
ΜΑΘΗΜΑ 21 
 

Είµαι αποφασισµένος να δω τα πράγµατα διαφορετικά. 
 

Η  σηµερινή ιδέα είναι προφανώς µια συνέχεια και επέκταση της προηγούµενης. Αυτή την 
φορά, όµως, είναι απαραίτητες οι συγκεκριµένες περίοδοι έρευνας, συγχρόνως µε την 
εφαρµογή της ιδέας σε συγκεκριµένες καταστάσεις που µπορεί να προκύψουν. Σας 
συµβουλεύουµε πέντε περιόδους πρακτικής, αφιερώνοντας ένα ολόκληρο λεπτό για την κάθε 
µια. 
 
Στις περιόδους πρακτικής, άρχισε επαναλαµβάνοντας την ιδέα στον εαυτό σου. Έπειτα κλείσε 
τα µάτια σου και ερεύνησε το νου σου προσεκτικά για καταστάσεις περασµένες, τωρινές ή 
µελλοντικές που σου προξενούν θυµό. Ο θυµός µπορεί να πάρει τη µορφή οποιασδήποτε 
αντίδρασης, από απλό εκνευρισµό, µέχρι οργή. Το µέγεθος του συναισθήµατος που νιώθεις 
δεν έχει σηµασία. Σταδιακά θα συνειδητοποιήσεις ότι µια ελαφριά σουβλιά ενόχλησης δεν 
είναι τίποτα άλλο παρά ένα πέπλο που ρίχνεις πάνω από την έντονη οργή. 
 
Γι αυτό, προσπάθησε να µην αφήσεις τις «µικρές» σκέψεις θυµού να σου ξεφύγουν στις 
περιόδους πρακτικής. Να θυµάσαι ότι στην πραγµατικότητα δεν γνωρίζεις τι σου προξενεί 
θυµό, και όλα όσα πιστεύεις σε σχέση µε αυτό δεν σηµαίνουν τίποτα. Πιθανόν να µπεις στον 
πειρασµό να παραµείνεις περισσότερο σε κάποια πρόσωπα ή καταστάσεις από ό,τι σε άλλα, 
µε το ψευδές αιτιολογικό ότι είναι πιο «προφανή». Αυτό δεν είναι σωστό. Είναι απλά ένα 
παράδειγµα της πεποίθησης ότι κάποιες µορφές επίθεσης είναι πιο δικαιολογηµένες από 
άλλες. 
 
Καθώς ψάχνεις στο νου σου για όλες τις µορφές που παρουσιάζονται οι σκέψεις επίθεσης, 
κράτα στο νου σου την κάθε µια τους και πες στον εαυτό σου: 
 
Είµαι αποφασισµένος να δω τον/την ______________ διαφορετικά. 
Είµαι αποφασισµένος να δω ______________(ανάφερε την κατάσταση) διαφορετικά. 
 
Προσπάθησε να γίνεις όσο πιο συγκεκριµένος γίνεται. Μπορεί, για παράδειγµα, να 
επικεντρώσεις τον θυµό σου πάνω σε κάποιο χαρακτηριστικό κάποιου προσώπου, 
πιστεύοντας ότι ο θυµός σου περιορίζεται σε αυτή την πλευρά. Αν η αντίληψή σου υποφέρει 
από τέτοια µορφή παραµόρφωσης, πες: 
 
Είµαι αποφασισµένος να δω _____________ (ανάφερε το χαρακτηριστικό) του/της 
_____________( το όνοµα του ατόµου) διαφορετικά. 
 
 
 
 

  
 
 
 

ΜΑΘΗΜΑ 22 
 

Αυτό που βλέπω είναι µια µορφή εκδίκησης. 
 

Η σηµερινή ιδέα περιγράφει µε ακρίβεια τον τρόπο µε τον οποίον όποιος έχει επιθετικές 
σκέψεις στο νου του πρέπει να βλέπει τον κόσµο. Έχοντας προβάλλει τον θυµό του στον 
κόσµο, βλέπει γύρω του εκδίκηση που είναι έτοιµη να του επιτεθεί. Έτσι η δική του επίθεση 
εκλαµβάνεται σαν αυτοάµυνα. Αυτό γίνεται ένας ολοένα αυξανόµενος φαύλος κύκλος µέχρι 



να θελήσει να αλλάξει τον τρόπο που βλέπει. Ειδάλλως, οι σκέψεις επίθεσης και αντεπίθεσης 
θα καταλαµβάνουν το νου του, τους ανθρώπους γύρω του και όλο τον κόσµο. Ποια ειρήνη 
του νου θα είναι δυνατή γι αυτόν τότε; 
 
Από αυτή την βάναυση φαντασίωση θέλεις να ξεφύγεις. Δεν είναι χαρµόσυνα νέα το ότι 
µαθαίνεις ότι δεν είναι αληθινή; Δεν είναι µια ευχάριστη ανακάλυψη να µαθαίνεις ότι µπορείς 
να απαλλαγείς από αυτή; Εσύ κατασκεύασες αυτά που θα ήθελες να καταστρέψεις× όλα όσα 
µισείς και επιτίθεσαι για να σκοτώσεις. Όλα όσα φοβάσαι δεν υπάρχουν. 
 
Κοίταξε τον κόσµο γύρω σου τουλάχιστον πέντε φορές σήµερα, για τουλάχιστον ένα λεπτό 
κάθε φορά. Καθώς τα µάτια σου πηγαίνουν από το ένα αντικείµενο στο άλλο, πες στον εαυτό 
σου: 
 
Βλέπω µόνο το φθαρτό. 
Δεν βλέπω τίποτα που θα διαρκέσει. 
Ό,τι βλέπω δεν είναι πραγµατικό. 
Ό,τι βλέπω είναι µια µορφή εκδίκησης. 
 
