
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ 
(Βιωματική 4ετής κατάθεση μέσω της Λευκής Ομάδας) 

 
 

Η εργασία αυτή είναι ζωντανή, βιωματική. 

Πρόκειται για μια σειρά μαθημάτων και διαλογισμών. 

 Προέρχεται από ομάδα που εργάζεται με στόχο την υπαρξιακή αναγέννηση, 

γι αυτό και μεταφέρει την ανάλογη ατμόσφαιρα. 

 

Η εκπαίδευση έγινε στα πλαίσια της 

Ιοχροοχόου Ακαδημίας – Ιόχρουν Δίκτυο. 

 Είναι μία πρωτοπόρα εργασία για τις νέες ψυχές 

που αναζητούν οδηγίες και κανόνες 

για να πορευθούν με ασφάλεια στο δρόμο της ενσάρκωσης 

θέλοντας να ανταποκριθούν στις ανάγκες της ψυχής τους. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Παρουσίαση  -  Διαλογισμοί:   Έλλη Αγγελακοπούλου  
Υπεύθυνη Προγράμματος  Σπουδών:  Μαρία Χ. Πετρίτση 
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ DVD  

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ Α΄: ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΑΝΑΛΙ  

   1Ο DVD ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 8 ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

 1Ο DVD ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΩΝ: 7 ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΙ  

        

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ 

 2Ο DVD ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 11 ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

 2Ο DVD ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΩΝ: 10 ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΙ   

       

ΙΟΧΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  

 3Ο DVD ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 4 ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

 3Ο DVD ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΩΝ: 4 ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΙ   

       

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΟΡΘΟΤΕΡΗ ΣΤΑΣΗ   

 4Ο DVD ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 12 ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

 4Ο DVD ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΩΝ: 12 ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΙ  

      

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ       

 5Ο DVD ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 4 ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

 5Ο DVD ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΩΝ: 4 ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΙ 
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ Β΄: Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ Η ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΤΟΥ 

Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ         

 6Ο DVD ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 5 ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

 6Ο DVD ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΩΝ: 5 ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΙ 

 

Ο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ           

 7Ο DVD ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 10 ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

 7Ο DVD ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΩΝ: 10 ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΙ 

 

ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ – ΑΙΘΕΡΙΚΟ ΣΩΜΑ         

 8Ο DVD ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 8 ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

 8Ο DVD ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΩΝ: 5 ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΙ 

 

ΤΟ ΑΣΤΡΙΚΟ – ΑΙΣΘΑΝΤΙΚΟ ΣΩΜΑ        

 9Α DVD ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 8 ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

 9Α DVD ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΩΝ: 7 ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΙ 

 9Β DVD ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 8 ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

 9Β DVD ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΩΝ: 7 ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΙ 

 

ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΑΣΤΡΙΚΟ ΣΩΜΑ 

 10Ο DVD ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 6 ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

 10Ο DVD ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΩΝ: 6 ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΙ 

        

ΤΟ ΝΟΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑ           

 11Ο DVD ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 11 ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

 11Ο DVD ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΩΝ: 11 ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΙ 
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ΜΕΡΟΣ B΄: Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ Η ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΤΟΥ 
7Ο DVD ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

ΈΝΑΡΞΗ 2ΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ 

1. Ο Άγγελος της Παρουσίας – Ηλιακός Άγγελος 
2. Ο Ένοικος στο Κατώφλι 
3. Ο Παρατηρητής 
 
• Η συνείδηση του ανθρώπου είναι η φωτισμένη εκείνη περιοχή του νου όπου φθάνει το φως της 

Παρουσίας. 
Η Παρουσία μέσα μας είναι ο Ηλιακός Άγγελος. Είναι η ανώτερη αντιστοιχία του ανθρώ-
που. Αυτός είναι ο Στοχαστής μέσα μας. 
Μας έχει ειπωθεί πως ο Ηλιακός Άγγελος ή η ψυχή μέσα μας, βρίσκεται σε συνεχή διαλογισμό 
και πως ο διαλογισμός της κατευθύνεται και προς τους δύο κόσμους: στον αντικειμενικό κόσμο 
και στον υποκειμενικό κόσμο ή αλλιώς στον κόσμο της προσωπικότητας και στον κόσμο του 
πνεύματος. 
Η ψυχή δηλαδή προσπαθεί να διεισδύσει στα μυστήρια της Μονάδας-Θεό και στο μεταξύ καλεί 
επάνω τον προσκυνητή που έχει χάσει την Ατραπό του στο φυσικό, συναισθηματικό και νοητι-
κό λαβύρινθο. 

• Ο “Ένοικος στο κατώφλι” είναι η ίδια η προσωπικότητά μας. 
Αυτή η προσωπικότητα που είναι ένας συνδυασμός των τριών δυνάμεων -της φυσικής μάγια, 
της αστρικής θυμαπάτης και της νοητικής πλάνης-, όταν ανυψώνεται στο ανώτερο νοητικό πε-
δίο ως μία ολοκληρωμένη προσωπικότητα, τότε στέκει μπροστά στην πύλη της μύησης (ως έ-
νοικος στο κατώφλι) για να περάσει στο πνευματικό επίπεδο, προς το φως της ψυχής, να εισέλ-
θει στο φως του Ηλιακού Αγγέλου και να συγχωνευθεί με Αυτόν. 

• Ο Παρατηρητής κατοικεί στο ναό του Πνεύματος. Είναι ο Ανώτερος Εαυτός μας που πα-
ρατηρεί τον κατώτερο. 
Είναι ο ανώτερος νους που παρατηρεί το σώμα, το συναίσθημα και όταν φθάσει στο σημείο να 
παρατηρεί τις σκέψεις του κατώτερου νου, τότε έχει ενεργοποιήσει στο μάξιμουμ τις δυνατότη-
τές του. 
Για να μπούμε στη διαδικασία του “ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ” πρέπει να θυμόμαστε πως η ψυχή είναι 
αυτή που γνωρίζει τις πραγματικές μας ανάγκες και όχι η προσωπικότητα. 
Η προσωπικότητα δομείται πάνω σε μία ψευδαίσθηση που δημιούργησε η λανθασμένη αντίλη-
ψη της ανθρώπινης λογικής μέσα από την ψεύτικη δύναμη της ύλης. 

Μόνο αν αφουγκραστούμε τις ανάγκες της ψυχής μας, 
μόνο τότε θα μπορέσουμε να βρούμε τον αληθινό μας δρόμο. 

