα επάγγελμα,
σε ένα σύστημα να κερδίζουμε χρήματα και πάλι χρήματα, το αποτέλεσμα είναι ησε ένα σύστημα να κερδίζουμε χρήματα και πάλι χρήματα, το αποτέλεσμα είναι η
βαρβαρότητα, η ανία και η αναζήτηση διαφυγής.βαρβαρότητα, η ανία και η αναζήτηση διαφυγής.

Πρέπει  να  μεταμορφωθούμε  σε  ΑΚΕΡΑΙΑ ΑΤΟΜΑ πλήρη  και  αυτό  είναιΠρέπει  να  μεταμορφωθούμε  σε  ΑΚΕΡΑΙΑ ΑΤΟΜΑ πλήρη  και  αυτό  είναι
δυνατόν  μόνο  γνωρίζοντας  τους  εαυτούς  μας  και  διαλύοντας  το  ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟδυνατόν  μόνο  γνωρίζοντας  τους  εαυτούς  μας  και  διαλύοντας  το  ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ
ΕΓΩ.ΕΓΩ.

Η ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ενώ ενθαρρύνει την εκμάθηση μιας τέχνης για ναΗ ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ενώ ενθαρρύνει την εκμάθηση μιας τέχνης για να
κερδίσουμε τα προς το ζην, πρέπει να πραγματοποιήσει κάτι πιο σημαντικό: πρέπει νακερδίσουμε τα προς το ζην, πρέπει να πραγματοποιήσει κάτι πιο σημαντικό: πρέπει να
βοηθήσει τον άνθρωπο να γνωρίσει, να αισθανθεί σε όλες τις μορφές και σε όλα ταβοηθήσει τον άνθρωπο να γνωρίσει, να αισθανθεί σε όλες τις μορφές και σε όλα τα
επίπεδα του νου την διαδικασία της ύπαρξης.επίπεδα του νου την διαδικασία της ύπαρξης.

Αν κάποιος  έχει  κάτι  να πει,  να το  πει,  και  αυτό το να το πει  είναι  πολύΑν κάποιος  έχει  κάτι  να πει,  να το  πει,  και  αυτό το να το πει  είναι  πολύ
ενδιαφέρον, γιατί έτσι ο κάθε ένας δημιουργεί από μόνος του το δικό του στυλ. Αλλάενδιαφέρον, γιατί έτσι ο κάθε ένας δημιουργεί από μόνος του το δικό του στυλ. Αλλά
το να μάθεις ξένα στυλ χωρίς να έχεις δοκιμάσει απευθείας από μόνος σου την ζωή μετο να μάθεις ξένα στυλ χωρίς να έχεις δοκιμάσει απευθείας από μόνος σου την ζωή με
τρόπο ολοκληρωμένο οδηγεί μόνο στην επιπολαιότητα.τρόπο ολοκληρωμένο οδηγεί μόνο στην επιπολαιότητα.



Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΟ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗ
Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗ είναι το πιο δυστυχισμένο κτήνος που υπάρχει σεΟ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗ είναι το πιο δυστυχισμένο κτήνος που υπάρχει σε

αυτήν την πεδιάδα των δακρύων, αλλά αυτός έχει την ΦΙΛΟΔΟΞΊΑ και μέχρι ακόμηαυτήν την πεδιάδα των δακρύων, αλλά αυτός έχει την ΦΙΛΟΔΟΞΊΑ και μέχρι ακόμη
την ΑΝΑΙΔΕΙΑ να ΑΥΤΟ-ΑΠΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΒΑΣΙΛΙΑΣ της ΦΥΣΗΣ.την ΑΝΑΙΔΕΙΑ να ΑΥΤΟ-ΑΠΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΒΑΣΙΛΙΑΣ της ΦΥΣΗΣ.

«ΓΝΩΘΙ«ΓΝΩΘΙ Σ ΣΑΥΤΟΝ».  «ΑΝΘΡΩΠΕ  ΓΝΩΡΙΣΕ  ΤΟΝ  ΕΑΥΤΟ  ΣΟΥ».  ΑυτόΑΥΤΟΝ».  «ΑΝΘΡΩΠΕ  ΓΝΩΡΙΣΕ  ΤΟΝ  ΕΑΥΤΟ  ΣΟΥ».  Αυτό
είναι ένα αρχαίο ΧΡΥΣΟ ΓΝΩΜΙΚΟ γραμμένο επάνω στους ακατάλυτους τοίχουςείναι ένα αρχαίο ΧΡΥΣΟ ΓΝΩΜΙΚΟ γραμμένο επάνω στους ακατάλυτους τοίχους
του ναού των Δελφών της αρχαίας Ελλάδας.του ναού των Δελφών της αρχαίας Ελλάδας.

Ο άνθρωπος, αυτό το φτωχό ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟ ΖΩΟ που χαρακτηρίζεται κατάΟ άνθρωπος, αυτό το φτωχό ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟ ΖΩΟ που χαρακτηρίζεται κατά
λάθος  ΑΝΘΡΩΠΟΣ,  έχει  ανακαλύψει  χιλιάδες  πολυπλοκότατες  και  δύσκολεςλάθος  ΑΝΘΡΩΠΟΣ,  έχει  ανακαλύψει  χιλιάδες  πολυπλοκότατες  και  δύσκολες
μηχανές και ξέρει πολύ καλά ότι για να εξυπηρετηθεί από μια ΜΗΧΑΝΗ χρειάζεταιμηχανές και ξέρει πολύ καλά ότι για να εξυπηρετηθεί από μια ΜΗΧΑΝΗ χρειάζεται
αρκετές φορές πολλά χρόνια μελέτης και εκμάθησης. Αλλά όταν πρόκειται για τοναρκετές φορές πολλά χρόνια μελέτης και εκμάθησης. Αλλά όταν πρόκειται για τον
ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ, ξεχνά εντελώς αυτό το γεγονός, παρόλο που και αυτός ο ίδιος είναι μιαΕΑΥΤΟ ΤΟΥ, ξεχνά εντελώς αυτό το γεγονός, παρόλο που και αυτός ο ίδιος είναι μια
μηχανή πιο πολύπλοκη από όλες όσες έχει ανακαλύψει.μηχανή πιο πολύπλοκη από όλες όσες έχει ανακαλύψει.

Δεν  υπάρχει  άνθρωπος  που  να  μην  είναι  γεμάτος  από  ολοκληρωτικάΔεν  υπάρχει  άνθρωπος  που  να  μην  είναι  γεμάτος  από  ολοκληρωτικά
λαθεμένες  ιδέες  για  τον  εαυτό  του,  το  χειρότερο  όμως  είναι  ότι  δεν  θέλει  ναλαθεμένες  ιδέες  για  τον  εαυτό  του,  το  χειρότερο  όμως  είναι  ότι  δεν  θέλει  να
καταλάβει ότι πραγματικά είναι μια μηχανή.καταλάβει ότι πραγματικά είναι μια μηχανή.

Η ανθρώπινη μηχανή δεν έχει ελευθερία κινήσεων, λειτουργεί μοναδικά απόΗ ανθρώπινη μηχανή δεν έχει ελευθερία κινήσεων, λειτουργεί μοναδικά από
πολλαπλές και διάφορες εσωτερικές επιρροές και εξωτερικές συγκρούσεις.πολλαπλές και διάφορες εσωτερικές επιρροές και εξωτερικές συγκρούσεις.

Όλες οι κινήσεις, ενέργειες, λόγια, ιδέες, αισθήματα, συγκινήσεις, επιθυμίες,Όλες οι κινήσεις, ενέργειες, λόγια, ιδέες, αισθήματα, συγκινήσεις, επιθυμίες,
της ανθρώπινης μηχανής προκαλούνται από εξωτερικές επιρροές και από πολλαπλέςτης ανθρώπινης μηχανής προκαλούνται από εξωτερικές επιρροές και από πολλαπλές
εσωτερικές αιτίες παράξενες και δύσκολες.εσωτερικές αιτίες παράξενες και δύσκολες.

ΤΟ ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟ ΖΩΟ είναι ένα φτωχό κουκλάκι που μιλά με μνήμη καιΤΟ ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟ ΖΩΟ είναι ένα φτωχό κουκλάκι που μιλά με μνήμη και
ζωτικότητα,  ένας ζωντανός κούκλος που έχει  την ανόητη αυταπάτη ότι μπορεί  ναζωτικότητα,  ένας ζωντανός κούκλος που έχει  την ανόητη αυταπάτη ότι μπορεί  να
ΚΑΝΕΙ, όταν στην πραγματικότητα δεν μπορεί να ΚΑΝΕΙ τίποτα. Φανταστείτε γιαΚΑΝΕΙ, όταν στην πραγματικότητα δεν μπορεί να ΚΑΝΕΙ τίποτα. Φανταστείτε για
μια  στιγμή,  αγαπητέ  αναγνώστη,  ένα  μηχανικό κούκλο  αυτόματα ελεγχόμενο απόμια  στιγμή,  αγαπητέ  αναγνώστη,  ένα  μηχανικό κούκλο  αυτόματα ελεγχόμενο από
έναν πολύπλοκο μηχανισμό. Φανταστείτε ότι αυτός ο κούκλος έχει ζωή, ερωτεύεται,έναν πολύπλοκο μηχανισμό. Φανταστείτε ότι αυτός ο κούκλος έχει ζωή, ερωτεύεται,
μιλά, περπατά, επιθυμεί, κάνει πολέμους κλπ.μιλά, περπατά, επιθυμεί, κάνει πολέμους κλπ.

Φανταστείτε ότι αυτός ο κούκλος μπορεί να αλλάξει ιδιοκτήτη κάθε στιγμή.Φανταστείτε ότι αυτός ο κούκλος μπορεί να αλλάξει ιδιοκτήτη κάθε στιγμή.
Πρέπει να φανταστείτε ότι κάθε ιδιοκτήτης είναι και ένα διαφορετικό πρόσωπο, έχειΠρέπει να φανταστείτε ότι κάθε ιδιοκτήτης είναι και ένα διαφορετικό πρόσωπο, έχει
το δικό του κριτήριο, το δικό του τρόπο διασκέδασης, αισθήματος, ζωής κλπ.το δικό του κριτήριο, το δικό του τρόπο διασκέδασης, αισθήματος, ζωής κλπ.