Στο τέλος κάθε περιόδου πρακτικής, αναρωτήσου: 
 
Είναι πραγµατικά αυτός ο κόσµος που θέλω να δω; 
 
Η απάντηση είναι σίγουρα προφανής. 
 
 
 
 

  
 
 
 

 ΜΑΘΗΜΑ 23 
 

Μπορώ να ξεφύγω από τον κόσµο που βλέπω εγκαταλείποντας τις σκέψεις επίθεσης. 
 

Αυτή η σηµερινή ιδέα περιέχει τον µοναδικό τρόπο διαφυγής από τον φόβο που είναι δυνατόν 
να επιτύχουµε. Τίποτα άλλο δεν θα λειτουργήσει× όλα τα άλλα είναι άνευ σηµασίας. Αλλά 
αυτός ο τρόπος είναι αδύνατον να αποτύχει. Κάθε σκέψη που κάνεις αποτελεί ένα τµήµα του 
κόσµου που βλέπεις. Γι αυτό µε τις σκέψεις σου πρέπει να δουλέψουµε αν θέλουµε να 
αλλάξουµε την αντίληψη που έχεις για τον κόσµο. 

 
Αν η αιτία του κόσµου που βλέπεις είναι οι σκέψεις επίθεσης, πρέπει να µάθεις ότι αυτές είναι 
οι σκέψεις που δεν θέλεις. Δεν έχει νόηµα να µοιρολογάς για τον κόσµο. Δεν έχει νόηµα να 
προσπαθείς ν’ αλλάξεις τον κόσµο. Είναι ανίκανος για αλλαγή εφόσον είναι µόνο ένα 
αποτέλεσµα. Αλλά πραγµατικά έχει νόηµα να αλλάξεις τις σκέψεις σου για τον κόσµο. Εδώ 
αλλάζεις την αιτία. Το αποτέλεσµα θα αλλάξει αυτόµατα. 

 
Ο κόσµος που βλέπεις είναι ένας εκδικητικός κόσµος, και τα πάντα σ’ αυτόν είναι ένα 
σύµβολο εκδίκησης. Κάθε µια από τις αντιλήψεις σου για την «εξωτερική πραγµατικότητα» 
είναι µια εικονική αναπαράσταση των δικών σου σκέψεων επίθεσης. Έχει δίκιο όποιος 
ρωτήσει αν αυτό είναι όραση. Μήπως η λέξη φαντασίωση είναι πιο κατάλληλη για µια τέτοια 
διαδικασία, και ο όρος παραίσθηση πιο κατάλληλος για το αποτέλεσµα; 

 
Βλέπεις τον κόσµο που εσύ έχεις φτιάξει, αλλά δεν βλέπεις τον εαυτό σου σαν κατασκευαστή 
της εικόνας. Δεν µπορείς να σωθείς από τον κόσµο, αλλά µπορείς να ξεφύγεις από την αιτία 



του. Αυτό σηµαίνει σωτηρία, γιατί πού θα είναι ο κόσµος που βλέπεις αν φύγει η αιτία του; Η 
όραση ήδη παρέχει µια αντικατάσταση για όλα όσα νοµίζεις ότι βλέπεις τώρα. Η οµορφιά 
µπορεί να φωτίσει τις εικόνες σου, και να τις µεταµορφώσει µε τέτοιο τρόπο που να τις 
αγαπήσεις, παρόλο που δηµιουργήθηκαν από µίσος. Γιατί δεν θα τις φτιάχνεις µόνος σου. 

 
Η σηµερινή ιδέα εισάγει την σκέψη ότι δεν είσαι παγιδευµένος στον κόσµο που βλέπεις, διότι 
η αιτία του µπορεί να αλλάξει. Αυτή η αλλαγή απαιτεί, πρώτα, ν’ αναγνωριστεί η αιτία και 
έπειτα να απελευθερωθεί, έτσι ώστε να µπορέσει ν’ αντικατασταθεί. Τα πρώτα δύο βήµατα γι 
αυτό το εγχείρηµα χρειάζονται την συνεργασία σου. Το τελικό όχι. Οι εικόνες σου έχουν ήδη 
αντικατασταθεί. Κάνοντας αυτά τα πρώτα δύο βήµατα, θα το διαπιστώσεις. 

 
Αυτή την ιδέα, εκτός από το να την χρησιµοποιείς όλη την ηµέρα όποτε χρειαστεί, είναι 
απαραίτητες πέντε περίοδοι πρακτικής για την εφαρµογή της. Καθώς κοιτάς γύρω σου, 
επαναλάµβανέ την αργά στον εαυτό αρχικά, και έπειτα κλείσε τα µάτια σου και αφιέρωσε 
περίπου ένα λεπτό για να ερευνήσεις το νου σου για όσες σκέψεις επίθεσης περνούν από το 
νου σου. Καθώς η κάθε µια τους περνά από το νου σου να λες: 

 
Μπορώ να ξεφύγω από τον κόσµο που βλέπω εγκαταλείποντας τις δικές µου σκέψεις 

επίθεσης για ________________ 
 

Κράτα κάθε σκέψη επίθεσης στο νου σου όσο το λες αυτό και έπειτα άφησε αυτή την σκέψη 
να φύγει και πήγαινε στην επόµενη. 