• Τα φαινόμενα πολλές φορές απατούν. Τα μη φαινόμενα πρέπει να βλέπουμε γιατί κρύβουν και 
την πραγματική αλήθεια. 
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ΕΝΑΡΞΗ  3ΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ 

"Συνέχεια Μελέτης των Οχημάτων της Προσωπικότητας" 
1. Ο "Ένοικος στο κατώφλι" 
2. Αυτογνωσία - Παρατήρηση - Εξαγνισμός - Απελευθέρωση 
3. Ομαδική εργασία - Υπηρεσία 
4. Η έννοια του "κενού" και οι δύο αρχές:  

α) η αρσενική-ενεργειακή αρχή (πνεύμα) 
β) η θηλυκή - δεκτική αρχή (ύλη) 

5. Η αξία της πνευματικής ζωής 
 
• Ο κύκλος αυτός βασίζεται στη μελέτη των οχημάτων της προσωπικότητας - του "Ένοικου στο 

κατώφλι" όπως ονομάζεται. 
Ένοικος=η προσωπικότητα 
Κατώφλι="εκείνο που βρίσκεται ανάμεσα στο φως και στο σκοτάδι, ανάμεσα στο πραγματικό 
και στο απατηλό, ανάμεσα στην αθανασία και στο θάνατο" (Τορκόμ Σαραϊνταριάν). 
Ο "Ένοικος στο κατώφλι" είναι αυτός που σχηματίζεται από όλες τις εγωϊστικές μας συνή-
θειες, θυμαπάτες, πλάνες και τη μάγια. 
Είναι αυτός που σχηματίζεται από όλες τις επιθυμίες μας για υλικές ικανοποιήσεις και το επα-
κόλουθο κάρμα, σχηματίζοντας έτσι ένα μεγάλο φράγμα ανάμεσα στον εσωτερικό ένοικο και 
στην αναπτυσσόμενη ανθρώπινη ψυχή. 

• Για να νικήσει κάποιος, που σημαίνει να δαμάσει την κατώτερη φύση του-την προσωπικότητά 
του, ένας είναι ο δρόμος: η αυτογνωσία. 

Το να γνωρίζει κάποιος τι είναι, τι αντιπροσωπεύει, τι είναι ικανός να κάνει ή να μην κά-
νει, να γνωρίζει την ποιότητα των σκέψεών του, των συναισθημάτων και των πράξεών 
του, να γνωρίζει δηλαδή να τοποθετήσει τον εαυτό του, αυτό είναι σοφία. 

Η σοφία ξεκινάει από την αυτογνωσία. 

Πολλοί αγνοούν πως όσο δε δέχονται να γνωρίσουν τον εαυτό τους, να αναγνωρίσουν τα όποια 
ελαττώματά τους και να τα διορθώσουν, αυτά θα τους κρατούν, θα τους εμποδίζουν και έτσι θα 
μένει γι αυτούς κλειστός ο δρόμος της εξέλιξης. Ο αληθινός δρόμος, ο πνευματικός. 
Είναι η ποιότητα των σκέψεών μας, των συναισθημάτων και των πράξεών μας που μας κάνουν 
να προχωράμε και αυτό μπορούμε να το πετύχουμε μόνο όταν κάνουμε μία εσωτερική εργασία 
αυτογνωσίας, καθάρσεων, εξαγνισμού και μεταστοιχείωσης. 

Τότε έρχεται και η πραγματική μας ελευθερία. 

• Το πιο σημαντικό στη ζωή μας είναι η εργασία πάνω στον εαυτό μας. 
Μια εργασία που μπορούμε να κάνουμε ενεργοποιώντας την τέχνη του "Παρατηρητή". 

• Η αυτογνωσία είναι το πρώτο και κυριότερο βήμα που πρέπει να κάνουμε για να ακολουθήσει 
μετά η ΥΠΗΡΕΣΊΑ για το γενικό καλό των ανθρώπων και όλων των βασιλείων της φύσης. 
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Αυτό είναι και το κύριο ζητούμενο: βελτιώνω τον εαυτό μου για να ΥΠΗΡΕΤΗΣΩ το Θείο 
Σχέδιο για την εξέλιξη ολόκληρου του πλανήτη, πάντα μέσα από την Ομαδική εργασία για 
να είμαστε περισσότερο αποτελεσματικοί. 

"Η ισχύς εν τη ενώσει" 

Τα μεγάλα πνευματικά αποτελέσματα αποκτώνται μέσα από την Αγάπη και την Αδελφο-
σύνη. 
Οι αρετές αυτές, όταν τις κάνουμε πράξη για το ΚΑΛΟ, είναι το κυριότερο πλεονέκτημα του 
εσωτερικού δρόμου, του πνευματικού. 

• Υπάρχει ένας παγκόσμιος νόμος της αγάπης και της αλληλοβοήθειας. 
Όμως δε μπορεί να μπει σε κίνηση παρά μόνο αν εμείς οι ίδιοι κάνουμε προσπάθειες να εργα-
σθούμε για την πνευματική μας αναβάθμιση με πίστη στον εαυτό μας και αγάπη. 

Ο μαθητής είναι πάντα αυτός που πρέπει να κάνει τις προσπάθειες  
και τότε θα έλξει κάθε βοήθεια που θα έρθει από ψηλά. 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

1.ΓΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 
2.“Η ΟΡΘΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ 

• Τι σημαίνει γνωρίζω την Εσωτερική Επιστήμη; 
Σημαίνει αποκτώ γνώσεις και συγχρόνως προσπαθώ να τις εφαρμόσω με σκοπό να τις κάνω 
βίωμα και στη συνέχεια να τις μεταδώσω στους άλλους. 
Δε σημαίνει αποκτώ γνώσεις για να ικανοποιήσω την προσωπικότητά μου με μια ακόμη φιλο-
σοφική θεωρία και μόνο γι αυτό. 
Πριν κάποιος εμβαθύνει στις γνώσεις πρέπει να στραφεί στον εαυτό του. 
Δεν πρέπει να μπερδεύει το πιο σημαντικό με το δευτερεύον και το πιο σημαντικό είναι η εργα-
σία πάνω στον εαυτό μας αν θέλουμε πραγματικά να βαδίσουμε το δρόμο της πνευματικής μας 
εξέλιξης. 

Δεν είναι η νόησή μας αυτή που πρέπει να βρίσκεται στην πρώτη θέση αλλά η ψυχή και το 
πνεύμα μας. 