ΕΝΑΣ οποιοσδήποτε  ιδιοκτήτης  θέλοντας  να  αποκτήσει  χρήματα  θα  πατάΕΝΑΣ οποιοσδήποτε  ιδιοκτήτης  θέλοντας  να  αποκτήσει  χρήματα  θα  πατά
ορισμένα  κουμπιά  και  τότε  ο  κούκλος  θα  ασχολείται  με  το  εμπόριο.  Άλλοςορισμένα  κουμπιά  και  τότε  ο  κούκλος  θα  ασχολείται  με  το  εμπόριο.  Άλλος
ιδιοκτήτης,  μισή ώρα αργότερα ή μερικές ώρες μετά, θα έχει  κάποια διαφορετικήιδιοκτήτης,  μισή ώρα αργότερα ή μερικές ώρες μετά, θα έχει  κάποια διαφορετική
ιδέα, και θα βάζει τον κούκλο του να χορεύει και να γελά. Ένας τρίτος θα τον βάζειιδέα, και θα βάζει τον κούκλο του να χορεύει και να γελά. Ένας τρίτος θα τον βάζει
να παλεύει, ένας τέταρτος θα τον κάνει να ερωτευτεί μια γυναίκα, ένας πέμπτος θανα παλεύει, ένας τέταρτος θα τον κάνει να ερωτευτεί μια γυναίκα, ένας πέμπτος θα
τον κάνει να ερωτευτεί μια άλλη, ένας έκτος θα τον κάνει να μαλώσει με έναν γείτονατον κάνει να ερωτευτεί μια άλλη, ένας έκτος θα τον κάνει να μαλώσει με έναν γείτονα
και  θα  ανακατευτεί  η  αστυνομία  στο  πρόβλημα  που  θα  δημιουργηθεί  και  έναςκαι  θα  ανακατευτεί  η  αστυνομία  στο  πρόβλημα  που  θα  δημιουργηθεί  και  ένας
έβδομος θα τον κάνει να αλλάξει κατοικία.έβδομος θα τον κάνει να αλλάξει κατοικία.

Πραγματικά ο κούκλος στο παράδειγμα μας δεν έχει κάνει τίποτα, αλλά αυτόςΠραγματικά ο κούκλος στο παράδειγμα μας δεν έχει κάνει τίποτα, αλλά αυτός
νομίζει  ότι  ναι  έχει  κάνει,  έχει  την  ψευδαίσθηση  ότι  ΚΑΝΕΙ,  όταν  στηννομίζει  ότι  ναι  έχει  κάνει,  έχει  την  ψευδαίσθηση  ότι  ΚΑΝΕΙ,  όταν  στην
πραγματικότητα δεν μπορεί να ΚΑΝΕΙ τίποτα, γιατί δεν έχει το ατομικό του ΕΙΝΑΙ.πραγματικότητα δεν μπορεί να ΚΑΝΕΙ τίποτα, γιατί δεν έχει το ατομικό του ΕΙΝΑΙ.

Χωρίς καμιά αμφιβολία όλα έχουν συμβεί όπως όταν βρέχει, όταν αστράφτει,Χωρίς καμιά αμφιβολία όλα έχουν συμβεί όπως όταν βρέχει, όταν αστράφτει,
όταν ζεσταίνει ο ήλιος αλλά ο φτωχός κούκλος πιστεύει ότι ΚΑΝΕΙ, έχει την ανόητηόταν ζεσταίνει ο ήλιος αλλά ο φτωχός κούκλος πιστεύει ότι ΚΑΝΕΙ, έχει την ανόητη
ΨΕΥΔΑΙΣΘΗΣΗ ότι τα έκανε όλα, όταν στην πραγματικότητα δεν έχει κάνει τίποτα.ΨΕΥΔΑΙΣΘΗΣΗ ότι τα έκανε όλα, όταν στην πραγματικότητα δεν έχει κάνει τίποτα.
Είναι οι αντίστοιχοι ιδιοκτήτες του αυτοί που διασκέδασαν με τον φτωχό μηχανικόΕίναι οι αντίστοιχοι ιδιοκτήτες του αυτοί που διασκέδασαν με τον φτωχό μηχανικό
κούκλο.κούκλο.

Έτσι είναι το φτωχό σκεπτόμενο ζώο, αγαπητέ αναγνώστη: ένας μηχανικόςΈτσι είναι το φτωχό σκεπτόμενο ζώο, αγαπητέ αναγνώστη: ένας μηχανικός
κούκλος όπως στο χαρακτηριστικό μας παράδειγμα. Πιστεύει ότι ΚΑΝΕΙ, όταν στηνκούκλος όπως στο χαρακτηριστικό μας παράδειγμα. Πιστεύει ότι ΚΑΝΕΙ, όταν στην
πραγματικότητα  τίποτα  δεν  ΚΑΝΕΙ,  είναι  μια  μαριονέτα  με  κρέας  και  κόκαλαπραγματικότητα  τίποτα  δεν  ΚΑΝΕΙ,  είναι  μια  μαριονέτα  με  κρέας  και  κόκαλα



ελεγχόμενη από μια λεγεώνα ενεργειακών και  λεπτών οντοτήτων που στο σύνολοελεγχόμενη από μια λεγεώνα ενεργειακών και  λεπτών οντοτήτων που στο σύνολο
τους  αποτελούν  αυτό  που  ονομάζεται  ΕΓΩ,  πολλαπλό  ΕΓΩ.  Το  ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟτους  αποτελούν  αυτό  που  ονομάζεται  ΕΓΩ,  πολλαπλό  ΕΓΩ.  Το  ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ αναφέρει όλες αυτές τις οντότητες σαν «δαιμόνια» και το πραγματικόΕΥΑΓΓΕΛΙΟ αναφέρει όλες αυτές τις οντότητες σαν «δαιμόνια» και το πραγματικό
τους όνομα είναι ΛΕΓΕΩΝΑ.τους όνομα είναι ΛΕΓΕΩΝΑ.

Αν  πούμε  ότι  το  ΕΓΩ  είναι  λεγεώνα  από  ΔΑΙΜΟΝΙΑ που  ελέγχουν  τηνΑν  πούμε  ότι  το  ΕΓΩ  είναι  λεγεώνα  από  ΔΑΙΜΟΝΙΑ που  ελέγχουν  την
ανθρώπινη μηχανή, δεν υπερβάλουμε, έτσι είναι.ανθρώπινη μηχανή, δεν υπερβάλουμε, έτσι είναι.

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ-ΜΗΧΑΝΗ δεν έχει καμία ΑΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑ, δεν κατέχει τοΟ ΑΝΘΡΩΠΟΣ-ΜΗΧΑΝΗ δεν έχει καμία ΑΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑ, δεν κατέχει το
ΕΙΝΑΙ, μόνο το ΑΛΗΘΙΝΟ ΕΙΝΑΙ έχει την ΔΥΝΑΜΗ του να ΚΑΝΕΙ. ΕΙΝΑΙ, μόνο το ΑΛΗΘΙΝΟ ΕΙΝΑΙ έχει την ΔΥΝΑΜΗ του να ΚΑΝΕΙ. 

ΜΟΝΟ το ΕΙΝΑΙ μπορεί να μας δώσει ΑΛΗΘΙΝΗ ΑΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑ, μόνο τοΜΟΝΟ το ΕΙΝΑΙ μπορεί να μας δώσει ΑΛΗΘΙΝΗ ΑΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑ, μόνο το
ΕΙΝΑΙ μας μετατρέπει σε ΑΛΗΘΙΝΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ.ΕΙΝΑΙ μας μετατρέπει σε ΑΛΗΘΙΝΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ.

Αυτός που στ’ αλήθεια θέλει να πάψει να είναι ένας απλός μηχανικός κούκλοςΑυτός που στ’ αλήθεια θέλει να πάψει να είναι ένας απλός μηχανικός κούκλος
πρέπει να εξαλείψει κάθε μια από τις οντότητες που στο σύνολο τους αποτελούν τοπρέπει να εξαλείψει κάθε μια από τις οντότητες που στο σύνολο τους αποτελούν το
ΕΓΩ. Κάθε μια από αυτές τις οντότητες παίζουν με την ανθρώπινη μηχανή. ΑυτόςΕΓΩ. Κάθε μια από αυτές τις οντότητες παίζουν με την ανθρώπινη μηχανή. Αυτός
που στ’ αλήθεια θέλει να πάψει να είναι ένας απλός μηχανικός κούκλος, πρέπει ναπου στ’ αλήθεια θέλει να πάψει να είναι ένας απλός μηχανικός κούκλος, πρέπει να
αρχίσει να αποδέχεται και να παραδέχεται την ίδια του την ιδιότητα σαν μηχανή.αρχίσει να αποδέχεται και να παραδέχεται την ίδια του την ιδιότητα σαν μηχανή.

Αυτός που δεν θέλει να καταλάβει, ούτε να δεχτεί την ίδια του την ιδιότηταΑυτός που δεν θέλει να καταλάβει, ούτε να δεχτεί την ίδια του την ιδιότητα
της μηχανής, αυτός που δεν θέλει να καταλάβει σωστά αυτό το γεγονός, δεν μπορείτης μηχανής, αυτός που δεν θέλει να καταλάβει σωστά αυτό το γεγονός, δεν μπορεί
πια  να  αλλάξει:  είναι  ένας  δυστυχής,  ένας  κακομοίρης,  όμως  θα  του  άξιζε  «ναπια  να  αλλάξει:  είναι  ένας  δυστυχής,  ένας  κακομοίρης,  όμως  θα  του  άξιζε  «να
κρεμάσει μια πέτρα στο λαιμό του και να πέσει στην θάλασσα». Το Σκεπτόμενο Ζώοκρεμάσει μια πέτρα στο λαιμό του και να πέσει στην θάλασσα». Το Σκεπτόμενο Ζώο
είναι  μια μηχανή, αλλά μια πολύ ειδική μηχανή. Αν αυτή η μηχανή καταφέρει  ναείναι  μια μηχανή, αλλά μια πολύ ειδική μηχανή. Αν αυτή η μηχανή καταφέρει  να
καταλάβει ότι είναι ΜΗΧΑΝΗ, αν οδηγηθεί καλά και αν το επιτρέπουν οι συνθήκες,καταλάβει ότι είναι ΜΗΧΑΝΗ, αν οδηγηθεί καλά και αν το επιτρέπουν οι συνθήκες,
μπορεί να πάψει να είναι μηχανή και να μετατραπεί σε ΑΝΘΡΩΠΟ.μπορεί να πάψει να είναι μηχανή και να μετατραπεί σε ΑΝΘΡΩΠΟ.