 
Στις περιόδους πρακτικής, βεβαιώσου ότι περιλαµβάνεις και τις σκέψεις που επιτίθεσαι εσύ, 
αλλά και αυτές που δέχεσαι επίθεση. Το αποτέλεσµά τους είναι ακριβώς το ίδιο επειδή είναι 
ακριβώς οι ίδιες. Αυτό µπορεί να µην το καταλαβαίνεις ακόµα, γι αυτό σου ζητείται να τις 
µεταχειρίζεσαι έτσι µόνο κατά την διάρκεια των περιόδων πρακτικής. Βρίσκεσαι ακόµα στο 
στάδιο αναγνώρισης της αιτίας του κόσµου που βλέπεις. Όταν τελικά µάθεις ότι οι σκέψεις 
κατά τις οποίες επιτίθεσαι και δέχεσαι επίθεση δεν έχουν διαφορά, τότε θα είσαι έτοιµος να 
απελευθερώσεις την αιτία. 
 
 
 

  
 
 
 

ΜΑΘΗΜΑ 24 
 

Δεν διακρίνω ποια είναι τα συµφέροντά µου. 
 

Σε καµιά κατάσταση που προκύπτει δεν γνωρίζεις το αποτέλεσµα που θα σε έκανε 
ευτυχισµένο. Εποµένως, δεν έχεις οδηγό για κατάλληλη δράση, και κανένα τρόπο για να 
κρίνεις το αποτέλεσµα. Ό,τι κάνεις καθορίζεται από τον τρόπο που αντιλαµβάνεσαι την 
κατάσταση, και αυτή η αντίληψη είναι λανθασµένη. Είναι λοιπόν αναπόφευκτο να µην µπορείς 
να υπηρετήσεις τα συµφέροντά σου. Και όµως είναι ο µόνος σου στόχος σε όλες τις 
καταστάσεις που αντιλαµβάνεσαι σωστά. Ειδάλλως, δεν θα αναγνωρίζεις τι είναι. 
 
Αν θελήσεις να συνειδητοποιήσεις ότι δεν διακρίνεις τα πραγµατικά σου συµφέροντα, τότε 
µπορείς να διδαχτείς ποια είναι. Αλλά ενώπιον της παρουσίας της πεποίθησής σου ότι 
γνωρίζεις ποια είναι αυτά, δεν µπορείς να µάθεις. 
 
Οι σηµερινές ασκήσεις χρειάζονται πολύ περισσότερη ειλικρίνεια απ’ ό,τι είσαι συνηθισµένος 
να χρησιµοποιείς. Λίγα θέµατα, που θα τα εξετάσεις προσεκτικά και µε ειλικρίνεια σε κάθε µια 
από τις πέντε περιόδους πρακτικής που θα πρέπει να αναλάβεις σήµερα, είναι προτιµότερα 



από µια πιο βιαστική εξέταση σε ένα µεγάλο αριθµό από αυτά. Σου συνιστάµε δύο λεπτά για 
κάθε περίοδο έρευνας του νου που απαιτεί αυτή η άσκηση. 
 
Οι περίοδοι πρακτικής καλό θα είναι να αρχίσουν µε την επανάληψη της σηµερινής ιδέας, 
έπειτα µε την διερεύνηση του νου, µε κλειστά τα µάτια, για εκκρεµείς καταστάσεις που σε 
απασχολούν πρόσφατα. Θα πρέπει να δοθεί έµφαση στην αποκάλυψη της έκβασης που 
θέλεις. Σύντοµα θα συνειδητοποιήσεις ότι έχεις στο νου σου ένα αριθµό στόχων σαν µέρος 
της επιθυµητής έκβασης  καθώς και ότι αυτοί οι στόχοι βρίσκονται σε διαφορετικά επίπεδα και 
µερικές φορές αντιµάχονται ο ένας µε τον άλλο. 
 
Εφαρµόζοντας τη σηµερινή ιδέα, ονόµασε κάθε κατάσταση που περνά από το νου σου, και 
έπειτα απαρίθµησε προσεκτικά όσο το δυνατόν περισσότερους στόχους που θα ήθελες να 
εκπληρώσεις µε την επίλυσή της. Η µορφή κάθε εφαρµογής θα µπορούσε να είναι περίπου 
έτσι: 
 
Όσον αφορά αυτή την κατάσταση________________, θα ήθελα να συµβεί 
___________(αυτό), και _____________(αυτό), 
 
Και ούτω καθεξής. Προσπάθησε να καλύψεις µε ειλικρίνεια όσο το δυνατόν περισσότερα είδη 
αποτελεσµάτων περνούν από το νου σου, ακόµα κι αν κάποια από αυτά φαίνονται να µην 
σχετίζονται άµεσα µε την κατάσταση, ή ακόµα κι αν είναι εντελώς άσχετα. 
 
Αν αυτές οι ασκήσεις γίνουν σωστά, θα αναγνωρίσεις σύντοµα ότι έχεις ένα µεγάλο αριθµό 
απαιτήσεων από την κατάσταση που στην πραγµατικότητα δεν έχουν καµιά σχέση µε αυτή. 
Θα αναγνωρίσεις επίσης ότι πολλοί από τους στόχους σου είναι αλληλοσυγκρουόµενοι, ότι 
δεν έχεις καµία ολοκληρωµένη έκβαση στο µυαλό σου, και ότι πρέπει να βιώσεις 
απογοήτευση σε σχέση µε κάποιους από τους στόχους σου, όπως και να εξελιχτεί η 
κατάσταση. 
 