• Πριν κάποιος εμβαθύνει στις γνώσεις της εσωτερικής επιστήμης πρέπει να κατανοήσει και να 
εξασκηθεί στην ορθή παρατήρηση του εαυτού του. Μία γνώση βιωματική. 
Υπάρχουν δύο είδη αυτοπαρατήρησης: η αναλυτική και η απλή καταγραφή εντυπώσεων. 
Για να φτάσουμε στην αυτογνωσία, η αυτοπαρατήρηση δεν πρέπει να είναι μία ανάλυση ή μια 
προσπάθεια για ανάλυση, γιατί τα δεδομένα εκπορεύονται από τον κατώτερο νου και όχι από το 
επίπεδο του Παρατηρητή-Ανώτερο νοητικό. 
Στην αρχή μόνο η μέθοδος της αποτύπωσης εντυπώσεων μπορεί να οδηγήσει στο σκοπό μας. 
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Το πρώτο βήμα μιας μελέτης που έχει σκοπό να οδηγήσει στην αυτογνωσία είναι η παρατήρηση 
του εαυτού, η αυτοπαρατήρηση. 

Όμως αυτή πρέπει να γίνει με τρόπο που να ανταποκρίνεται στο σκοπό. 
Έτσι το συνηθισμένο είδος αυτοπαρατήρησης που εφαρμόζουν οι άνθρωποι σε όλη τους τη ζωή, 
είναι ολότελα σχεδόν άχρηστο και στην πράξη δεν αποδίδει τίποτα χρήσιμο για την αυτογνωσία 
που χρειαζόμαστε, που είναι μια γνώση βιωματική για την οποία έχουμε την άμεση εμπειρία. 
Υπάρχουν όντως δύο είδη αυτοπαρατήρησης: η αναλυτική και η απλή καταγραφή εντυπώ-
σεων. 
Η αυτοανάλυση ή ενδοσκόπηση είναι η συνηθισμένη μέθοδος.  
Με τη μέθοδο αυτή κάθε παρατηρούμενο γεγονός θεωρείται αυτόνομο και χρησιμεύει σαν βάση 
για διανοητική ανάλυση, με μορφή ερωτήσεων που αφορούν τις αιτίες του, τις σχέσεις του και 
τις εντυπώσεις του. 
Τι το προξένησε; 
Γιατί έγινε αυτό; 
Το παρατηρούμενο γεγονός λαμβάνεται σαν κέντρο βάρους της αναζήτησης και οι άλλοι παρά-
γοντες κατατάσσονται σε σχέση με αυτό και όχι σε σχέση με το σύνολο του ανθρώπου.  
Ο άνθρωπος που παρατηρεί τον εαυτό του με τον τρόπο αυτό, αρχίζει να ψάχνει απαντήσεις γι 
αυτά που βλέπει, έπειτα αρχίζει να ενδιαφέρεται για τις απαντήσεις και τις επιπτώσεις του και 
σύντομα χάνει από μπρος του την αρχική του πρόθεση που ήταν να παρατηρήσει τον εαυτό 
του και όχι να δίνει ερμηνείες γι αυτά για τα οποία δεν έχει ακόμα το αναγκαίο υλικό.  
Έτσι αναπτύσσεται μία ολόκληρη διαδικασία γύρω από την αυτοπαρατήρηση που την υποβαθμί-
ζει και τελικά καταλήγει να τη λησμονήσει. (η ταύτιση με τα γεγονότα και τις συγκυρίες που 
προκάλεσαν το παρατηρούμενο γεγονός αντί να αναζητούμε τη βαθύτερη προέλευσή του.  -Το 
δέντρο και το δάσος) 
 
Ο άνθρωπος που αναλύει τον εαυτό του με τον τρόπο αυτό όχι μόνο δεν προοδεύει προς την αυ-
τογνωσία αλλά φτάνει στο να μεγαλοποιήσει τις ιδέες και τις φαντασιώσεις που έχει για τον εαυ-
τό του, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις γίνονται τα χειρότερα εμπόδια για να προσεγγίσει αυτή 
τη γνώση... και έτσι απομακρύνεται από αυτό για το οποίο έψαχνε. 
Ένα άλλο πολύ άσχημο αποτέλεσμα αυτής της αναλυτικής μεθόδου είναι, ότι επιτρέπει τις αυ-
θαίρετες διαιρέσεις των λειτουργιών του ανθρώπου που μελετά τον εαυτό του με τον τρόπο αυτό. 
Όποια λειτουργία είναι πρωτεύουσα (σχεδόν πάντα η διανόηση=κατώτερος νους) ξεχωρίζει από 
τις άλλες λειτουργίες και τις βλέπει με το δικό της τρόπο και συχνά αξιολογεί ή κρίνει όλες τις 
άλλες σαν να τις κατανοούσε. 

Μία τέτοια άποψη δε μπορεί παρά να αυξήσει την κυριαρχία μιας λειτουργίας πάνω στις άλλες 
και δεν κάνει τίποτα για να τις εξισορροπήσει. Έτσι ενισχύεται άμεσα η εσωτερική αποσύνδε-
ση και σύγκρουση. 
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Η αναλυτική μέθοδος μπορεί να είναι χρήσιμη πάρα πολύ αργότερα, ίσως για να εμβαθύνει στη 
γνώση κάποιου συγκεκριμένου στοιχείου αφού έχει κανείς αποκτήσει αρκετά την αίσθηση του 
συνόλου στο οποίο ανήκει. Αλλά για να φτάσει κανείς στην αυτογνωσία και να επιτρέψει να 
λάβει χώρα μία αρμονική εξέλιξη, η αυτοπαρατήρηση δεν πρέπει, με οποιοδήποτε πρόσχη-
μα να είναι μία ανάλυση ή μία προσπάθεια για ανάλυση γιατί τα δεδομένα εκπορεύονται 
από τον κατώτερο νου. 
 