Πριν απ’ όλα, είναι επείγον να αρχίσουμε την σε βάθος κατανόηση και σε όλαΠριν απ’ όλα, είναι επείγον να αρχίσουμε την σε βάθος κατανόηση και σε όλα
τα  επίπεδα  του  νου  ότι  δεν  έχουμε  αληθινή  ατομικότητα,  ότι  δεν  έχουμε  ένατα  επίπεδα  του  νου  ότι  δεν  έχουμε  αληθινή  ατομικότητα,  ότι  δεν  έχουμε  ένα
ΜΟΝΙΜΟ  ΚΕΝΤΡΟ  Συνείδησης,  ότι  την  μια  καθορισμένη  στιγμή  είμαστε  έναΜΟΝΙΜΟ  ΚΕΝΤΡΟ  Συνείδησης,  ότι  την  μια  καθορισμένη  στιγμή  είμαστε  ένα
πρόσωπο και την άλλη στιγμή άλλο. Όλα εξαρτώνται από την οντότητα που ελέγχειπρόσωπο και την άλλη στιγμή άλλο. Όλα εξαρτώνται από την οντότητα που ελέγχει
την κατάσταση ανά πάσα στιγμή.την κατάσταση ανά πάσα στιγμή.

Αυτό που προκαλεί την ψευδαίσθηση της ενότητας και ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ τουΑυτό που προκαλεί την ψευδαίσθηση της ενότητας και ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ του
Σκεπτόμενου Ζώου είναι από το ένα μέρος η αίσθηση που έχει το ΦΥΣΙΚΟ ΤΟΥΣκεπτόμενου Ζώου είναι από το ένα μέρος η αίσθηση που έχει το ΦΥΣΙΚΟ ΤΟΥ
ΣΩΜΑ και από το άλλο μέρος το όνομα και επίθετο και τέλος η μνήμη και ορισμένοςΣΩΜΑ και από το άλλο μέρος το όνομα και επίθετο και τέλος η μνήμη και ορισμένος
αριθμός  από  μηχανικές  συνήθειες  που  είναι  εμφυτευμένα  σ’  αυτόν  από  τηναριθμός  από  μηχανικές  συνήθειες  που  είναι  εμφυτευμένα  σ’  αυτόν  από  την
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ή που αποκτήθηκαν από απλή και ανόητη μίμηση.ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ή που αποκτήθηκαν από απλή και ανόητη μίμηση.

Το φτωχό Σκεπτόμενο  Ζώο δεν  μπορεί  να πάψει  να είναι  ΜΗΧΑΝΗ, δενΤο φτωχό Σκεπτόμενο  Ζώο δεν  μπορεί  να πάψει  να είναι  ΜΗΧΑΝΗ, δεν
μπορεί να αλλάξει, δεν μπορεί να αποκτήσει το ΑΛΗΘΙΝΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΙΝΑΙ και ναμπορεί να αλλάξει, δεν μπορεί να αποκτήσει το ΑΛΗΘΙΝΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΙΝΑΙ και να
μετατραπεί σε γνήσιο άνθρωπο, ενώ ΔΕΝ έχει το θάρρος να ΕΞΑΛΕΙΨΕΙ ΜΕΣΩ τηςμετατραπεί σε γνήσιο άνθρωπο, ενώ ΔΕΝ έχει το θάρρος να ΕΞΑΛΕΙΨΕΙ ΜΕΣΩ της
ΣΕ  ΒΑΘΟΣ  ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ  και  με  διαδοχική  σειρά  κάθε  μια  από  αυτές  τιςΣΕ  ΒΑΘΟΣ  ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ  και  με  διαδοχική  σειρά  κάθε  μια  από  αυτές  τις
ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΕΣ οντότητες  που  το  σύνολο  τους  αποτελούν  αυτό  που  ονομάζεταιΜΕΤΑΦΥΣΙΚΕΣ οντότητες  που  το  σύνολο  τους  αποτελούν  αυτό  που  ονομάζεται
ΕΓΩ, ο εαυτός μου.ΕΓΩ, ο εαυτός μου.

Κάθε  ιδέα,  κάθε  πάθος,  κάθε  βίτσιο,  κάθε  ελάττωμα,  κάθε  μίσος,  κάθεΚάθε  ιδέα,  κάθε  πάθος,  κάθε  βίτσιο,  κάθε  ελάττωμα,  κάθε  μίσος,  κάθε
επιθυμία  κλπ,  έχει  την  αντίστοιχη  οντότητά  του  και  το  σύνολο  όλων  αυτών  τωνεπιθυμία  κλπ,  έχει  την  αντίστοιχη  οντότητά  του  και  το  σύνολο  όλων  αυτών  των
οντοτήτων είναι το πολλαπλό εγώ της Επαναστατικής Ψυχολογίας.οντοτήτων είναι το πολλαπλό εγώ της Επαναστατικής Ψυχολογίας.

Όλες αυτές οι μεταφυσικές οντότητες, όλα αυτά τα εγώ, που στο σύνολο τουςΌλες αυτές οι μεταφυσικές οντότητες, όλα αυτά τα εγώ, που στο σύνολο τους
αποτελούν το ψυχολογικό ΕΓΩ, δεν έχουν αληθινή ανάμιξη μεταξύ τους, δεν έχουναποτελούν το ψυχολογικό ΕΓΩ, δεν έχουν αληθινή ανάμιξη μεταξύ τους, δεν έχουν
συντεταγμένες  καμιάς  μορφής.  Κάθε  μια  από  αυτές  τις  οντότητες  εξαρτάταισυντεταγμένες  καμιάς  μορφής.  Κάθε  μια  από  αυτές  τις  οντότητες  εξαρτάται
ολοκληρωτικά από τις περιστάσεις, αλλαγές εντυπώσεων, συμβάντα κλπ.ολοκληρωτικά από τις περιστάσεις, αλλαγές εντυπώσεων, συμβάντα κλπ.

Η  ΟΘΟΝΗ  του  ΝΟΥ αλλάζει  χρώματα  και  σκηνές  σε  κάθε  στιγμή,  όλαΗ  ΟΘΟΝΗ  του  ΝΟΥ αλλάζει  χρώματα  και  σκηνές  σε  κάθε  στιγμή,  όλα
εξαρτώνται από την οντότητα που κάθε στιγμή ελέγχει τον νου.εξαρτώνται από την οντότητα που κάθε στιγμή ελέγχει τον νου.

Από  την  ΟΘΟΝΗ  του  νου  περνούν  σε  διαρκή  παρέλαση  οι  διάφορεςΑπό  την  ΟΘΟΝΗ  του  νου  περνούν  σε  διαρκή  παρέλαση  οι  διάφορες
οντότητες που στο σύνολο τους αποτελούν το ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΕΓΩ.οντότητες που στο σύνολο τους αποτελούν το ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΕΓΩ.



Οι διάφορες  οντότητες,  που αποτελούν  το  πολλαπλό ΕΓΩ συγχωνεύονται,Οι  διάφορες  οντότητες,  που αποτελούν  το  πολλαπλό ΕΓΩ συγχωνεύονται,
διαχωρίζονται,  σχηματίζουν ορισμένες  ειδικές  ομάδες σύμφωνα με την έλξη τους,διαχωρίζονται,  σχηματίζουν ορισμένες  ειδικές  ομάδες σύμφωνα με την έλξη τους,
μαλώνουν μεταξύ τους, διαπληκτίζονται, αγνοούνται κλπ.μαλώνουν μεταξύ τους, διαπληκτίζονται, αγνοούνται κλπ.

Κάθε  οντότητα  της  ΛΕΓΕΩΝΑΣ  πού  ονομάζεται  ΕΓΩ,  κάθε  μικρό  ΕΓΩ,Κάθε  οντότητα  της  ΛΕΓΕΩΝΑΣ  πού  ονομάζεται  ΕΓΩ,  κάθε  μικρό  ΕΓΩ,
πιστεύει  ότι  είναι  το παν, το ΑΠΟΛΥΤΟ ΕΓΩ δεν υποπτεύεται  καθόλου ότι είναιπιστεύει  ότι  είναι  το παν, το ΑΠΟΛΥΤΟ ΕΓΩ δεν υποπτεύεται  καθόλου ότι είναι
απλά και μόνο ένα απειροελάχιστο μέρος.απλά και μόνο ένα απειροελάχιστο μέρος.

Η  οντότητα  που  σήμερα  ορκίζεται  αιώνια  αγάπη  σε  μια  γυναίκαΗ  οντότητα  που  σήμερα  ορκίζεται  αιώνια  αγάπη  σε  μια  γυναίκα
παραγκωνίζεται αργότερα από άλλη οντότητα που δεν έχει καμία σχέση με τον όρκοπαραγκωνίζεται αργότερα από άλλη οντότητα που δεν έχει καμία σχέση με τον όρκο
αυτόν  και  τότε  ο  χάρτινος  πύργος  γκρεμίζεται  και  η  φτωχή  γυναίκα  κλαίειαυτόν  και  τότε  ο  χάρτινος  πύργος  γκρεμίζεται  και  η  φτωχή  γυναίκα  κλαίει
απογοητευμένη.απογοητευμένη.

Η οντότητα που σήμερα ορκίζεται πίστη σε ένα έργο, παραγκωνίζεται αύριοΗ οντότητα που σήμερα ορκίζεται πίστη σε ένα έργο, παραγκωνίζεται αύριο
από άλλη οντότητα πού δεν έχει καμία σχέση με αυτό το έργο και τότε το άτομοαπό άλλη οντότητα πού δεν έχει καμία σχέση με αυτό το έργο και τότε το άτομο
αποσύρεται. Η οντότητα που σήμερα ορκίζεται πίστη στην ΓΝΩΣΗ, παραγκωνίζεταιαποσύρεται. Η οντότητα που σήμερα ορκίζεται πίστη στην ΓΝΩΣΗ, παραγκωνίζεται
αύριο από άλλη οντότητα που μισεί την ΓΝΩΣΗ.αύριο από άλλη οντότητα που μισεί την ΓΝΩΣΗ.

Οι  εκπαιδευτικοί  των  σχολείων,  λυκείων  και  πανεπιστημίων  πρέπει  ναΟι  εκπαιδευτικοί  των  σχολείων,  λυκείων  και  πανεπιστημίων  πρέπει  να
μελετήσουν αυτό το βιβλίο της ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ και από ανθρωπισμό ναμελετήσουν αυτό το βιβλίο της ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ και από ανθρωπισμό να
έχουν  το  θάρρος  να  προσανατολίσουν  τους  μαθητές  στον  θαυμαστό  δρόμο  τηςέχουν  το  θάρρος  να  προσανατολίσουν  τους  μαθητές  στον  θαυμαστό  δρόμο  της
Επανάστασης της Συνείδησης.Επανάστασης της Συνείδησης.

Είναι αναγκαίο το να καταλάβουν οι μαθητές την ανάγκη να γνωρίσουμε τουςΕίναι αναγκαίο το να καταλάβουν οι μαθητές την ανάγκη να γνωρίσουμε τους
εαυτούς μας σε όλα τα επίπεδα του νου.εαυτούς μας σε όλα τα επίπεδα του νου.