Αφού καλύψεις τον κατάλογο όσο το δυνατόν περισσότερων ελπιδοφόρων στόχων, σε κάθε 
ανεπίλυτη κατάσταση να λες στον εαυτό σου: 
 
Δεν αντιλαµβάνοµαι το συµφέρον µου σε αυτή την κατάσταση, 
 
Και πήγαινε στην επόµενη. 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

ΜΑΘΗΜΑ 25 
 

Δεν γνωρίζω ποιος είναι ο σκοπός του κάθε πράγµατος. 
 

   Ο σκοπός του κάθε πράγµατος είναι το νόηµα του. Η σηµερινή ιδέα εξηγεί γιατί τίποτα από 
ό,τι βλέπεις δεν σηµαίνει τίποτα. Δεν ξέρεις ποιο σκοπό εξυπηρετεί. Ως εκ τούτου δεν έχει 
νόηµα για σένα. Το κάθε τι υπάρχει για να εξυπηρετεί το καλύτερο δυνατό συµφέρον σου. 
Αυτός είναι ο σκοπός του ·  αυτός είναι ο λόγος ύπαρξής του. Όταν αναγνωρίσεις αυτό, τότε 
οι στόχοι σου ενοποιούνται. Όταν αναγνωρίσεις αυτό, τότε ό,τι βλέπεις αποκτά νόηµα. 
   Αντιλαµβάνεσαι τον κόσµο και το κάθε τι σε αυτόν µε τους όρους του εγώ. Αυτοί οι στόχοι 
δεν έχουν καµία σχέση µε το καλύτερο συµφέρον σου, αφού το εγώ δεν είναι εσύ. Αυτή η 
ψεύτικη ταύτιση σε κάνει ανίκανο να καταλάβεις το νόηµα του κάθε πράγµατος.. Το 



αποτέλεσµα είναι ότι αναγκαστικά θα το χρησιµοποιείς µε λάθος τρόπο.. Όταν το πιστέψεις 
αυτό, θα προσπαθήσεις να αποσύρεις τους στόχους που είχες εναποθέσει στον κόσµο, αντί 
να επιχειρείς να τους ενισχύεις. 
   Ένας άλλος τρόπος να περιγράψεις τους στόχους που αντιλαµβάνεσαι τώρα είναι να πεις 
ότι όλοι αφορούν «προσωπικά» συµφέροντα. Εφόσον δεν έχεις προσωπικά συµφέροντα, οι 
στόχοι σου δεν έχουν κανένα νόηµα. Όταν λοιπόν τους περιθάλπεις, δεν έχεις καθόλου 
στόχους. Γι αυτό δεν γνωρίζεις τον σκοπό κανενός πράγµατος. 
    Πριν µπορέσεις να βγάλεις κάποιο νόηµα για τις σηµερινές ασκήσεις, µια ακόµα σκέψη 
είναι απαραίτητη. Στα πιο επιφανειακά επίπεδα, αναγνωρίζεις κάποιο σκοπό. Όµως, ο 
σκοπός δεν µπορεί να γίνει κατανοητός σε αυτά τα επίπεδα. Για παράδειγµα, καταλαβαίνεις 
ότι ο σκοπός ενός τηλεφώνου είναι να µιλάς σε κάποιον που σωµατικά δεν βρίσκεται κοντά. 
Αυτό που δεν καταλαβαίνεις είναι γιατί θέλεις να επικοινωνήσεις µαζί του. Και αυτό είναι που 
δίνει νόηµα στην επαφή σας. 
    Είναι σηµαντικό να µάθεις να παραιτείσαι από τους στόχους που έχεις θέσει όσον αφορά 
όλες σου τις υποθέσεις. Η αναγνώριση ότι είναι χωρίς νόηµα, και όχι «καλοί» ή «κακοί», είναι 
ο µόνος τρόπος να το πετύχεις. Η σηµερινή ιδέα είναι ένα βήµα προς αυτήν την κατεύθυνση. 
    Σήµερα χρειάζονται έξι περίοδοι πρακτικής, ο κάθε ένας δύο λεπτά διάρκεια. Η κάθε 
περίοδος θα πρέπει να αρχίζει µε αργή επανάληψη της σηµερινής ιδέας, έπειτα κοίταξε γύρω 
σου και άφησε την µατιά σου για λίγο σε οτιδήποτε πέσει στην οπτική σου εµβέλεια, κοντινό ή 
µακρινό, «σηµαντικό» ή «ασήµαντο», «ανθρώπινο» ή «µη ανθρώπινο». Με τη µατιά σου 
πάνω σε όποιο αντικείµενο έχεις επιλέξει, πες, για παράδειγµα: 
 
Δεν γνωρίζω το σκοπό αυτής της καρέκλας. 
Δεν γνωρίζω το σκοπό αυτού του µολυβιού. 
Δεν γνωρίζω το σκοπό αυτού του χεριού. 
 
  Πες το αρκετά αργά, χωρίς να πάρεις τα µάτια σου από το αντικείµενο µέχρι να 
ολοκληρώσεις την δήλωσή σου γι αυτό. Έπειτα πήγαινε στο επόµενο αντικείµενο, και 
εφάρµοσε την σηµερινή ιδέα όπως και πριν.  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

ΜΑΘΗΜΑ 26 
 

 
Οι σκέψεις επίθεσης επιτίθενται στην ιδιότητά µου να είµαι άτρωτος. 