Στην αρχή μόνο η μέθοδος της αποτύπωσης εντυπώσεων μπορεί να οδηγήσει στο σκοπό 
μας. 
Καμία παρατήρηση δεν έχει πραγματική αξία για την αυτογνωσία εκτός εάν ιδωθεί σε σχέση με 
την όλη δομή του παρατηρητή και μάλιστα όχι μόνο όπως αυτή είναι τώρα αλλά και όπως 
πρόκειται να γίνει. Δηλαδή μέσα στην κίνηση και την εξέλιξη του συνόλου.  
Ενώ λαμβάνουν χώρα οι “διεργασίες” αυτές, δεν πρέπει ούτε προς στιγμήν να χάσει κανείς τη 
θέα του συνόλου που πρέπει να παραμείνει το κέντρο βάρους. 
Για το λόγο αυτό πρέπει να παραμεριστούν όλα τα αποτελέσματα παλαιότερων εμπειριών 
αυτοπαρατήρησης. 
(Πρέπει να απεγκλωβιστούμε από το βάρος παλαιότερων σκεπτομορφών π.χ. “ξέρω ότι είναι δύ-
σκολο γιατί μέχρι τώρα δεν τα κατάφερα”) (Διδάσκαλος Θιβετανός). 
Αυτό δε σημαίνει ότι πρέπει κανείς να τις αποβάλλει συστηματικά, διότι δε μπορούμε να ζήσου-
με χωρίς αυτές και παρεμπιπτόντως μπορεί μέσα τους να βρίσκονται πολύτιμα στοιχεία. Αλλά 
όλο αυτό το υλικό έχει συγκεντρωθεί από τις ατελείς ή εσφαλμένες ιδέες που έχει κανείς για τον 
εαυτό του και τις διάφορες υποδιαιρέσεις του και δε μπορεί να χρησιμέψει στην εργασία που α-
ναλαμβάνουμε. Ό,τι έχει πιθανόν αξία σε αυτό το υλικό, θα γίνει διαθέσιμο αργότερα, σε κατάλ-
ληλο χρόνο και θα τοποθετηθεί στην κατάλληλη θέση. 

 
 

Η ΟΡΘΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) 

Η ορθή αυτοπαρατήρηση που κατευθύνεται προς την αυτογνωσία είναι δυνατή μόνο όταν έχουν 
προετοιμαστεί πολύ ακριβείς συνθήκες: 
1. να εφοδιαστούμε με διανοητικά στοιχεία-πληροφορίες που αφορούν: 

• τη δομή του ανθρώπου 
• τον τρόπο λειτουργίας του 
• τους πιο άμεσους δυνατούς μετασχηματισμούς – υλικούς, αισθαντικούς, νοητικούς 

γνώσεις που πρέπει να έχουμε για να προχωρήσουμε 
2. να επαληθεύσουμε τις πληροφορίες με τη δική μας εμπειρία (αν έχουν αντίκρυσμα επάνω 

μας ή στις σχέσεις μας) και να αρχίσουμε να παρατηρούμε τον εαυτό μας αποτυπώνοντας α-
πλώς εντυπώσεις χωρίς να κρίνουμε ή να αλλάζουμε οτιδήποτε. Προσπαθούμε μόνο να κάνου-
με απογραφή και αποδοχή του φωτός και της σκιάς μέσα μας. 
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3. να δούμε τα εμπόδια όπως ακριβώς είναι και να αποδεχτούμε την ύπαρξή μας. Τα αποδε-
χόμαστε γιατί είναι δικά μας και προχωρούμε κάνοντας καθάρσεις για να τα μεταστοιχειώσου-
με. 
Για μια τέτοια εργασία χρειαζόμαστε ενέργεια, χρόνο και ειδικές συνθήκες. 
Χρειαζόμαστε επίσης δύο είδη βοήθειας: 
• εσωτερική βοήθεια που μόνο η αυτοπαρατήρηση μπορεί να φέρει από επίπεδο ψυχής και 
• εξωτερική βοήθεια 

Η ισορροπία είναι το “κλειδί” που πρέπει να βρούμε μεταξύ της αυτοπαρατήρησης, της 
επιθυμίας για αλλαγή και της εξωτερικής βοήθειας-καθοδήγησης με προσοχή και διάκρι-
ση στην επιλογή. 
 

Η ορθή αυτοπαρατήρηση που κατευθύνεται προς την αυτογνωσία είναι κατ΄ αρχήν δυνατή μόνον 
όταν έχουν προετοιμαστεί πολύ ακριβείς συνθήκες: 
1. Για να αρχίσει κανείς (την ορθή αυτοπαρατήρηση) χωρίς αυτή να είναι καταστρεπτική, πρέπει 

πρώτα να του δοθούν σαν εφόδια ορισμένα στοιχεία που αναγκαστικά στη φάση αυτή θα 
είναι διανοητικά. (μελέτη) 
Η πρώτη εργασία για όποιον επιθυμεί πραγματικά να παρατηρήσει τον εαυτό του είναι να ε-
παληθεύσει τις πληροφορίες αυτές με τη δική του εμπειρία όσο το δυνατόν γρηγορότερα και 
να μη δεχτεί σαν αληθινό τίποτα που δεν έχει πιστοποιήσει μόνος του με τον τρόπο αυτό. 
Τα αναγκαία αυτά στοιχεία είναι πληροφορίες που αφορούν:  

• την ίδια τη δομή του ανθρώπινου όντως, 

• τον τρόπο λειτουργίας του και 

• τους πιο άμεσους δυνατούς μετασχηματισμούς (Διδασκαλία). 
Αυτά θα χρησιμεύσουν σαν σκαλωσιά γι αυτό που αργότερα θα γίνει πραγματική γνώση του 
Εαυτού. 

2. Καθώς συνεχίζεται αυτή η εργασία της επαλήθευσης των πληροφοριών, ο άνθρωπος αρχίζει 
να παρατηρεί τον εαυτό του αποτυπώνοντας απλώς εντυπώσεις χωρίς να κρίνει ή να αλλά-
ζει τίποτα, σαν να μην ήξερε καθόλου τον εαυτό του και σαν να μην τον είχε παρατηρή-
σει ποτέ προηγουμένως .. Προσπαθεί μόνο να δει 

• σε ποιο «κέντρο» ή ομάδα «κέντρων» ανήκουν τα παρατηρούμενα φαινόμενα,  

• με ποιες λειτουργίες συνδέονται και 

• με ποιο επίπεδο των λειτουργιών αυτών.  

3. Μόλις κάποιος κάνει τα βήματα αυτά, διαπιστώνει ότι υπάρχουν σημαντικά εμπόδια και ότι 
δεν υπάρχει τελικά ελπίδα να τα υπερπηδήσει εάν πρώτα δεν τα Δει όπως ακριβώς είναι. 
(αποδέχεται την ύπαρξή τους στην ύπαρξή του)  
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4. Είναι επίσης προφανές ότι για μια τέτοια εργασία απαιτείται η ενέργεια, ο χρόνος και οι ει-

δικές συνθήκες. 
Πώς να βρούμε την ενέργεια αν δεν βεβαιωθούμε σε ποιες δυνάμεις μπορούμε να υπολογί-
ζουμε –στο περιβάλλον και μέσα μας-;  
Πώς να βρούμε την ενέργεια αν δεν αναλογιστούμε μετά πώς να βρούμε το χρόνο και τις α-
παραίτητες συνθήκες 

5. Πολύ σύντομα χρειάζεται κάποιος δύο είδη βοήθειας:  

• Αφ ενός χρειάζεται την εσωτερική βοήθεια που μόνο η αυτοπαρατήρηση μπορεί να 
φέρει. Εκτός από όσα του επιτρέπει να δει για τον τρόπο με τον οποίο είμαστε φτιαγμέ-
νοι, σύντομα του δείχνει ότι ένα τμήμα του συνόλου του λειτουργεί λανθασμένα. 
Η θεώρηση αυτής της κατάστασης, για έναν άνθρωπο που επιδιώκει να είναι ολοκληρω-
τικά ο εαυτός του, γεννά μια επιθυμία για ορισμένες αλλαγές και για μετασχηματισμό. 