Χρειάζεται  ένας  πνευματικός  προσανατολισμός  πιο  αποτελεσματικός,Χρειάζεται  ένας  πνευματικός  προσανατολισμός  πιο  αποτελεσματικός,
χρειάζεται να καταλάβουμε το τι είμαστε και αυτό πρέπει να αρχίσει από τα ίδια ταχρειάζεται να καταλάβουμε το τι είμαστε και αυτό πρέπει να αρχίσει από τα ίδια τα
θρανίο του σχολείου.θρανίο του σχολείου.

ΔΕΝ αρνούμαστε ότι το χρήμα χρειάζεται για να τρώμε, να πληρώνουμε τοΔΕΝ αρνούμαστε ότι το χρήμα χρειάζεται για να τρώμε, να πληρώνουμε το
ενοίκιο του σπιτιού και να ντυνόμαστε.ενοίκιο του σπιτιού και να ντυνόμαστε.

ΔΕΝ αρνούμαστε  ότι  χρειάζεται  πνευματική  προετοιμασία,  ένα επάγγελμα,ΔΕΝ αρνούμαστε  ότι  χρειάζεται  πνευματική  προετοιμασία,  ένα επάγγελμα,
μία  τέχνη  για  να  κερδίζουμε  χρήματα,  αλλά  αυτό  δεν  είναι  το  παν,  αυτό  είναιμία  τέχνη  για  να  κερδίζουμε  χρήματα,  αλλά  αυτό  δεν  είναι  το  παν,  αυτό  είναι
δευτερεύον το πρώτο, το βασικό, είναι να ξέρουμε ποιοι είμαστε, τι είμαστε, από πούδευτερεύον το πρώτο, το βασικό, είναι να ξέρουμε ποιοι είμαστε, τι είμαστε, από πού
ερχόμαστε, για πού πηγαίνουμε, ποιο είναι το αντικείμενο της ύπαρξής μας.ερχόμαστε, για πού πηγαίνουμε, ποιο είναι το αντικείμενο της ύπαρξής μας.

Είναι λυπηρό να συνεχίζουμε σαν κουκλάκια αυτόματα, κακομοίρηδες θνητοί,Είναι λυπηρό να συνεχίζουμε σαν κουκλάκια αυτόματα, κακομοίρηδες θνητοί,
άνθρωποι-μηχανές.άνθρωποι-μηχανές.

Είναι  επείγον  να  πάψουμε  να  είμαστε  απλές  μηχανές,  είναι  επείγον  ναΕίναι  επείγον  να  πάψουμε  να  είμαστε  απλές  μηχανές,  είναι  επείγον  να
μετατραπούμε σε ΑΛΗΘΙΝΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ.μετατραπούμε σε ΑΛΗΘΙΝΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ.

Χρειάζεται μια ριζική αλλαγή και αυτό πρέπει να αρχίσει ακριβώς από τηνΧρειάζεται μια ριζική αλλαγή και αυτό πρέπει να αρχίσει ακριβώς από την
ΕΞΑΛΕΙΨΗ κάθε μιας από αυτές τις οντότητες που στο σύνολο τους αποτελούν τοΕΞΑΛΕΙΨΗ κάθε μιας από αυτές τις οντότητες που στο σύνολο τους αποτελούν το
πολλαπλό ΕΓΩ.πολλαπλό ΕΓΩ.

Το φτωχό Σκεπτόμενο Ζώο δεν είναι ΑΝΘΡΩΠΟΣ, αλλά έχει μέσα του σεΤο φτωχό Σκεπτόμενο Ζώο δεν είναι ΑΝΘΡΩΠΟΣ, αλλά έχει μέσα του σε
λανθάνουσα κατάσταση όλες τις δυνατότητες για να μετατραπεί σε ΑΝΘΡΩΠΟ.λανθάνουσα κατάσταση όλες τις δυνατότητες για να μετατραπεί σε ΑΝΘΡΩΠΟ.

ΔΕΝ είναι  νόμος  το να αναπτυχθούν  αυτές  οι  δυνατότητες  το φυσικότεροΔΕΝ είναι  νόμος  το να αναπτυχθούν  αυτές  οι  δυνατότητες  το φυσικότερο
είναι να χαθούν.είναι να χαθούν.

ΜΟΝΟ  μέσω  τρομακτικών  ΥΠΕΡ-ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΩΝ  μπορούν  ναΜΟΝΟ  μέσω  τρομακτικών  ΥΠΕΡ-ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΩΝ  μπορούν  να
αναπτυχθούν τέτοιες ανθρώπινες δυνατότητες.αναπτυχθούν τέτοιες ανθρώπινες δυνατότητες.

Πολλά πρέπει  να  εξαλείψουμε  και  πολλά πρέπει  να  αποκτήσουμε.  ΓίνεταιΠολλά πρέπει  να  εξαλείψουμε  και  πολλά πρέπει  να  αποκτήσουμε.  Γίνεται
αναγκαίο να κάνουμε έναν απολογισμό για να ξέρουμε πόσα μας περισσεύουν καιαναγκαίο να κάνουμε έναν απολογισμό για να ξέρουμε πόσα μας περισσεύουν και
πόσα μας λείπουν.πόσα μας λείπουν.

Είναι  φανερό ότι  το  πολλαπλό εγώ περισσεύει,  είναι  κάτι  το  άχρηστο καιΕίναι  φανερό ότι  το  πολλαπλό εγώ περισσεύει,  είναι  κάτι  το  άχρηστο και
βλαβερό.βλαβερό.

ΕΙΝΑΙ ΛΟΓΙΚΟ να πούμε ότι οφείλουμε να αναπτύξουμε ορισμένες δυνάμεις,ΕΙΝΑΙ ΛΟΓΙΚΟ να πούμε ότι οφείλουμε να αναπτύξουμε ορισμένες δυνάμεις,
ορισμένες ικανότητες, ορισμένες αρετές που ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ-ΜΗΧΑΝΗ πιστεύει ότιορισμένες ικανότητες, ορισμένες αρετές που ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ-ΜΗΧΑΝΗ πιστεύει ότι
έχει,  αλλά  που  στην  πραγματικότητα  ΔΕΝ  ΕΧΕΙ.  Ο  ΑΝΘΡΩΠΟΣ-ΜΗΧΑΝΗέχει,  αλλά  που  στην  πραγματικότητα  ΔΕΝ  ΕΧΕΙ.  Ο  ΑΝΘΡΩΠΟΣ-ΜΗΧΑΝΗ



πιστεύει  ότι  έχει  αληθινή  ΑΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑ,  Συνείδηση  ΞΎΠΝΙΑ,  ΣΥΝΕΙΔΗΤΉπιστεύει  ότι  έχει  αληθινή  ΑΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑ,  Συνείδηση  ΞΎΠΝΙΑ,  ΣΥΝΕΙΔΗΤΉ
ΘΕΛΗΣΗ, ΔΥΝΑΜΗ ΝΑ ΠΡΑΤΤΕΙ κλπ, και δεν έχει τίποτα από αυτά.ΘΕΛΗΣΗ, ΔΥΝΑΜΗ ΝΑ ΠΡΑΤΤΕΙ κλπ, και δεν έχει τίποτα από αυτά.

Αν  θέλουμε  να  πάψουμε  να  είμαστε  μηχανές,  αν  θέλουμε  να  ξυπνήσουμεΑν θέλουμε  να  πάψουμε  να  είμαστε  μηχανές,  αν  θέλουμε  να  ξυπνήσουμε
Συνείδηση,  να  έχουμε  αληθινή  ΣΥΝΕΙΔΗΤΉ  ΘΕΛΗΣΗ,  ΑΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑ,Συνείδηση,  να  έχουμε  αληθινή  ΣΥΝΕΙΔΗΤΉ  ΘΕΛΗΣΗ,  ΑΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑ,
ικανότητα να πράττουμε, είναι επείγον να αρχίσουμε να γνωριζόμαστε οι ίδιοι καιικανότητα να πράττουμε, είναι επείγον να αρχίσουμε να γνωριζόμαστε οι ίδιοι και
κατόπιν να διαλύσουμε το ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΕΓΩ. Όταν το πολλαπλό εγώ διαλύεταικατόπιν να διαλύσουμε το ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΕΓΩ. Όταν το πολλαπλό εγώ διαλύεται
μένει μέσα μας μόνο το ΑΛΗΘΙΝΟ ΕΙΝΑΙ.μένει μέσα μας μόνο το ΑΛΗΘΙΝΟ ΕΙΝΑΙ.

ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ εκπαιδευτικοίΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ εκπαιδευτικοί
Το πιο σοβαρό πρόβλημα  Το πιο σοβαρό πρόβλημα  της δημόσιας εκπαίδευσηςτης δημόσιας εκπαίδευσης δεν είναι οι μαθητές δεν είναι οι μαθητές

ούτε  οι  μαθήτριεςούτε  οι  μαθήτριες του  δημοτικού,  γυμνασίου  ή  λυκείου,   του  δημοτικού,  γυμνασίου  ή  λυκείου,  αλλά οι  γονείς  και  οιαλλά  οι  γονείς  και  οι
εκπαιδευτικοίεκπαιδευτικοί..

Αν οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί δεν αυτογνωρίζονται, αν δεν είναι ικανοί ναΑν οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί δεν αυτογνωρίζονται, αν δεν είναι ικανοί να
καταλάβουν το νήπιο αγόρι ή κορίτσι, αν δεν ξέρουν να κατανοήσουν σε βάθος τιςκαταλάβουν το νήπιο αγόρι ή κορίτσι, αν δεν ξέρουν να κατανοήσουν σε βάθος τις
σχέσεις τους με αυτά τα πλάσματα που αρχίζουν να ζουν, αν ενδιαφέρονται μόνο νασχέσεις τους με αυτά τα πλάσματα που αρχίζουν να ζουν, αν ενδιαφέρονται μόνο να
καλλιεργήσουν  το  πνεύμα  αυτών  που  εκπαιδεύουν,  πώς  μπορούμε  νακαλλιεργήσουν  το  πνεύμα  αυτών  που  εκπαιδεύουν,  πώς  μπορούμε  να
δημιουργήσουμε μια καινούργια τάξη εκπαίδευσης;δημιουργήσουμε μια καινούργια τάξη εκπαίδευσης;

Το νήπιο, ο μαθητής, ή μαθήτρια πάει στο σχολείο για να λάβει συνειδητόΤο νήπιο, ο μαθητής, ή μαθήτρια πάει στο σχολείο για να λάβει συνειδητό
προσανατολισμό αλλά αν οι εκπαιδευτικοί έχουν στενά κριτήρια, είναι συντηρητικοί,προσανατολισμό αλλά αν οι εκπαιδευτικοί έχουν στενά κριτήρια, είναι συντηρητικοί,
αντιδραστικοί, επιβραδυντικοί, έτσι θα είναι και οι μαθητές και οι μαθήτριες.αντιδραστικοί, επιβραδυντικοί, έτσι θα είναι και οι μαθητές και οι μαθήτριες.

Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να ξαναεκπαιδευτούν, να γνωρίσουν τον εαυτό τους,Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να ξαναεκπαιδευτούν, να γνωρίσουν τον εαυτό τους,
να  αναθεωρήσουν  όλες  τους  τις  γνώσεις,  να  καταλάβουν  ότι  μπαίνουμε  σε  μιανα  αναθεωρήσουν  όλες  τους  τις  γνώσεις,  να  καταλάβουν  ότι  μπαίνουμε  σε  μια
Καινούργια  Εποχή.  Μετασχηματιζόμενοι  οι  εκπαιδευτικοί,  μετασχηματίζεται  και  ηΚαινούργια  Εποχή.  Μετασχηματιζόμενοι  οι  εκπαιδευτικοί,  μετασχηματίζεται  και  η
δημόσια εκπαίδευση.δημόσια εκπαίδευση.

Το να ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ τον ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ είναι το πιο δύσκολο, γιατί όλοιΤο να ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ τον ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ είναι το πιο δύσκολο, γιατί όλοι
όσοι  έχουν  διαβάσει  πολύ,  όλοι  εκείνοι  που έχουν  δίπλωμα,  όλοι  όσοι  πρέπει  ναόσοι  έχουν  διαβάσει  πολύ,  όλοι  εκείνοι  που έχουν  δίπλωμα,  όλοι  όσοι  πρέπει  να
διδάξουν, που εργάζονται σαν δάσκαλοι του σχολείου, είναι όπως είναι. Ο νους τουςδιδάξουν, που εργάζονται σαν δάσκαλοι του σχολείου, είναι όπως είναι. Ο νους τους
είναι εγκλωβισμένος στις πενήντα χιλιάδες θεωρίες που έχουν μάθει και δεν αλλάζειείναι εγκλωβισμένος στις πενήντα χιλιάδες θεωρίες που έχουν μάθει και δεν αλλάζει
πλέον ούτε με κανονιές.πλέον ούτε με κανονιές.

Οι εκπαιδευτικοί θα όφειλαν να διδάσκουν ΠΩΣ ΝΑ ΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ, όμωςΟι εκπαιδευτικοί θα όφειλαν να διδάσκουν ΠΩΣ ΝΑ ΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ, όμως
δυστυχώς νοιάζονται να διδάξουν ΣΤΟ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ.δυστυχώς νοιάζονται να διδάξουν ΣΤΟ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ.

Γονείς  και  δάσκαλοι  ζουν  γεμάτοι  με  τρομερές  έγνοιες  οικονομικές,Γονείς  και  δάσκαλοι  ζουν  γεμάτοι  με  τρομερές  έγνοιες  οικονομικές,
κοινωνικές, συναισθηματικές κλπ.κοινωνικές, συναισθηματικές κλπ.

Οι  γονείς  και  οι  εκπαιδευτικοί  είναι  απασχολημένοι  με  τα  δικά  τουςΟι  γονείς  και  οι  εκπαιδευτικοί  είναι  απασχολημένοι  με  τα  δικά  τους
προβλήματα  και  στενοχώριες,  δεν  ενδιαφέρονται  αληθινά  να  μελετήσουν  και  ναπροβλήματα  και  στενοχώριες,  δεν  ενδιαφέρονται  αληθινά  να  μελετήσουν  και  να
λύσουν τα προβλήματα που τους θέτουν τα αγόρια και κορίτσια του «νέου κύματος».λύσουν τα προβλήματα που τους θέτουν τα αγόρια και κορίτσια του «νέου κύματος».

Υπάρχει τρομερός εκφυλισμός πνευματικός,  ηθικός και  κοινωνικός αλλά οιΥπάρχει τρομερός εκφυλισμός πνευματικός,  ηθικός και  κοινωνικός αλλά οι
γονείς και οι εκπαιδευτικοί είναι γεμάτοι ανησυχίες και έγνοιες προσωπικές και έχουνγονείς και οι εκπαιδευτικοί είναι γεμάτοι ανησυχίες και έγνοιες προσωπικές και έχουν
χρόνο μόνο για να σκεφτούν το οικονομικό θέμα των γιων τους, στο να τους δώσουνχρόνο μόνο για να σκεφτούν το οικονομικό θέμα των γιων τους, στο να τους δώσουν
ένα επάγγελμα για να μην πεθάνουν από πείνα και αυτό είναι όλο.ένα επάγγελμα για να μην πεθάνουν από πείνα και αυτό είναι όλο.

Αντίθετα με ό,τι πιστεύεται γενικά, οι περισσότεροι πατέρες δεν αγαπούν ταΑντίθετα με ό,τι πιστεύεται γενικά, οι περισσότεροι πατέρες δεν αγαπούν τα
παιδιά  τους  αληθινά.  Αν  τα  αγαπούσαν,  θα  πάλευαν  για  το  κοινό  καλό,  θαπαιδιά  τους  αληθινά.  Αν  τα  αγαπούσαν,  θα  πάλευαν  για  το  κοινό  καλό,  θα
ενδιαφέρονταν  για τα προβλήματα της  δημόσιας  εκπαίδευσης με  την πρόθεση ναενδιαφέρονταν  για τα προβλήματα της  δημόσιας  εκπαίδευσης με  την πρόθεση να
καταφέρουν μια αληθινή αλλαγή. Αν οι γονείς αγαπούσαν αληθινά τα παιδιά τους, δενκαταφέρουν μια αληθινή αλλαγή. Αν οι γονείς αγαπούσαν αληθινά τα παιδιά τους, δεν
θα υπήρχαν πόλεμοι, δεν θα έβαζαν την οικογένεια και το έθνος σε αντίθεση με τοθα υπήρχαν πόλεμοι, δεν θα έβαζαν την οικογένεια και το έθνος σε αντίθεση με το
σύνολο  του  κόσμου,  γιατί  αυτό  δημιουργεί  προβλήματα,  πολέμους,  βλαβερούςσύνολο  του  κόσμου,  γιατί  αυτό  δημιουργεί  προβλήματα,  πολέμους,  βλαβερούς
διαχωρισμούς,  περιβάλλον  κόλασης  για  τους  γιους  και  τις  κόρες  μας.  Ο  κόσμοςδιαχωρισμούς,  περιβάλλον  κόλασης  για  τους  γιους  και  τις  κόρες  μας.  Ο  κόσμος
μελετά, προετοιμάζεται για να γίνει γιατρός, μηχανικός, δικηγόρος κλπ, ενώ αντίθεταμελετά, προετοιμάζεται για να γίνει γιατρός, μηχανικός, δικηγόρος κλπ, ενώ αντίθετα
δεν προετοιμάζεται για το σοβαρότερο και πιο δύσκολο που είναι να είσαι πατέραςδεν προετοιμάζεται για το σοβαρότερο και πιο δύσκολο που είναι να είσαι πατέρας
οικογένειας.οικογένειας.



Αυτός  ο  εγωισμός  της  οικογένειας,  αυτή  η  έλλειψη  αγάπης  προς  τουςΑυτός  ο  εγωισμός  της  οικογένειας,  αυτή  η  έλλειψη  αγάπης  προς  τους
συνανθρώπους μας, αυτή η πολιτική της οικογενειακής απομόνωσης, είναι ανόητησυνανθρώπους μας, αυτή η πολιτική της οικογενειακής απομόνωσης, είναι ανόητη
εκατό τα εκατό,  γιατί  μετατρέπεται  σε παράγοντα φθοράς και  σταθερό κοινωνικόεκατό τα εκατό,  γιατί  μετατρέπεται  σε παράγοντα φθοράς και  σταθερό κοινωνικό
εκφυλισμό.εκφυλισμό.

Η πρόοδος, η αληθινή επανάσταση, είναι εφικτές μόνο γκρεμίζοντας αυτό τοΗ πρόοδος, η αληθινή επανάσταση, είναι εφικτές μόνο γκρεμίζοντας αυτό το
σινικό τείχος που μας χωρίζει, που μας απομονώνει από τον υπόλοιπο κόσμο.σινικό τείχος που μας χωρίζει, που μας απομονώνει από τον υπόλοιπο κόσμο.

Όλοι  εμείς  είμαστε  μια  ΜΟΝΑΔΙΚΗ  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ και  είναι  ανόητο  ναΌλοι  εμείς  είμαστε  μια  ΜΟΝΑΔΙΚΗ  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ και  είναι  ανόητο  να
βασανίζουμε οι μεν τους δε, να θεωρούμε δε οικογένεια μας μόνο τους λιγοστούςβασανίζουμε οι μεν τους δε, να θεωρούμε δε οικογένεια μας μόνο τους λιγοστούς
ανθρώπους που συγκατοικούν μαζί μας κλπ.ανθρώπους που συγκατοικούν μαζί μας κλπ.

Η εγωιστική αποκλειστικότητα της οικογένειας παρεμποδίζει την κοινωνικήΗ εγωιστική αποκλειστικότητα της οικογένειας παρεμποδίζει την κοινωνική
πρόοδο,  διαιρεί  τα  ανθρώπινα  όντα,  προκαλεί  πολέμους,  προνομιούχες  τάξεις,πρόοδο,  διαιρεί  τα  ανθρώπινα  όντα,  προκαλεί  πολέμους,  προνομιούχες  τάξεις,
οικονομικά προβλήματα κλπ.οικονομικά προβλήματα κλπ.

Όταν οι γονείς αγαπούν αληθινά τα παιδιά τους, θα πέσουν κάτω οι τοίχοι, ταΌταν οι γονείς αγαπούν αληθινά τα παιδιά τους, θα πέσουν κάτω οι τοίχοι, τα
απαίσια  σύρματα της  απομόνωσης  και  τότε  ή  οικογένεια  θα  πάψει  να  είναι  έναςαπαίσια  σύρματα της  απομόνωσης  και  τότε  ή  οικογένεια  θα  πάψει  να  είναι  ένας
κύκλος εγωιστικός και ανόητος.κύκλος εγωιστικός και ανόητος.

