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Έρχομαι να σας δείξω την ανάγκη της υποταγής σ’ αυτό που δεν γνωρίζετε, 

για να χειριστείτε αυτό που γνωρίζετε. Την ανάγκη να αφήσετε το γήινο 

βασίλειο της πλάνης, για να επιστρέψετε στο ουράνιο βασίλειο της αλήθειας. 
Ο ουρανός και η γη περνούν, έρχονται και παρέρχονται κι εσείς γυρίζετε σαν 

τις χρυσαλίδες γύρω από το φως της αληθινής ύπαρξης. Μόνο που στη δική 
σας περίπτωση, ο θάνατος δηλώνει απλά την καταστροφή της πλάνης, της 

ψευδαίσθησης.   

Το Εγώ συμβολίζει την ανυπαρξία και το ανυπόστατο της μορφής. Όχι 
ακριβώς γιατί η μορφή είναι ανάξια προσοχής αλλά γιατί είναι μόνο μια 

προβολή -όπως προβολές είναι όλα όσα υπάρχουν γύρω σας. Κάθε φορά νέες 
προβολές αναδύονται από τη μήτρα της ζωής, για να εκφράσουν ένα νέο 

δυναμικό, ανάλογα με την επιθυμία του Εαυτού. Ακριβώς όπως κι εσείς 
επινοείτε νέα σενάρια και νέες εμπειρίες κάθε φορά, για να εκφράσετε όλα 
όσα έχετε στην καρδιά σας.  

Και είναι όλα καλά μέχρι τη στιγμή που γίνεστε δέσμιοι των σεναρίων και των 
εμπειριών σας και κλείνετε την πόρτα σε κάθε νέα επίγνωση. Και όμως, όσο η 

θύρα της επίγνωσης μένει ανοιχτή, τόσο περισσότερο εισρέουν τα ύδατα της 
ζωής. Όσο η ανάγκη της Αλήθειας είναι ζωντανή τόσο πιο ελεύθερα μπορείτε 
να κινείστε ανάμεσα στις γήινες εμπειρίες και να μετακινείστε ανώδυνα 

ανάμεσα στις διαφορετικές φάσεις εκδήλωσης της ζωής σας.   

Φαινομενικά, χρειάζεται μια γενναία καρδιά, για να μπει κανείς στο καράβι, 

που θα τον πάρει μακριά από τη σιγουριά των οικείων. Αλλά μοναχά αυτός 
που γνωρίζει τη χαρά της διευρυμένης συνείδησης, μπορεί να κατανοήσει τη 
λαχτάρα του ναυτικού για τη θάλασσα και τους ανοιχτούς ορίζοντες.  

Το γήινο πεδίο είναι γεμάτο από δράση. Δράση στο εξωτερικό υλικό πεδίο, 
δράση στο συναισθηματικό πεδίο, δράση στο νοητικό πεδίο. Είναι γεμάτο από 

την κίνηση της συνειδητότητας ανάμεσα σε ‘μη-πραγματικά’ σημεία, σε χρόνο 
εξίσου σχετικό με τα ‘μη-πραγματικά’ σημεία. Εμπειρίες που εναλλάσσονται 
και περιστρέφονται γύρω από το Εγώ.  

«Ποιοι είστε εσείς που νομίζετε ότι μπορείτε να τα βάλετε μαζί μου;» λέει η 
φωνή του χρόνου.  

Δεν είστε κόκκοι άμμου, που τους παρασέρνει το κύμα της θάλασσας; 

Δεν είστε σύννεφα που διαλύονται για να ποτίσουν τη γη; Δεν είστε τα φύλλα 
των δέντρων που λιώνουν στο χώμα, για να δεχτούν τους νέους σπόρους; 

Τι είναι δικό σας; Πού είναι το αιώνιο; Πού είναι το άχρονο; Πού είναι το 
αγέννητο; 

Πού βρίσκεται η πραγματικότητα, σε ποια μορφή; 
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Βρίσκεται στη μορφή των ανθρώπων; Βρίσκεται στη μορφή των αγγέλων; 

Βρίσκεται στη μορφή των φόβων σας; Τι είναι πιο πραγματικό, η μορφή ή η 
ζωή που την υποστηρίζει; 

Τι είναι πιο πραγματικό, το σενάριο της ταινίας, οι ηθοποιοί ή η οθόνη της 
προβολής; Μήπως η αίθουσα ή η μηχανή της προβολής ή οι θεατές; Ή μήπως 

είναι πιο πραγματική η μέθεξις;  

Ο Εαυτός είναι. 

Κι ο θεατής ζει την εικονική πραγματικότητα, μετέχει, χαίρεται ή υποφέρει. Και 

το βράδυ, πέφτει για ύπνο σκεπτόμενος πόσο ενδιαφέρον είχαν όλα αυτά. 
Κλείνει τα μάτια, αφήνεται στην αφομοίωση της εμπειρίας και το άλλο πρωί, 

το πιο γλυκό τραγούδι είναι αυτό, που αγγίζει την καρδιά του και μένει στα 
χείλη του όλες τις υπόλοιπες μέρες.  

Το Εγώ έρχεται για να εκφράσει τον Εαυτό του και να συνειδητοποιήσει την 

ύπαρξή του μέσα από την διάδραση ανάμεσα στις διάφορες διαστάσεις του.  

Το Εγώ αγαπάει τον εαυτό του, αγαπάει όλα όσα είναι γιατί είναι η ίδια η 

Αγάπη.  

Το Εγώ εναλλάσσει τις προβολές του, ανάλογα με τον τύπο εκδήλωσης που 
επιθυμεί να έχει κάθε στιγμή και δεν δεσμεύεται από τις προβολές του… αλλά 

το πιο γλυκό τραγούδι μένει για πάντα στην καρδιά του. 

Το βουδικό πεδίο είναι ελεύθερο στην πρόσβαση, για όποιον ζητά να 

διαχωριστεί από την πλάνη της μορφής.  

Το βασίλειο του Βούδι συμμετέχει στον ορίζοντα της Θείας Εκδήλωσης και ο 
Βοδισάττβα είναι μαζί σας. 
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