Η θέα αυτή και η επιθυμία αλλαγής που ξυπνά, είναι η κύρια δύναμη στην οποία βα-
σίζεται όλη η μελλοντική εργασία.  
Αλλά η εσωτερική αυτή βοήθεια δεν είναι αρκετή από μόνη της. 
Αντίθετα με αυτό που συνήθως πιστεύεται, ένας άνθρωπος μόνος του δε μπορεί να 
γνωρίζει τι χρειάζεται να αλλαχτεί ούτε πώς να το αλλάξει.  

• Αφ ετέρου χρειάζεται βοήθεια απέξω. Να βρει δηλαδή μια σχολή όπου να υπάρχουν 
πραγματικά οι συνθήκες εκείνες (περί των οποίων ο ίδιος δε γνωρίζει τίποτα) που θα επι-
τρέψουν την αλλαγή που επιθυμεί και τη συνέχιση της επιδίωξης του σκοπού του.  
Χρειάζεται προσοχή και διάκριση στην επιλογή αυτή καθώς είναι πληθώρα σχολών 
προσωπικότητας και σπάνιες οι σχολές έμψυχων παρατηρητών. 
Το ίδιο πρόβλημα επιλογής και διάκρισης αντιμετωπίζουμε και όσον αφορά το είδος της 
βοήθειας που δεχόμαστε από εξειδικευμένα ή μη άτομα. 

 

Η ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ 

Ερωτήσεις  

1. Αντιλαμβάνομαι τι εννοώ όταν θεωρώ τον εαυτό μου σαν Παρατηρητή; 
2. Τι ή ποιος είναι ο Παρατηρητης; 
3. Τι είναι υπό παρατήρηση; 
4. Με ποιο τρόπο μπορεί η ορθή παρατήρηση να επιταχύνει την πρόοδό μου πάνω 

στην Ατραπό; 
5. Αν είναι αλήθεια ότι οι τυφλοί πρέπει να προχωρούν αγγίζοντας αλλά εκείνοι που 

έχουν όραση προχωρούν βλέποντας, ελεύθεροι και ασυνόδευτοι, γιατί τότε, έχο-
ντας όραση κλείνω τα μάτια μου και αποτυγχάνω να παρατηρήσω; 

6. Πως ορίζω τη λέξη “παρατήρηση”; 
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7. Είμαι ο λυτρωτής της κατώτερης φύσης. Με ποιο τρόπο βοηθά η παρατήρηση σε 
αυτή τη λύτρωση; 

8. Ξεχύνεται άραγε δια μέσου εμού λυτρωτική δύναμη που απελευθερώνεται δια 
μέσου της παρατήρησης; 

9. Με ποιο τρόπο θα επιφέρει αλλαγές η παρατήρηση του Παρατηρητή στη ζωή 
μου, τις συνήθειές μου και τις στάσεις μου; 

10. Δια μέσου ποιου σώματος εκφράζω ευκολότερα τον εαυτό μου; 
11. Ποιο από τα σώματά μου απαιτεί την περισσότερη παρατήρηση και έλεγχο; 
12. Ποιες δραστηριότητες και ιδιότητες της κατώτερης φύσης μου (τόσο καλές όσο 

και ανεπιθύμητες) πρέπει να παρατηρούνται αν επιθυμώ να υπηρετήσω με περισ-
σότερη νοημοσύνη; 

13. Ποιο είναι το κυριότερο εμπόδιό μου στη συνεχή άσκηση της παρατήρησης; Πώς 
μπορώ να εξουδετερώσω αυτή τη δυσκολία;  

 
Απαντήσεις- Σχολιασμός 

Δίνονται απαντήσεις βιωματικού χαρακτήρα, όπως καλείται και ο κάθε εκπαιδευόμενος που παρα-
κολουθεί το dvd να πράξει το ίδιο.   

Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ  
Μελέτη - Ανάλυση κειμένου 
Από: Παγκόσμια Καλή Θέληση” 2010 Νο 1 
(Ενημερωτικό Δελτίο που προβάλλει την ενέργεια της καλής θέλησης μέσα στις παγκόσμιες 
υποθέσεις) 
 

“Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ”- “Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ” 
Υπάρχει στον κόσμο σήμερα μεγάλη ανάγκη για εκπαιδευμένους παρατηρητές των παγκόσμιων 
υποθέσεων. 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΟΡΑΣΗ ΜΑΣ 
Οι περισσότεροι άνθρωποι ίσως θεωρούν ότι είναι ικανοί παρατηρητές των παγκόσμιων 
γεγονότων παραγνωρίζοντας μία σειρά παραγόντων που μπορούν να παραμορφώσουν την όρασή 
μας. 

Αυτοί οι παράγοντες πηγάζουν από: 

− πολλές πηγές εθνικισμού 

− πολιτικές ιδεολογίες 

− θρησκευτικές διαμορφώσεις 

− και άλλες κοινωνικές επιρροές 
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Και είναι 

− οι μεροληψίες 

− οι προκαταλήψεις 

− οι προϊδεασμοί (ή θυμικές αυταπάτες ή ψευδαισθήσεις) 
που αποκτούμε καθώς μεγαλώνουμε σε ανάλογα πολιτισμικά και κοινωνικά περιβάλλοντα. 
Αποτελούν εσωτερικά παραμορφωτικά φίλτρα. 
Είναι τελείως διαφορετικά από τις παραμορφώσεις που προέρχονται από τα ποικίλα θέματα των 
μέσων επικοινωνίας. 
Γι αυτό, προκειμένου κάποιος να παρατηρήσει καθαρά κάποιο γεγονός, θα πρέπει να έχει 
επίγνωση και των εσωτερικών και των εξωτερικών παραμορφωτικών παραγόντων και να είναι 
ικανός να διαχωρίσει τον εαυτό του από αυτούς. 
 