 
Σίγουρα είναι ολοφάνερο ότι αν µπορούν να σου επιτεθούν δεν είσαι άτρωτος. Βλέπεις την 
επίθεση σαν πραγµατική απειλή. Αυτό συµβαίνει γιατί πιστεύεις ότι πραγµατικά µπορείς να 
επιτεθείς. Και αυτό που έχει επίπτωση µέσα από σένα πρέπει να έχει και επίδραση πάνω σε 
σένα. Αυτός είναι ο νόµος που θα σε σώσει τελικά, αλλά τώρα δεν τον χρησιµοποιείς σωστά. 
Πρέπει λοιπόν να µάθεις πώς να τον χρησιµοποιείς προς όφελός σου, παρά εναντίον σου. 
 
Επειδή οι επιθετικές σου σκέψεις προβάλλονται, θα φοβάσαι την επίθεση. Και αν φοβάσαι 
την επίθεση, πρέπει να πιστεύεις ότι δεν είσαι άτρωτος. Εποµένως οι σκέψεις επίθεσης σε 
κάνουν τρωτό µέσα στο δικό σου νου, εκεί όπου βρίσκονται και οι σκέψεις επίθεσης. Οι 
σκέψεις επίθεσης και η ικανότητα να είσαι άτρωτος δεν µπορεί να πηγαίνουν µαζί. 
Αντικρούουν το ένα το άλλο. 
 



Η σηµερινή ιδέα εισάγει την σκέψη ότι πάντα επιτίθεσαι πρώτα στον εαυτό σου. Αν οι σκέψεις 
επίθεσης περιέχουν την πεποίθηση ότι είσαι ευάλωτος, η επίδρασή τους θα είναι να σε 
καταστήσουν πιο αδύναµο στα µάτια σου. Έτσι λοιπόν έχουν επιτεθεί στην αντίληψη που 
έχεις για τον εαυτό σου. Μια ψευδής εικόνα του εαυτού σου έχει έρθει να πάρει την θέση 
αυτού που είσαι πραγµατικά. 
 
Η εξάσκηση της σηµερινής ιδέας θα σε βοηθήσει να καταλάβεις ότι το να είσαι ευάλωτος ή 
άτρωτος είναι αποτέλεσµα των δικών σου σκέψεων. Τίποτα πέρα από τις σκέψεις σου δεν 
είναι ικανό να σου επιτεθεί. Τίποτα εκτός από τις σκέψεις σου δεν µπορεί να σε κάνει να 
νιώσεις ευάλωτος. Και τίποτα εκτός από τις σκέψεις σου δεν µπορεί να σου  αποδείξει το 
αντίθετο. 
 
Σήµερα χρειάζονται έξι περίοδοι πρακτικής για την σηµερινή ιδέα. Δύο ολόκληρα λεπτά για 
την κάθε µια, αν και ο χρόνος µπορεί να µειωθεί σε ένα λεπτό αν αισθάνεσαι πολύ άβολα. 
Μην τον µειώσεις, όµως, περισσότερο. 
 
Η περίοδος πρακτικής πρέπει να αρχίσει επαναλαµβάνοντας την σηµερινή ιδέα, και έπειτα 
κλείνοντας τα µάτια σου να κάνεις µια ανασκόπηση των θεµάτων των οποίων οι εκβάσεις σου 
προκαλούν έγνοιες. Αυτές µπορεί να έχουν τη µορφή κατάθλιψης, ανησυχίας, θυµού, µια 
αίσθηση αγγαρείας, φόβου, προαισθήµατος ή πνευµατικής απορρόφησης. Όποιο πρόβληµα 
δεν έχει ακόµα επιλυθεί και έχει την τάση να καταλαµβάνει την σκέψη σου κατά την διάρκεια 
της ηµέρας είναι κατάλληλο θέµα. Δεν θα µπορέσεις να χρησιµοποιήσεις πολλά σε µια 
πρακτική περίοδο, γιατί χρειάζονται περισσότερο χρόνο. Η σηµερινή ιδέα θα πρέπει να 
εφαρµοστεί ως εξής: 
 
Πρώτα ονόµασε την κατάσταση: 
 
Με απασχολεί ___________________________________. 
 
Έπειτα απαρίθµησε όλες τις πιθανές εκβάσεις που περνούν από το νου σου σε σχέση µε 
αυτή και που σου έχουν προξενήσει έγνοιες, αναφερόµενος στην κάθε µια ξεχωριστά, 
λέγοντας: 
 
Φοβάµαι ότι  θα συµβεί αυτό____________ . 
 
Αν κάνεις τις ασκήσεις σωστά, θα πρέπει να έχεις πέντε ή έξι πιθανότητες άγχους σε κάθε 
κατάσταση που χρησιµοποιείς, αν όχι και περισσότερες. Είναι πολύ προτιµότερο να καλύψεις 
διεξοδικά λίγες καταστάσεις παρά να αγγίξεις επιφανειακά περισσότερες. Καθώς ο κατάλογος 
των αναµενόµενων αποτελεσµάτων συνεχίζεται σε κάθε κατάσταση, πιθανόν να βρεις ότι 
µερικά από αυτά, ειδικά αυτά που σου συµβαίνουν προς το τέλος, σου είναι λιγότερο 
αποδεκτά. Παρόλα αυτά προσπάθησε να τα χειριστείς όλα µε τον ίδιο τρόπο, όσο το δυνατόν 
περισσότερο. 
 
Αφού έχεις κατονοµάσει όλες τις εκβάσεις για τις οποίες ανησυχείς, πες στον εαυτό σου: 
 
Αυτή η σκέψη είναι µια επίθεση προς τον εαυτό µου. 
 
Ολοκλήρωσε κάθε περίοδο πρακτικής επαναλαµβάνοντας την σηµερινή ιδέα στον εαυτό σου 
άλλη µια φορά. 
 