Πέφτοντας  οι  τοίχοι  του  οικογενειακού  εγωισμού,  υπάρχει  τότε  αδελφικήΠέφτοντας  οι  τοίχοι  του  οικογενειακού  εγωισμού,  υπάρχει  τότε  αδελφική
επικοινωνία με όλους τους άλλους πατέρες και  μητέρες των οικογενειών,  με τουςεπικοινωνία με όλους τους άλλους πατέρες και  μητέρες των οικογενειών,  με τους
εκπαιδευτικούς, με όλη την κοινωνία.εκπαιδευτικούς, με όλη την κοινωνία.

Το  αποτέλεσμα  της  ΑΛΗΘΙΝΗΣ  ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ  είναι  η  ΑΛΗΘΙΝΗΤο  αποτέλεσμα  της  ΑΛΗΘΙΝΗΣ  ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ  είναι  η  ΑΛΗΘΙΝΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ  ΜΕΤΑΛΛΑΓΗ,  η  αυθεντική  ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ  του  κλάδου  τηςΚΟΙΝΩΝΙΚΗ  ΜΕΤΑΛΛΑΓΗ,  η  αυθεντική  ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ  του  κλάδου  της
εκπαίδευσης για έναν καλύτερο κόσμο.εκπαίδευσης για έναν καλύτερο κόσμο.

Ο εκπαιδευτικός πρέπει να είναι πιο συνειδητός, πρέπει να συνενώνει τουςΟ εκπαιδευτικός πρέπει να είναι πιο συνειδητός, πρέπει να συνενώνει τους
πατέρες  και  μητέρες  της  οικογένειας,  τον  Σύλλογο  Γονέων  και  να  τους  μιλήσειπατέρες  και  μητέρες  της  οικογένειας,  τον  Σύλλογο  Γονέων  και  να  τους  μιλήσει
καθαρά.καθαρά.

Είναι  αναγκαίο  να  καταλάβουν  οι  γονείς  ότι  το  έργο  της  δημόσιαςΕίναι  αναγκαίο  να  καταλάβουν  οι  γονείς  ότι  το  έργο  της  δημόσιας
εκπαίδευσης πραγματοποιείται επάνω στην στερεή βάση της αμοιβαίας συνεργασίαςεκπαίδευσης πραγματοποιείται επάνω στην στερεή βάση της αμοιβαίας συνεργασίας
ανάμεσα σε γονείς και δασκάλους.ανάμεσα σε γονείς και δασκάλους.

Είναι  αναγκαίο  να  πούμε  στους  γονείς  ότι  η  βασική  εκπαίδευση  είναιΕίναι  αναγκαίο  να  πούμε  στους  γονείς  ότι  η  βασική  εκπαίδευση  είναι
αναγκαία για να σηκώσουμε τις νέες γενιές.αναγκαία για να σηκώσουμε τις νέες γενιές.

Είναι  απαραίτητο  να  πούμε  στους  γονείς  ότι  η  διανοητική  μόρφωση είναιΕίναι  απαραίτητο  να  πούμε  στους  γονείς  ότι  η  διανοητική  μόρφωση είναι
αναγκαία αλλά δεν είναι το παν: χρειάζεται κάτι ακόμα, χρειάζεται να διδάξουμε στααναγκαία αλλά δεν είναι το παν: χρειάζεται κάτι ακόμα, χρειάζεται να διδάξουμε στα
αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν τον εαυτό τους, να γνωρίσουν τα λάθη τους, τααγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν τον εαυτό τους, να γνωρίσουν τα λάθη τους, τα
ψυχολογικά τους ελαττώματα.ψυχολογικά τους ελαττώματα.

Πρέπει να πούμε στους γονείς ότι τα παιδιά πρέπει να συλλαμβάνονται απόΠρέπει να πούμε στους γονείς ότι τα παιδιά πρέπει να συλλαμβάνονται από
ΑΓΑΠΗ  και  όχι  από  ΖΩΩΔΕΣ  ΠΑΘΟΣ.  Είναι  σκληρό  και  απάνθρωπο  ναΑΓΑΠΗ  και  όχι  από  ΖΩΩΔΕΣ  ΠΑΘΟΣ.  Είναι  σκληρό  και  απάνθρωπο  να
προεκτείνουμε  τις  κτηνώδεις  επιθυμίες  μας,  τα  βίαια  σεξουαλικά  μας  πάθη,  τουςπροεκτείνουμε  τις  κτηνώδεις  επιθυμίες  μας,  τα  βίαια  σεξουαλικά  μας  πάθη,  τους
αρρωστημένους μας συναισθηματισμούς και κτηνώδεις συγκινήσεις στους απογόνουςαρρωστημένους μας συναισθηματισμούς και κτηνώδεις συγκινήσεις στους απογόνους
μας.μας.

Οι γιοι και οι κόρες είναι οι δικές μας προεκτάσεις και είναι εγκληματικό ναΟι γιοι και οι κόρες είναι οι δικές μας προεκτάσεις και είναι εγκληματικό να
μολύνουμε τον κόσμο με κτηνώδεις  προεκτάσεις.  Οι  εκπαιδευτικοί  των σχολείων,μολύνουμε τον κόσμο με κτηνώδεις  προεκτάσεις.  Οι  εκπαιδευτικοί  των σχολείων,
λυκείων,  πανεπιστημίων  πρέπει  να  συγκεντρώσουν  στην  αίθουσα  τελετών  τουςλυκείων,  πανεπιστημίων  πρέπει  να  συγκεντρώσουν  στην  αίθουσα  τελετών  τους
πατέρες και μητέρες με την υγιή πρόθεση να τους διδάξουν τον δρόμο της ηθικήςπατέρες και μητέρες με την υγιή πρόθεση να τους διδάξουν τον δρόμο της ηθικής
υπευθυνότητας απέναντι στα παιδιά τους και απέναντι στην κοινωνία και τον κόσμο.υπευθυνότητας απέναντι στα παιδιά τους και απέναντι στην κοινωνία και τον κόσμο.

Οι εκπαιδευτικοί έχουν το καθήκον να ΑΝΑΜΟΡΦΩΘΟΥΝ από μόνοι τουςΟι εκπαιδευτικοί έχουν το καθήκον να ΑΝΑΜΟΡΦΩΘΟΥΝ από μόνοι τους
και να προσανατολίσουν τους γονείς πατέρες και μητέρες.και να προσανατολίσουν τους γονείς πατέρες και μητέρες.

Χρειαζόμαστε  να  αγαπάμε  αληθινά  για  να  αλλάξουμε  τον  κόσμο.Χρειαζόμαστε  να  αγαπάμε  αληθινά  για  να  αλλάξουμε  τον  κόσμο.
Χρειαζόμαστε να ενωθούμε για να χτίσουμε ανάμεσα μας τον θαυμαστό ΝΑΟ τηςΧρειαζόμαστε να ενωθούμε για να χτίσουμε ανάμεσα μας τον θαυμαστό ΝΑΟ της
Νέας  Εποχής,  που  τις  στιγμές  αυτές  αρχίζει  μέσα  στο  σεβαστό  αστροπελέκι  τηςΝέας  Εποχής,  που  τις  στιγμές  αυτές  αρχίζει  μέσα  στο  σεβαστό  αστροπελέκι  της
σκέψης.σκέψης.



Η ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Οι άνθρωποι συγχέουν την Συνείδηση με την ΕΥΦΥΪΑ ή με το διανοητικό καιΟι άνθρωποι συγχέουν την Συνείδηση με την ΕΥΦΥΪΑ ή με το διανοητικό και

στον  πολύ  ευφυή  ή  πολύ  διανοητικό  άνθρωπο  του  δίνουν  τον  ορισμό  του  πολύστον  πολύ  ευφυή  ή  πολύ  διανοητικό  άνθρωπο  του  δίνουν  τον  ορισμό  του  πολύ
συνειδητού.συνειδητού.

Εμείς  βεβαιώνουμε  ότι  η  Συνείδηση  στον  άνθρωπο  είναι  χωρίς  καμίαΕμείς  βεβαιώνουμε  ότι  η  Συνείδηση  στον  άνθρωπο  είναι  χωρίς  καμία
αμφιβολία  και  χωρίς  φόβο  να  γελαστούμε,  ένα  είδος  πολύ  ιδιαίτερης  σύλληψηςαμφιβολία  και  χωρίς  φόβο  να  γελαστούμε,  ένα  είδος  πολύ  ιδιαίτερης  σύλληψης
εσωτερικών γνώσεων εντελώς ανεξάρτητης από κάθε νοητική δραστηριότητα.εσωτερικών γνώσεων εντελώς ανεξάρτητης από κάθε νοητική δραστηριότητα.

Η  ιδιότητα  της  Συνείδησης  μας  επιτρέπει  την  γνώση  του  εαυτού  μας.  ΗΗ  ιδιότητα  της  Συνείδησης  μας  επιτρέπει  την  γνώση  του  εαυτού  μας.  Η
Συνείδηση μας δίνει ακέραιη γνώση αυτού που ΕΙΝΑΙ, το πού βρίσκεται και  απόΣυνείδηση μας δίνει ακέραιη γνώση αυτού που ΕΙΝΑΙ, το πού βρίσκεται και  από
αυτό  που  πραγματικά  ξέρει,  και  από  αυτό  που  πραγματικά  αγνοεί.  Ηαυτό  που  πραγματικά  ξέρει,  και  από  αυτό  που  πραγματικά  αγνοεί.  Η
ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ διδάσκει ότι μόνο ο άνθρωπος ο ίδιος μπορεί ναΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ διδάσκει ότι μόνο ο άνθρωπος ο ίδιος μπορεί να
μάθει για την συνείδηση του και εάν αυτή υπάρχει σε μια δεδομένη ή όχι στιγμή.μάθει για την συνείδηση του και εάν αυτή υπάρχει σε μια δεδομένη ή όχι στιγμή.
Μόνο εμείς μπορούμε να ξέρουμε αν είμαστε συνειδητοί σε μια δεδομένη στιγμή ήΜόνο εμείς μπορούμε να ξέρουμε αν είμαστε συνειδητοί σε μια δεδομένη στιγμή ή
όχι. Μόνο κάποιος από μόνος του μπορεί να ξέρει για την δική του συνείδηση και ανόχι. Μόνο κάποιος από μόνος του μπορεί να ξέρει για την δική του συνείδηση και αν
αυτή υπάρχει κάποια δεδομένη στιγμή ή όχι.αυτή υπάρχει κάποια δεδομένη στιγμή ή όχι.