ΚΛΕΙΔΙ  1ο: 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΠΤΙΚΗ 
ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΡΟΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ 
Στην πραγματικότητα, όταν το άτομο βγαίνει από τη δική του προσωπικότητα και άρα από τα 
προσωπικά του παραμορφωτικά φίλτρα, τότε βλέπει τη ζωή και τα γεγονότα όπως αυτά 
επηρεάζουν τον κόσμο και όχι όπως αυτά στενά επηρεάζουν αυτόν και όσους είναι κοντά του. 
Όταν τα βλέπει κυρίως από τη σκοπιά της εσώτερης ροής της συνείδησης και όχι τόσο από 
την πλευρά των εξωτερικών δυνάμεων που ενεργούν, 
τότε βρίσκεται σε επαφή με τον κόσμο των εννοιών. 
Το να είναι κάποιος παρατηρητής ουσιαστικά σημαίνει ότι γνωρίζει την τέχνη του να προσέχει. 
Η προσοχή είναι ένα από τα πρώτα μαθήματα του διαλογισμού. Καθώς αρχίζουμε να 
διαλογιζόμαστε επί των σπερματικών σκέψεων, αντιλαμβανόμαστε πόσο δύσκολο είναι να 
εστιάσουμε την προσοχή μας για μεγάλο χρονικό διάστημα. 
Η καθημερινή μας αντιληπτικότητα δείχνει πόση λίγη προσοχή δίνουμε στα περισσότερα των 
πραγμάτων. 
Όπως παρατήρησε ο Γκουρτσίεφ:  
“Πόση επίγνωση έχουμε στην πραγματικότητα; Είναι η συνείδηση σχετική; 

Οι άνθρωποι κοιμούνται όταν νομίζουν ότι είναι ξύπνιοι. 

ΥπνοΒατούν κατά τη διάρκεια της ζωής τους. 
Ζουν και πεθαίνουν όντας κατά το πλείστον κοιμισμένοι ή στην καλύτερη περίπτωση μισο-ξύπνιοι 
σε σπασμωδικούς παροξυσμούς.”  
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ΚΛΕΙΔΙ 2ο: 
ΠΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΑΣΤΕ 
1ον) ΣΤΗ ΝΟΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΧΗ και  
2ον) ΣΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΤΙΚΑ  

ΠΕΠΛΑ ΤΟΥ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΟΣ 
Τείνουμε να προσέχουμε εκείνα τα πράγματα που μας έλκουν, αλλά η “έλξη” υποδηλώνει 
επιθυμία, π.χ. συναισθήματα, ενώ η “προσοχή” είναι περισσότερο νοητική. 
1. Έτσι, μπορούμε να κάνουμε ένα βήμα εκπαιδεύοντας τον εαυτό μας προς μία πιο αδέσμευτη 

οπτική γωνία: Πώς; Αποφασίζοντας να δώσουμε προσοχή σε πράγματα που ίσως 
βρίσκουμε μη ελκυστικά.  

2. Ο παρατηρητής πρέπει επίσης να εκπαιδεύσει τον εαυτό του στην άσκηση της απάθειας 
όσον αφορά τις δικές του συναισθηματικές αντιδράσεις στα γεγονότα. Τούτο είναι 
ιδιαίτερα δύσκολο σήμερα, καθώς η πλεονεξία, η αδικία και άλλες κακοποιήσεις έρχονται 
στην επιφάνεια και επομένως η συνείδηση του κοινού βρίσκεται διαρκώς σε ταραχώδη 
κίνηση. 

3. Όταν ο παρατηρητής είναι ελεύθερος από τις πιο χαοτικές μορφές του συναισθήματος των 
μαζών, τότε είναι ώρα να φροντίσει ώστε να επιτυγχάνει να μη συσκοτίζουν την όρασή 
του τα λεπτότερα πέπλα του συναισθήματος. Για παράδειγμα, όταν βλέπουμε να 
ποδοπατείται η αξιοπρέπεια των συνανθρώπων μας, είναι φυσική αντίδραση το συναίσθημα 
της αγανάκτησης, μια αγανάκτηση που είναι κατανοητή και υπό μία έννοια, δίκαιη. 

4. Αν στην περίπτωση αυτή,το συναίσθημα αυτό της αγανάκτησης γίνεται η εστία της 
προσοχής μας, τότε ως παρατηρητές μπορεί να εγκλωβιστούμε στην επιδίωξη να 
αναμορφώσουμε τα άτομα ή τις ομάδες. 

Ενώ, η ορθή στάση του παρατηρητή είναι: 
η εστία της προσοχής να βρίσκεται στα υποκείμενα αίτια. 
Αυτό είναι απαραίτητο γιατί μόνο έτσι ως παρατηρητές μπορούμε να μάθουμε να 
εξακριβώνουμε στους ανθρώπους τις παρορμήσεις της συνείδησης που είναι δυνατόν να 
τους οδηγούν σε τέτοιου είδους γεγονότα όπως το να διαλύεται η ανθρώπινη αξιοπρέπεια που 
προαναφέρθηκε. 
 

ΚΛΕΙΔΙ 3ο: 
Η ΤΕΧΝΙΚΗ “ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ” 
ΣΕ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
Η διάκριση είναι η συμπληρωματική ικανότητα 
στην αποστασιοποίηση και στην απάθεια. 

Αυτή η ικανότητα πρέπει να εξασκηθεί. 
Όπως τονίζει η Αλίκη Μπέιλυ, η διάκριση: 
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α) Μπορεί να αρχίσει από τη διάκριση μεταξύ  
του ορθού και του λανθασμένου στον κόσμο. 

β) Πρέπει να προχωρήσει στη διάκριση μεταξύ 

μιας κατάστασης που είναι ορθή μέσα στα στενά πλαίσια και  
μιας άλλης που είναι ορθή μέσα σε ευρύτερα πλαίσια, 
δηλαδή ανάμεσα σε μια λιγότερο περιεκτική και  
σε μία περισσότερο περιεκτική αρχή. 

γ) Συνεχίζεται στην εκπαίδευση του εαυτού μας 
στο να θέτει τα γεγονότα στο ευρύτερο δυνατό πλαίσιο, 
επιζητώντας να ανιχνευθεί η σχέση τους με το εξελικτικό Σχέδιο 
της αγάπης και του φωτός για την ανθρωπότητα, 
όπως τούτο υπάρχει μέσα στη Θεία Διάνοια.  