 
 

  
 
 
 

 



ΜΑΘΗΜΑ 27 
 

Πάνω από όλα θέλω να δω. 
 

Η σηµερινή ιδέα εκφράζει κάτι ισχυρότερο από απλή αποφασιστικότητα. Δίνει προτεραιότητα 
στην όραση από όλες τις επιθυµίες σου. Μπορεί να νιώσεις διστακτικός ως προς την 
εφαρµογή της ιδέας, επειδή δεν είσαι σίγουρος αν το εννοείς ακριβώς. Αυτό δεν έχει σηµασία. 
Ο σκοπός της σηµερινής  άσκησης είναι να φέρει λίγο πιο κοντά την ώρα κατά την οποία αυτή 
η ιδέα θα ισχύει απόλυτα. 
 
Μπορεί να µπεις στον µεγάλο πειρασµό να πιστέψεις ότι σου ζητείται κάποιου είδους θυσία 
όταν λες ότι πάνω από όλα θέλεις να δεις Αν αισθανθείς κάποια ανησυχία όσον αφορά την 
έλλειψη επιφύλαξης σχετικά µε αυτή την δήλωση, µπορείς να προσθέσεις: 
 
Η όραση δεν κοστίζει τίποτα σε κανέναν. 
 
Αν ο φόβος της απώλειας επιµένει ακόµα, πρόσθεσε ακόµα: 
 
Μπορεί µόνο να ευλογεί. 
 
Η σηµερινή ιδέα χρειάζεται πολλές επαναλήψεις για να έχουµε το µεγαλύτερο δυνατό όφελος. 
Θα πρέπει να χρησιµοποιείται τουλάχιστον κάθε µισή ώρα, και περισσότερο αν είναι δυνατόν. 
Θα µπορούσες να προσπαθήσεις για κάθε δεκαπέντε ή είκοσι λεπτά. Σου συνιστούµε να 
θέσεις ένα συγκεκριµένο χρόνο για την εφαρµογή της όταν ξυπνήσεις ή λίγο µετά, και να 
προσπαθήσεις να επιµείνεις σε αυτό όλη την ηµέρα. Δεν θα είναι δύσκολο να το πετύχεις, 
ακόµα κι αν βρεθείς σε κάποια συζήτηση, ή σε κάποια άλλη δραστηριότητα εκείνη την ώρα. 
Μπορείς να επαναλαµβάνεις από µέσα σου µια σύντοµη πρόταση χωρίς καµιά ενόχληση. 
 
Το πραγµατικό ερώτηµα είναι, πόσο συχνά θα το θυµάσαι; Πόσο θέλεις πραγµατικά η 
σηµερινή ιδέα να είναι αλήθεια; Απάντησε σε µια από αυτές τις ερωτήσεις, και θα έχεις 
απαντήσει και στην άλλη. Πιθανόν να χάσεις κάποιες εφαρµογές, ίσως µάλιστα αρκετές. Μην 
νιώσεις ενόχληση γι αυτό, παρά προσπάθησε να µείνεις πιστός στο πρόγραµµά σου από δω 
και πέρα. 
 
Αν αισθανθείς ότι ήσουν απόλυτα ειλικρινής έστω για µια φορά όλη την ηµέρα όταν 
επαναλάµβανες την σηµερινή ιδέα, µπορείς να είσαι σίγουρος ότι έχεις γλιτώσει πολλά χρόνια 
προσπάθειας. 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

ΜΑΘΗΜΑ 28 
 

Πάνω απ’ όλα θέλω να δω τα πράγµατα διαφορετικά. 
 

Σήµερα δίνουµε πιο συγκεκριµένη εφαρµογή στην χθεσινή ιδέα. Σε αυτές τις περιόδους 
πρακτικής, θα κάνεις µια σειρά από συγκεκριµένες δεσµεύσεις. Το ζήτηµα αν θα τις τηρήσεις 
στο µέλλον δεν µας απασχολεί σε αυτό το σηµείο. Αν είσαι πρόθυµος να τις τηρήσεις 
τουλάχιστον τώρα, έχεις ήδη αρχίσει να τις τηρείς. Και είµαστε ακόµα στην αρχή. 



 
Μπορεί ν’ αναρωτιέσαι γιατί είναι τόσο σηµαντικό να λες, για παράδειγµα, «Πάνω απ’ όλα 
θέλω να δω αυτό το τραπέζι διαφορετικά.» Από µόνο του δεν είναι καθόλου σηµαντικό. Όµως 
τι είναι από µόνο του; Και τι σηµαίνει «από µόνο του»; Βλέπεις πολλά ξεχωριστά πράγµατα 
για τον εαυτό σου µόνο, πράγµα που σηµαίνει ότι στην πραγµατικότητα δεν βλέπεις καθόλου. 
Ή βλέπεις, ή όχι. Όταν δεις ένα πράγµα µε διαφορετικό τρόπο, θα δεις και όλα τα πράγµατα 
µε διαφορετικό τρόπο. Το φως που θα δεις σε οποιοδήποτε από αυτά είναι το ίδιο φως που 
θα δεις σε όλα. 
 
Όταν λες, «Πάνω απ’ όλα θέλω να δω αυτό το τραπέζι διαφορετικά,» κάνεις µια δέσµευση να 
αποσύρεις τις όποιες προηγούµενες ιδέες είχες για το τραπέζι, και να ανοίξεις το νου σου στο 
τι είναι, και στο γιατί είναι. Δεν το προσδιορίζεις µε όρους του παρελθόντος. Ρωτάς τι είναι 
αντί να του λες τι είναι. Δεν δεσµεύεις την σηµασία του στην µικροσκοπική εµπειρία σου σε 
τραπέζια, ούτε περιορίζεις τον σκοπό του στις µικρές σου προσωπικές σκέψεις. 
 