Ο άνθρωπος ο ίδιος και κανείς άλλος εκτός από αυτόν μπορεί να καταλάβειΟ άνθρωπος ο ίδιος και κανείς άλλος εκτός από αυτόν μπορεί να καταλάβει
προς  στιγμή,  για  ένα  λεπτό,  ότι  πριν  από  αυτή  τη  στιγμή  πραγματικά  δεν  ήτανπρος  στιγμή,  για  ένα  λεπτό,  ότι  πριν  από  αυτή  τη  στιγμή  πραγματικά  δεν  ήταν
συνειδητός,  είχε  την  συνείδηση  του  πολύ  κοιμισμένη,  μετά  θα  ξεχάσει  αυτή  τηνσυνειδητός,  είχε  την  συνείδηση  του  πολύ  κοιμισμένη,  μετά  θα  ξεχάσει  αυτή  την
εμπειρία  ή  θα  τη  διατηρήσει  σαν  ανάμνηση,  σαν  την  ανάμνηση  μιας  δυνατήςεμπειρία  ή  θα  τη  διατηρήσει  σαν  ανάμνηση,  σαν  την  ανάμνηση  μιας  δυνατής
εμπειρίας.εμπειρίας.

Είναι επείγον να ξέρουμε ότι η Συνείδηση στο ΛΟΓΙΚΟ ΖΩΟ δεν είναι κάτιΕίναι επείγον να ξέρουμε ότι η Συνείδηση στο ΛΟΓΙΚΟ ΖΩΟ δεν είναι κάτι
το εξακολουθητικό, το μόνιμο.το εξακολουθητικό, το μόνιμο.

Κανονικά  η  Συνείδηση  στο  Σκεπτόμενο  Ζώο  που  ονομάζεται  άνθρωποςΚανονικά  η  Συνείδηση  στο  Σκεπτόμενο  Ζώο  που  ονομάζεται  άνθρωπος
κοιμάται βαθιά.κοιμάται βαθιά.

Σπάνιες,  πολύ  σπάνιες  είναι  οι  στιγμές  κατά  τις  οποίες  η  Συνείδηση είναιΣπάνιες,  πολύ  σπάνιες  είναι  οι  στιγμές  κατά  τις  οποίες  η  Συνείδηση είναι
ξύπνια. Το λογικό ζώο εργάζεται, οδηγεί αυτοκίνητα, παντρεύεται, πεθαίνει κλπ, μεξύπνια. Το λογικό ζώο εργάζεται, οδηγεί αυτοκίνητα, παντρεύεται, πεθαίνει κλπ, με
την  συνείδηση  ολοκληρωτικά  κοιμισμένη  και  μόνο  ορισμένες  πολύ  εξαιρετικέςτην  συνείδηση  ολοκληρωτικά  κοιμισμένη  και  μόνο  ορισμένες  πολύ  εξαιρετικές
στιγμές ξυπνά.στιγμές ξυπνά.

Η ζωή του ανθρώπινου όντος είναι μια ονειρική ζωή αλλά εκείνο πιστεύει ότιΗ ζωή του ανθρώπινου όντος είναι μια ονειρική ζωή αλλά εκείνο πιστεύει ότι
είναι  ξύπνιο  και  ποτέ  δεν  θα  παραδεχόταν  ότι  κοιμάται,  ότι  έχει  την  συνείδησηείναι  ξύπνιο  και  ποτέ  δεν  θα  παραδεχόταν  ότι  κοιμάται,  ότι  έχει  την  συνείδηση
κοιμισμένη.κοιμισμένη.

Αν  κάποιος  κατάφερνε  να  ξυπνήσει,  θα  αισθανόταν  τρομακτικάΑν  κάποιος  κατάφερνε  να  ξυπνήσει,  θα  αισθανόταν  τρομακτικά
ντροπιασμένος  με  τον  εαυτό  του,  θα  καταλάβαινε  αμέσως  το  ρεζιλίκι  του,  τηνντροπιασμένος  με  τον  εαυτό  του,  θα  καταλάβαινε  αμέσως  το  ρεζιλίκι  του,  την
γελοιότητα του. Η ζωή αυτή είναι τρομερά γελοία, φρικιαστικά τραγική και σπάνιαγελοιότητα του. Η ζωή αυτή είναι τρομερά γελοία, φρικιαστικά τραγική και σπάνια
ευσεβής.ευσεβής.

Αν ένας πυγμάχος κατάφερνε να ξυπνήσει ξαφνικά την ώρα του αγώνα, θαΑν ένας πυγμάχος κατάφερνε να ξυπνήσει ξαφνικά την ώρα του αγώνα, θα
κοίταζε  ντροπιασμένος  το  αξιότιμο  κοινό  και  θα  έφευγε  από  το  τρομερό  θέαμα,κοίταζε  ντροπιασμένος  το  αξιότιμο  κοινό  και  θα  έφευγε  από  το  τρομερό  θέαμα,
μπροστά στην έκπληξη των κοιμισμένων και ασυναίσθητων ματιών του κοινού.μπροστά στην έκπληξη των κοιμισμένων και ασυναίσθητων ματιών του κοινού.

Όταν το ανθρώπινο ον παραδέχεται ότι έχει την Συνείδηση ΚΟΙΜΙΣΜΕΝΗ,Όταν το ανθρώπινο ον παραδέχεται ότι έχει την Συνείδηση ΚΟΙΜΙΣΜΕΝΗ,
μπορείτε να είστε σίγουροι ότι ήδη αρχίζει να ξυπνά.μπορείτε να είστε σίγουροι ότι ήδη αρχίζει να ξυπνά.

Οι αντιδραστικές Σχολές της καθυστερημένης ψυχολογίας που αρνούνται τηνΟι αντιδραστικές Σχολές της καθυστερημένης ψυχολογίας που αρνούνται την
ύπαρξη  της  Συνείδησης,  και  μέχρι  ακόμα  την  μη  χρησιμότητα  τέτοιου  όρου,ύπαρξη  της  Συνείδησης,  και  μέχρι  ακόμα  την  μη  χρησιμότητα  τέτοιου  όρου,
προδίνουν την πιο βαθειά κατάσταση ύπνου.προδίνουν την πιο βαθειά κατάσταση ύπνου.

Οι  οπαδοί  τέτοιων  Σχολών  κοιμούνται  πολύ  βαθιά  σε  μια  κατάστασηΟι  οπαδοί  τέτοιων  Σχολών  κοιμούνται  πολύ  βαθιά  σε  μια  κατάσταση
υποσυνείδητη και ασυνείδητη.υποσυνείδητη και ασυνείδητη.

Όσοι  συγχέουν  την  συνείδηση  με  τις  ψυχολογικές  λειτουργίες,  σκέψεις,Όσοι  συγχέουν  την  συνείδηση  με  τις  ψυχολογικές  λειτουργίες,  σκέψεις,
συναισθήματα, μηχανικές ορμές και αισθήματα, πραγματικά είναι πολύ ασυνείδητοι,συναισθήματα, μηχανικές ορμές και αισθήματα, πραγματικά είναι πολύ ασυνείδητοι,
κοιμούνται βαθιά.κοιμούνται βαθιά.



Όσοι  παραδέχονται  την  ύπαρξη  της  Συνείδησης  αλλά  αρνούνται  τουςΌσοι  παραδέχονται  την  ύπαρξη  της  Συνείδησης  αλλά  αρνούνται  τους
διάφορους  βαθμούς  συνείδησης,  φανερώνουν  έλλειψη  συνειδητής  εμπειρίας,  ύπνοδιάφορους  βαθμούς  συνείδησης,  φανερώνουν  έλλειψη  συνειδητής  εμπειρίας,  ύπνο
της συνείδησης.της συνείδησης.

Κάθε άνθρωπος, που κάποια στιγμή έχει ξυπνήσει στιγμιαία, ξέρει πολύ καλάΚάθε άνθρωπος, που κάποια στιγμή έχει ξυπνήσει στιγμιαία, ξέρει πολύ καλά
από προσωπική πείρα ότι υπάρχουν διαφορετικοί βαθμοί συνείδησης που μπορεί νααπό προσωπική πείρα ότι υπάρχουν διαφορετικοί βαθμοί συνείδησης που μπορεί να
παρατηρεί κανείς στον εαυτό του.παρατηρεί κανείς στον εαυτό του.

Πρώτο: Χρόνος. Πόσο χρόνο παραμείναμε συνειδητοί;Πρώτο: Χρόνος. Πόσο χρόνο παραμείναμε συνειδητοί;
Δεύτερο: Συχνότητα. Πόσες φορές ξυπνήσαμε συνείδηση;Δεύτερο: Συχνότητα. Πόσες φορές ξυπνήσαμε συνείδηση;
Τρίτο: Ευρύτητα και Διαπεραστικότητα. Σε τι είμαστε συνειδητοί;Τρίτο: Ευρύτητα και Διαπεραστικότητα. Σε τι είμαστε συνειδητοί;
Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ και η αρχαία ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ βεβαιώνουνΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ και η αρχαία ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ βεβαιώνουν

ότι  μέσω  μεγάλων  ΥΠΕΡ-ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΩΝ  πολύ  ειδικού  τύπου  μπορούμε  ναότι  μέσω  μεγάλων  ΥΠΕΡ-ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΩΝ  πολύ  ειδικού  τύπου  μπορούμε  να
ξυπνήσουμε  συνείδηση  και  να  την  κάνουμε  συνεχή  και  εκλεκτική.  Η  ΒΑΣΙΚΗξυπνήσουμε  συνείδηση  και  να  την  κάνουμε  συνεχή  και  εκλεκτική.  Η  ΒΑΣΙΚΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  έχει  σαν  αντικείμενο  να  ξυπνά  Συνείδηση.  Δεν  χρησιμεύουν  σεΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  έχει  σαν  αντικείμενο  να  ξυπνά  Συνείδηση.  Δεν  χρησιμεύουν  σε
τίποτα δέκα ή δεκαπέντε χρόνια σπουδών στο σχολείο, λύκειο και πανεπιστήμιο, όταντίποτα δέκα ή δεκαπέντε χρόνια σπουδών στο σχολείο, λύκειο και πανεπιστήμιο, όταν
βγαίνοντας από τις τάξεις είμαστε κοιμισμένοι και αυτόματοι.βγαίνοντας από τις τάξεις είμαστε κοιμισμένοι και αυτόματοι.

ΔΕΝ  είναι  υπερβολή  το  να  βεβαιώσουμε  ότι  με  κάποια  μεγάληΔΕΝ  είναι  υπερβολή  το  να  βεβαιώσουμε  ότι  με  κάποια  μεγάλη
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ μπορεί το Σκεπτόμενο Ζώο να γίνει συνειδητό αφ’ εαυτού μόνο όμωςΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ μπορεί το Σκεπτόμενο Ζώο να γίνει συνειδητό αφ’ εαυτού μόνο όμως
για ένα-δυο λεπτά.για ένα-δυο λεπτά.