δ) Προχωρά στην εκπαίδευση του εαυτού μας 
στην τεχνική του να παίρνουμε αποστάσεις από την βραχυπρόθεσμη όραση που βάζει 
παρωπίδες όχι μόνο στον ατομικό μας μικρό εαυτό αλλά και στο μεγαλύτερο μέρος της 
οικονομικής και πολιτικής σκέψης. 
Να παίρνουμε αποστάσεις ώστε να μπορέσουμε να δούμε τα γεγονότα ως μέρος μιας 
ιστορικής ακολουθίας στην εξέλιξη της ανθρώπινης συνείδησης. 

ε) Στο άρθρο του “Μία Θαυμαστή Νίκη” ο πρόσφατα αποθανών ιστορικός και κοινωνικός 
ακτιβιστής Χάουαρντ Ζην (Howard Zinn), μας συμβουλεύει ότι δεν πρέπει να σκεπτόμαστε 
ότι το υφιστάμενο καθεστώς θα συνεχίσει να υπάρχει κατ΄ανάγκη. 
Όταν προσπαθούμε να διευρύνουμε την όρασή μας σε μεγαλύτερους χρονικούς κύκλους,  
τότε, έχουμε καλύτερες πιθανότητες να ανιχνεύσουμε 
τις αναδυόμενες Ιδέες του Θείου Σχεδίου. 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ 
Επομένως, οι εκπαιδευμένοι παρατηρητές: 

− εδράζονται σταθερά στη συνείδηση 

− είναι ακλόνητοι από τα εξωτερικά γεγονότα 

− ατενίζουν προς τα επάνω και βοηθούν προς τα κάτω. 
 

Ατενίζοντας προς τα επάνω, αναγνωρίζουν τις Ιδέες και  
την ανάγκη που υπάρχει να τις μεταμορφώσουν σε Ιδανικά. 
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Συγχρόνως, έχουν επίγνωση των περιορισμών των ιδεολογιών 
(που είναι μορφή θυμικής αυταπάτης ή ψευδαίσθησης) 
επειδή τα ιδανικά μέσα στις ιδεολογίες 
είναι κρυσταλλωμένα σε σταθερές και άκαμπτες μορφές. 
Κατά συνέπεια η εισροή των νέων ιδεών εμποδίζεται. 
 
Υπάρχει δε και ο πρόσθετος πειρασμός για τους ανθρώπους 
να ταυτίσουν τον εαυτό τους με συγκεκριμένες ιδεολογίες κατ΄αποκλειστικότητα: 
“Είμαι σοσιαλιστής”, “Είμαι φιλελεύθερος” κ.τ.λ. 
Αυτό τους δημιουργεί περαιτέρω συσκότιση ως προς την αξία άλλων ιδανικών. 
 

Οι παρατηρητές εκπαιδεύονται να παραμείνουν ελεύθεροι  
από ιδεολογικές παρωπίδες. 
 
Όπως ο εξέχων πολιτικός Βάσλαβ Χάβελ (Vaclav Havel) παρατηρεί “...Ποτέ δεν έχω 
ενστερνισθεί οποιαδήποτε ιδεολογία, δόγμα ή δοξασία ή οποιοδήποτε άλλο κλειστό, 
προκατασκευασμένο σύστημα προϋποθέσεων σχετικά με τον κόσμο”. 
 
Οι εκπαιδευμένοι παρατηρητές βοηθούν προς τα κάτω 
με το να στέκουν μακριά από τους αφρούς των επιφανειακών γεγονότων και από τα τρικυμιώδη 
συναισθήματα που τόσο συχνά συνεπαίρνουν τη σκέψη του κοινού. 
Μπορώντας να δουν μέσα από τη θυμική αυταπάτη των καιρών,  
αποκτούν την αίσθηση των υποκείμενων ρευμάτων της συνείδησης, τα οποία διαμορφώνουν την 
εξέλιξη και καλλιεργούν τον πολιτισμό. 
 
Έτσι, το έργο των εκπαιδευμένων παρατηρητών βοηθάει στη φώτιση της συνείδησης της 
ανθρωπότητας, ελευθερώνοντάς την από παρωχημένους τρόπους σκέψης. 

 
 
1. Παράγοντες που παραμορφώνουν την όρασή μας. 

Κλειδί 1ο: Εκπαίδευση στην οπτική της εσωτερικής ροής της συνείδησης και του κόσμου των 
εννοιών. 
Κλειδί 2ο: Πώς εκπαιδευόμαστε  
α΄) στη νοητική προσοχή και 
β΄) στην απομάκρυνση από τα παραμορφωτικά πέπλα του συναισθήματος 
Κλειδί 3ο: Η τεχνική "της τοποθέτησης του προβλήματος" σε ευρύτερο πλαίσιο. 
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2. Χαρακτηριστικά του εκπαιδευμένου Παρατηρητή. 
Οι εκπαιδευμένοι παρατηρητές: 
• εδράζονται σταθερά στη συνείδηση 
• είναι ακλόνητοι από τα εξωτερικά γεγονότα 
• ατενίζουν προς τα επάνω και βοηθούν προς τα κάτω 

ΑΣΚΗΣΗ 

Παρατηρήστε με τι ταυτίζεστε αυτό τον καιρό. 

Πού εγκλωβίζεται η προσωπικότητα; (ποια δηλαδή σώματα έχουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο-
αντιδρούν;) 
 
Συζήτηση - τοποθετήσεις της ομάδας βιωματικού χαρακτήρα 
Καλείται και ο κάθε εκπαιδευόμενος που παρακολουθεί το dvd να πράξει το ίδιο. 

 

Η ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ 

Τοποθετήσεις της ομάδας επί των Ερωτήσεων 

1. Αντιλαμβάνομαι τι εννοώ όταν θεωρώ τον εαυτό μου σαν Παρατηρητή; 
2. Τι ή ποιος είναι ο Παρατηρητης; 
3. Τι είναι υπό παρατήρηση; 
4. Με ποιο τρόπο μπορεί η ορθή παρατήρηση να επιταχύνει την πρόοδό μου πάνω 

στην Ατραπό; 
5. Αν είναι αλήθεια ότι οι τυφλοί πρέπει να προχωρούν αγγίζοντας αλλά εκείνοι που 

έχουν όραση προχωρούν βλέποντας, ελεύθεροι και ασυνόδευτοι, γιατί τότε, έχο-
ντας όραση κλείνω τα μάτια μου και αποτυγχάνω να παρατηρήσω; 

6. Πως ορίζω τη λέξη “παρατήρηση”; 
7. Είμαι ο λυτρωτής της κατώτερης φύσης. Με ποιο τρόπο βοηθά η παρατήρηση σε 

αυτή τη λύτρωση; 
8. Ξεχύνεται άραγε δια μέσου εμού λυτρωτική δύναμη που απελευθερώνεται δια 