Δεν θα αµφισβητείς αυτό που έχεις ήδη προσδιορίσει. Και ο σκοπός αυτών των ασκήσεων 
είναι να κάνεις ερωτήσεις και να λάβεις τις απαντήσεις. Λέγοντας, «Πάνω απ’ όλα θέλω να δω 
αυτό το τραπέζι µε διαφορετικό τρόπο,» δεσµεύεσαι να δεις. Δεν είναι µια αποκλειστική 
δέσµευση. Είναι µια δέσµευση που εφαρµόζεται τόσο για το τραπέζι, όσο και για οτιδήποτε 
άλλο, ούτε περισσότερο ούτε λιγότερο. 
 
Πραγµατικά θα µπορούσες να κερδίσεις την όραση από αυτό µόνο το τραπέζι, αν απέσυρες 
όλες τις προηγούµενες ιδέες σου γι αυτό, και το κοίταζες µε ένα εντελώς ανοιχτό νου. Έχει 
κάτι να σου δείξει× κάτι όµορφο και καθαρό απεριόριστης αξίας, γεµάτο ευτυχία και ελπίδα. 
Κρυµµένος κάτω από όλες τις ιδέες σου γι αυτό, βρίσκεται ο πραγµατικός σκοπός του, ο 
σκοπός που µοιράζεται µε όλο το σύµπαν. 
 
Χρησιµοποιώντας το τραπέζι σαν αντικείµενο για την εφαρµογή της σηµερινής ιδέας, στην 
πραγµατικότητα ζητάς να δεις το σκοπό του σύµπαντος. Θα ζητήσεις το ίδιο πράγµα από 
κάθε αντικείµενο που χρησιµοποιείς στις περιόδους πρακτικής. Και κάνεις και µια δέσµευση 
στο καθένα από  αυτά να αφήσεις να σου αποκαλυφθεί ο σκοπός του, αντί να θέτεις την δική 
σου κρίση πάνω σε αυτόν. 
 
Σήµερα θα έχουµε έξι πρακτικές περιόδους από δύο λεπτά, κατά τις οποίες πρώτα θα 
δηλώνεις την σηµερινή ιδέα, και έπειτα θα την εφαρµόσεις σε ό,τι βλέπεις γύρω σου. Και όχι 
µόνο θα πρέπει να επιλέγεις τα αντικείµενα εφαρµογής στην τύχη, αλλά στο κάθε ένα θα 
πρέπει να ανταποκρίνεσαι µε ίση ειλικρίνεια, όσον αφορά την εφαρµογή της σηµερινής ιδέας, 
προσπαθώντας έτσι ν’ αναγνωρίσεις την ίση αξία όλων στην συνεισφορά τους στο να δεις. 
 
Ως συνήθως, οι εφαρµογές θα πρέπει να περιλαµβάνουν το όνοµα του αντικειµένου που 
φωτίζει η µατιά σου, και θα πρέπει να αφήσεις τα µάτια σου επάνω του όσο λες: 
 
Πάνω απ’ όλα θέλω να δω αυτό το ________________ διαφορετικά. 
 
Κάθε εφαρµογή θα πρέπει να γίνεται αρκετά αργά, και όσο το δυνατόν µε µεγαλύτερη 
λεπτοµέρεια. Δεν υπάρχει λόγος βιασύνης. 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 



ΜΑΘΗΜΑ 29 
 

Ο Θεός είναι µέσα σε όλα όσα βλέπω. 
 

Η σηµερινή ιδέα εξηγεί γιατί µπορείς να δεις τον συνολικό σκοπό µέσα στο καθετί. Εξηγεί γιατί 
τίποτα δεν είναι ξεχωριστό το ίδιο ή από µόνο του. Εξηγεί γιατί τίποτα απ’ ό,τι βλέπεις δεν 
σηµαίνει τίποτα. Στην πραγµατικότητα  εξηγεί κάθε ιδέα που έχουµε χρησιµοποιήσει µέχρι 
τώρα, και όλες όσες ακολουθούν. Η  σηµερινή ιδέα είναι ολόκληρη η βάση της όρασης. 
 
Πιθανόν να βρεις ότι αυτή την ιδέα είναι πολύ δύσκολο να την αντιληφθείς αυτή την στιγµή. 
Μπορεί να την βρεις ανόητη, άσχετη, παράλογη, αστεία, ακόµα και αµφισβητήσιµη. Σίγουρα ο 
Θεός δεν βρίσκεται για παράδειγµα σε ένα τραπέζι, έτσι όπως το βλέπεις. Και όµως, χθες 
τονίσαµε ότι ένα τραπέζι µοιράζεται το σκοπό του σύµπαντος. Και ό,τι µοιράζεται το σκοπό 
του σύµπαντος µοιράζεται και το σκοπό του Δηµιουργού του. 
 
Δοκίµασε, λοιπόν, σήµερα, να µάθεις να βλέπεις όλα τα πράγµατα µε αγάπη, εκτίµηση και 
ανοικτό νου. Τώρα δεν τα βλέπεις. Πώς να γνωρίζεις τι υπάρχει µέσα σ’ αυτά; Τίποτα δεν 
είναι όπως σου φαίνεται. Ο άγιος σκοπός του βρίσκεται πέρα από τη περιορισµένη ακτίνα 
αντίληψης. Όταν η όραση θα σου έχει δείξει την αγιότητα που φωτίζει τον κόσµο, τότε θα 
καταλάβεις πλήρως την σηµερινή ιδέα. Και δεν θα µπορείς να καταλάβεις πως σου είχε φανεί 
τόσο δύσκολο κάποτε. 
 