Είναι φανερό ότι σ’ αυτό υπάρχουν σπάνιες εξαιρέσεις που θα πρέπει να τιςΕίναι φανερό ότι σ’ αυτό υπάρχουν σπάνιες εξαιρέσεις που θα πρέπει να τις
ψάξουμε με το φανάρι του Διογένη. Αυτές οι σπάνιες περιπτώσεις αντιπροσωπεύονταιψάξουμε με το φανάρι του Διογένη. Αυτές οι σπάνιες περιπτώσεις αντιπροσωπεύονται
από ΑΛΗΘΙΝΟΥΣ ανθρώπους, τον Βούδα, Ιησού, Ερμή, Κετζαλκόατλ.από ΑΛΗΘΙΝΟΥΣ ανθρώπους, τον Βούδα, Ιησού, Ερμή, Κετζαλκόατλ.

Αυτοί οι ιδρυτές των ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ ήταν κάτοχοι ΣΥΝΕΧΟΥΣ Συνείδησης,Αυτοί οι ιδρυτές των ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ ήταν κάτοχοι ΣΥΝΕΧΟΥΣ Συνείδησης,
υπήρξαν μεγάλοι ΦΩΤΙΣΜΕΝΟΙ.υπήρξαν μεγάλοι ΦΩΤΙΣΜΕΝΟΙ.

Κανονικά τα άτομα ΔΕΝ είναι συνειδητά αφ’ εαυτού τους. Η ψευδαίσθηση ότιΚανονικά τα άτομα ΔΕΝ είναι συνειδητά αφ’ εαυτού τους. Η ψευδαίσθηση ότι
είμαστε  συνειδητοί  με  διαρκή  μορφή  γεννιέται  από  την  μνήμη  και  από  όλες  τιςείμαστε  συνειδητοί  με  διαρκή  μορφή  γεννιέται  από  την  μνήμη  και  από  όλες  τις
διαδικασίες της σκέψης.διαδικασίες της σκέψης.

Ο άνθρωπος που ασκεί μια αναδρομική άσκηση για να θυμηθεί όλη του τηνΟ άνθρωπος που ασκεί μια αναδρομική άσκηση για να θυμηθεί όλη του την
ζωή μπορεί στ’ αλήθεια να ξαναθυμηθεί, να θυμηθεί πόσες φορές παντρεύτηκε, πόσαζωή μπορεί στ’ αλήθεια να ξαναθυμηθεί, να θυμηθεί πόσες φορές παντρεύτηκε, πόσα
παιδιά έκανε, ποιοι ήταν οι γονείς του, οι δάσκαλοι του κλπ. Όμως αυτό δεν σημαίνειπαιδιά έκανε, ποιοι ήταν οι γονείς του, οι δάσκαλοι του κλπ. Όμως αυτό δεν σημαίνει
να ξυπνάς συνείδηση, αυτό είναι απλά να θυμάσαι ενέργειες ασυνείδητες και αυτόνα ξυπνάς συνείδηση, αυτό είναι απλά να θυμάσαι ενέργειες ασυνείδητες και αυτό
είναι όλο.είναι όλο.

Είναι  αναγκαίο  να  επαναλάβουμε  αυτό  που  ήδη  είπαμε  σε  προηγούμεναΕίναι  αναγκαίο  να  επαναλάβουμε  αυτό  που  ήδη  είπαμε  σε  προηγούμενα
κεφάλαια. Υπάρχουν τέσσερις καταστάσεις Συνείδησης. Αυτές είναι: κεφάλαια. Υπάρχουν τέσσερις καταστάσεις Συνείδησης. Αυτές είναι: 

ΎπνοςΎπνος,  κατάσταση  ,  κατάσταση  εγρήγορσηςεγρήγορσης,  ,  Αυτο-ΣυνείδησηΑυτο-Συνείδηση και   και  ΑντικειμενικήΑντικειμενική
ΣυνείδησηΣυνείδηση. . 

Το φτωχό Σκεπτόμενο Ζώο που κατά λάθος ονομάζεται ΑΝΘΡΩΠΟΣ ζει μόνοΤο φτωχό Σκεπτόμενο Ζώο που κατά λάθος ονομάζεται ΑΝΘΡΩΠΟΣ ζει μόνο
σε δυο από αυτές τις καταστάσεις. Ένα μέρος της ζωής του περνά στον ύπνο και τοσε δυο από αυτές τις καταστάσεις. Ένα μέρος της ζωής του περνά στον ύπνο και το
άλλο στην κακώς ονομαζόμενη κατάσταση εγρήγορσης, η οποία επίσης είναι ύπνος.άλλο στην κακώς ονομαζόμενη κατάσταση εγρήγορσης, η οποία επίσης είναι ύπνος.

Ο άνθρωπος που κοιμάται και ονειρεύεται, πιστεύει ότι ξυπνά από το γεγονόςΟ άνθρωπος που κοιμάται και ονειρεύεται, πιστεύει ότι ξυπνά από το γεγονός
ότι γυρίζει στο στάδιο της εγρήγορσης αλλά στην πραγματικότητα κατά το στάδιοότι γυρίζει στο στάδιο της εγρήγορσης αλλά στην πραγματικότητα κατά το στάδιο
αυτό της εγρήγορσης εξακολουθεί να κοιμάται.αυτό της εγρήγορσης εξακολουθεί να κοιμάται.

Αυτό μοιάζει  με  το ξημέρωμα.  Κρύβονται  τα  άστρα εξαιτίας  του ηλιακούΑυτό μοιάζει  με  το ξημέρωμα.  Κρύβονται  τα  άστρα εξαιτίας  του ηλιακού
φωτός,  αλλά  εξακολουθούν  να  υπάρχουν  παρόλο  που  τα  φυσικά  μάτια  δεν  ταφωτός,  αλλά  εξακολουθούν  να  υπάρχουν  παρόλο  που  τα  φυσικά  μάτια  δεν  τα
αντιλαμβάνονται.αντιλαμβάνονται.

Στην  κανονική  ζωή την  απλή  και  καθημερινή,  το  ανθρώπινο  ον  δεν  ξέρειΣτην  κανονική  ζωή την  απλή  και  καθημερινή,  το  ανθρώπινο  ον  δεν  ξέρει
τίποτα για την Αυτο-Συνείδηση και πολύ λιγότερα για την Αντικειμενική Συνείδηση.τίποτα για την Αυτο-Συνείδηση και πολύ λιγότερα για την Αντικειμενική Συνείδηση.
Παρ’ όλα αυτά όμως, οι άνθρωποι είναι υπερήφανοι και όλος ο κόσμος θεωρείταιΠαρ’ όλα αυτά όμως, οι άνθρωποι είναι υπερήφανοι και όλος ο κόσμος θεωρείται
ΑΥΤΟ-ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΣ. Το Σκεπτόμενο Ζώο πιστεύει ακράδαντα ότι έχει συνείδησηΑΥΤΟ-ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΣ. Το Σκεπτόμενο Ζώο πιστεύει ακράδαντα ότι έχει συνείδηση
από μόνο του και  δεν θα δεχόταν με κανένα τρόπο να του έλεγαν ότι  είναι  έναςαπό μόνο του και  δεν θα δεχόταν με κανένα τρόπο να του έλεγαν ότι  είναι  ένας
κοιμισμένος που ζει ασυνείδητα στον εαυτό του. Υπάρχουν εξαιρετικές στιγμές κατάκοιμισμένος που ζει ασυνείδητα στον εαυτό του. Υπάρχουν εξαιρετικές στιγμές κατά



τις  οποίες  το  Σκεπτόμενο  Ζώο ξυπνά,  αλλά αυτές  οι  στιγμές  είναι  πολύ  σπάνιες.τις  οποίες  το  Σκεπτόμενο  Ζώο ξυπνά,  αλλά αυτές  οι  στιγμές  είναι  πολύ  σπάνιες.
Μπορούν  να  είναι  στιγμές  μεγάλου  κινδύνου  ή  κατά  την  διάρκεια  μιας  έντονηςΜπορούν  να  είναι  στιγμές  μεγάλου  κινδύνου  ή  κατά  την  διάρκεια  μιας  έντονης
συγκίνησης, σε κάποια καινούργια περίσταση, σε κάποια απρόσμενη στιγμή κλπ.συγκίνησης, σε κάποια καινούργια περίσταση, σε κάποια απρόσμενη στιγμή κλπ.

Είναι αληθινά μια δυστυχία που το φτωχό Σκεπτόμενο Ζώο δεν έχει κανέναΕίναι αληθινά μια δυστυχία που το φτωχό Σκεπτόμενο Ζώο δεν έχει κανένα
έλεγχο σε αυτές τις φευγαλέες καταστάσεις της συνείδησης, που δεν μπορεί να τιςέλεγχο σε αυτές τις φευγαλέες καταστάσεις της συνείδησης, που δεν μπορεί να τις
επαναφέρει, που δεν μπορεί να τις κάνει μόνιμες. Όμως, Η ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗεπαναφέρει, που δεν μπορεί να τις κάνει μόνιμες. Όμως, Η ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
βεβαιώνει ότι ο άνθρωπος μπορεί να ΚΑΤΟΡΘΩΣΕΙ τον έλεγχο της Συνείδησης καιβεβαιώνει ότι ο άνθρωπος μπορεί να ΚΑΤΟΡΘΩΣΕΙ τον έλεγχο της Συνείδησης και
να αποκτήσει Αυτο-Συνείδηση. Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ έχει μεθόδους,να αποκτήσει Αυτο-Συνείδηση. Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ έχει μεθόδους,
επιστημονικές διαδικασίες για να ΞΎΠΝΑ Συνείδηση.επιστημονικές διαδικασίες για να ΞΎΠΝΑ Συνείδηση.

Αν  θέλουμε  να  ΞΥΠΝΗΣΟΥΜΕ  Συνείδηση  χρειαζόμαστε  να  αρχίσουμεΑν  θέλουμε  να  ΞΥΠΝΗΣΟΥΜΕ  Συνείδηση  χρειαζόμαστε  να  αρχίσουμε
εξετάζοντας,  μελετώντας  και  μετά  εξαλείφοντας  όλα  τα  εμπόδια  που  μαςεξετάζοντας,  μελετώντας  και  μετά  εξαλείφοντας  όλα  τα  εμπόδια  που  μας
παρουσιάζονται  στον  δρόμο.παρουσιάζονται  στον  δρόμο. Σε   Σε  αυτό  το  βιβλίο  έχουμε  διδάξει  τον  δρόμο  τηςαυτό  το  βιβλίο  έχουμε  διδάξει  τον  δρόμο  της
αφύπνισης της συνείδησης αρχίζοντας από τα ίδια τα θρανία του σχολείου.αφύπνισης της συνείδησης αρχίζοντας από τα ίδια τα θρανία του σχολείου.