Οι έξι δίλεπτες περίοδοι πρακτικής για σήµερα θα πρέπει να ακολουθήσουν το γνωστό 
πλαίσιο: Άρχισε επαναλαµβάνοντας από µέσα σου την ιδέα, και µετά εφάρµοσέ την σε τυχαία 
επιλεγµένα αντικείµενα γύρω σου, ονοµάζοντας το κάθε ένα ξεχωριστά. Προσπάθησε να 
αποφύγεις την τάση του «εγώ» σου να επιλέγει, πειρασµός που µπορεί να είναι ιδιαίτερα 
έντονος µε την σηµερινή ιδέα, εξαιτίας της απόλυτα διαφορετικής φύσης της. Να θυµάσαι ότι 
οποιαδήποτε σειρά θέτεις είναι εξίσου ξένη ως προς την πραγµατικότητα. 
 
Ο κατάλογος αντικειµένων λοιπόν, θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν ανεξάρτητος από 
προσωπικές προτιµήσεις. Για παράδειγµα, µια κατάλληλη λίστα θα µπορούσε να 
περιλαµβάνει: 
 
Ο Θεός είναι µέσα σε αυτήν την κρεµάστρα. 
Ο Θεός είναι µέσα σε αυτό το περιοδικό. 
Ο Θεός είναι µέσα σε αυτό το δάκτυλο. 
Ο Θεός είναι µέσα σε αυτή την λάµπα. 
Ο Θεός είναι µέσα σε αυτό το σώµα. 
Ο Θεός είναι µέσα σε αυτή την πόρτα. 
Ο Θεός είναι µέσα σε αυτό το καλάθι των αχρήστων. 
 
Μαζί µε τις καθορισµένες περιόδους πρακτικής, να επαναλαµβάνεις την σηµερινή ιδέα 
τουλάχιστον µια φορά την ώρα, κοιτάζοντας αργά γύρω σου καθώς λες από µέσα σου τις 
λέξεις χωρίς βιασύνη. Τουλάχιστον µια ή δύο φορές θα πρέπει να νιώσεις µια αίσθηση 
γαλήνης καθώς θα κάνεις αυτό. 
 
 
 
 

  
 
 
 
 



ΜΑΘΗΜΑ 30 
 

Ο Θεός είναι µέσα σε όλα όσα βλέπω, επειδή ο Θεός είναι µέσα στο νου µου. 
 

Η σηµερινή ιδέα είναι η αφετηρία για την αληθινή όραση. Από αυτή την ιδέα ο κόσµος θα 
αποκαλυφθεί µπροστά σου, και θα τον κοιτάξεις και θα δεις σ’ αυτόν ό,τι δεν έβλεπες τόσο 
καιρό. Και ό,τι έβλεπες πριν δεν θα σου είναι πια ούτε καν αµυδρά ορατό. 
 
Σήµερα προσπαθούµε να δούµε ένα νέο είδος «προβολής». Δεν επιχειρούµε να 
ξεφορτωθούµε ό,τι δεν µας αρέσει βλέποντάς το έξω. Στη θέση αυτού, προσπαθούµε να 
δούµε στον κόσµο, αυτό που βρίσκεται στο νου µας, και αυτό που θέλουµε ν’ αναγνωρίσουµε 
ότι βρίσκεται εκεί. Έτσι, προσπαθούµε να ενωθούµε µε ό,τι βλέπουµε, αντί να το κρατάµε 
µακριά µας. Αυτή είναι η βασική διαφορά της αληθινής όρασης από τον τρόπο που βλέπεις. 
 
Την σηµερινή ιδέα θα πρέπει να την εφαρµόσεις όσο πιο συχνά γίνεται κατά την διάρκεια της 
ηµέρας. Όποτε έχεις κάποια διαθέσιµη στιγµή, επαναλάµβανέ την από µέσα σου, κοιτώντας 
γύρω σου, και προσπαθώντας να συνειδητοποιήσεις ότι η ιδέα ισχύει για ό,τι βλέπεις τώρα, ή 
θα µπορούσες να δεις αν βρισκόταν στην εµβέλεια της όρασής σου. 
 
Η πραγµατική όραση δεν περιορίζεται από έννοιες όπως «κοντά» και «µακριά». Για να 
βοηθηθείς να συνηθίσεις αυτή την ιδέα, προσπάθησε να σκεφτείς πράγµατα πέρα από την 
παρούσα εµβέλεια όρασής σου καθώς και εκείνα που βλέπεις πραγµατικά, την ώρα που 
εφαρµόζεις την σηµερινή ιδέα. 
 
Η πραγµατική όραση δεν είναι απεριόριστη µόνο όσον αφορά τον χώρο και την απόσταση, 
αλλά επίσης δεν εξαρτάται καθόλου από τα µάτια του σώµατος. Ο νους είναι η µόνη πηγή 
της. Για να βοηθηθείς να εξοικειωθείς περισσότερο µε την σηµερινή ιδέα, αφιέρωσε πολλές 
περιόδους πρακτικής εφαρµόζοντας την σηµερινή ιδέα µε τα µάτια κλειστά, χρησιµοποιώντας 
όποια αντικείµενα σου έρχονται στο νου, και κοιτώντας µέσα σου παρά έξω. Η σηµερινή ιδέα 
ισχύει το ίδιο και για τα δύο.  
 
 
 
 

	  