μέσου της παρατήρησης; 
9. Με ποιο τρόπο θα επιφέρει αλλαγές η παρατήρηση του Παρατηρητή στη ζωή 

μου, τις συνήθειές μου και τις στάσεις μου; 
10. Δια μέσου ποιου σώματος εκφράζω ευκολότερα τον εαυτό μου; 
11. Ποιο από τα σώματά μου απαιτεί την περισσότερη παρατήρηση και έλεγχο; 
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12. Ποιες δραστηριότητες και ιδιότητες της κατώτερης φύσης μου (τόσο καλές όσο 
και ανεπιθύμητες) πρέπει να παρατηρούνται αν επιθυμώ να υπηρετήσω με περισ-
σότερη νοημοσύνη; 

13. Ποιο είναι το κυριότερο εμπόδιό μου στη συνεχή άσκηση της παρατήρησης; Πώς 
μπορώ να εξουδετερώσω αυτή τη δυσκολία;  

 

Ο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΕΑΥΤΟΣ 

1. Επεξεργασία - Ανάλυση κειμένου 
2. Ανάγνωση κειμένου "Εγώ, θέλω, γαλήνη" 
 

“Ο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ  ΕΑΥΤΟΣ” 

“Έχουμε γίνει και συναισθηματικά αδύναμοι παρά την τεχνολογική μας πρόοδο.  

Γιατί; 

Διότι δεν έχουμε εκπαιδευτεί να φροντίζουμε τις ρίζες που είναι η βάση της ζωής μας. Η εσωτερική 
μας φύση δε μπορεί να γίνει αισθητή ή γνωστή μέσα από τον χονδροειδή νου, μέσα από τις αισθή-
σεις. Είναι το καθήκον μας να φροντίζουμε τις ρίζες μας, διαφορετικά το δέντρο της ζωής μας θα 
εξασθενήσει και θα αρρωστήσει. 

Από τη στιγμή που είμαστε σε θέση να παρατηρήσουμε τις δικές μας δυσκολίες, τους περιορισμούς 
και τα προβλήματα, τότε μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε περισσότερο αυθόρμητα και φυσικά. 

Εάν υπάρχει μια ψυχολογική ανισορροπία, ένα αίσθημα ότι δεν μας αγαπούν ή δε μας θέλουν, ότι 
είμαστε περιορισμένοι, τότε καθώς παρατηρείτε αυτή την ανισορροπία, βρίσκετε φυσιολογικά μια 
ισορροπία. 

Το μυστικό της ζωής δε βρίσκεται στην αναζήτηση μιας επιθυμίας, αλλά στην ανάπτυξη της ικανό-
τητας της ικανοποίησης. 

Όταν δεν είσαστε ικανοποιημένοι, ο νους βιώνει τη σύγκρουση και τη σύγχυση και εκδηλώνει επι-
θυμίες, προσδοκίες και ανάγκες που σας απομακρύνουν από την κατάσταση της αρμονίας και ισορ-
ροπίας”. 

                                    Σουάμι Νιραντζανανάντα Σαρασουάτι 

 

“Γιόγκα είναι η ισορροπία του νου και η αποδοτικότητα στα καθήκοντα. 

Όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε στη ζωή, όλα τα σκαμπανεβάσματα, είναι στην πραγματι-
κότητα το μέσον για την προσωπική σας εξέλιξη. Σας βοηθούν, παρόλο που μπορεί να φαίνεται ότι 
σας εμποδίζουν από μια περιορισμένη και προσωπική άποψη σε αυτό το στάδιο. 
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Στην πραγματικότητα οι δοκιμασίες είναι το μέσον για τη σταδιακή σας υπέρβαση και ολοκληρωτι-
κή κατανόηση της πραγματικότητας. 

Μόνο μέσω των δυσκολιών μπορείτε να αναγνωρίσετε τους σπόρους της δυσαρμονίας μέσα σας. 

Χωρίς τα καθημερινά προβλήματα ποτέ δεν θα προσπαθούσατε να ξεπεράσετε τα εμπόδια. 

Έτσι, αναγνωρίστε τους περιορισμούς σας και χρησιμοποιείστε την καθημερινή ζωή σαν ένα μέσον 
για να πετύχετε την τελειότητα. 

                                               Σουάμι Σατυανάντα Σαρασουάτι 

 

Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ 

“Όταν βιώνουμε την επίγνωση για πρώτη φορά και αρχίζουμε πραγματικά να παρατηρούμε το σώ-
μα ή να παρατηρούμε τις εντυπώσεις μέσα στο νου ή να παρατηρούμε τις αντιδράσεις με έναν απο-
σπασμένο τρόπο, ξαφνικά αισθανόμαστε ότι υπάρχει αποταύτιση από το πρόγραμμα του νου μας ή 
από οποιαδήποτε κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. 

Μπορούμε να δούμε την κατάσταση ή το νοητικό πρόγραμμα ξεκάθαρα, μπορούμε να αρχίσουμε να 
βρίσκουμε λύσεις στο πρόγραμμα ή στην κατάσταση πιο εύκολα. Και εκείνος ο παλιός πόνος, εκεί-
νο το παλιό δυσάρεστο συναίσθημα, εκείνο το παλιό άγχος ή η παλιά ενοχή, οτιδήποτε ήταν προ-
σκολλημένο στο συγκεκριμένο μας πρόβλημα, δεν υπάρχει πια.  

Μόνο μια ανάμνησή του υπάρχει.  

Αυτό είναι το μεγάλο δώρο που φέρνει η επίγνωση.” 

                                                  Σουάμι Σιβαμούρτι Σαρασουάτι 

 

Γίνομαι ο Παρατηρητής σημαίνει ξυπνάω από το όνειρο. 
Στη φιλοσοφία ονομάζεται “αυτοστοχασμός”. 
Στην ψυχοσύνθεση λέγεται “αποταυτοπίηση”. 

Ο Γκουρτζίεφ την ονόμαζε “αυτοπαρατήρηση”. 
Οι γιόγκις “παρατήρηση ή επίγνωση”. 

Στο Ζεν “επιμελής στοχασμός”. 
Στη θεραπεία hakomi δίνεται έμφαση στην προσοχή. 

Για να γίνει η παρατήρηση ένα εσωτερικό κομμάτι-μέρος της ύπαρξής μας, γίνεται ανεξάρτητο 
για να αποκτήσει έτσι τη δυνατότητα να παρατηρεί τόσο τα εσωτερικά, όσο και τα εξωτερικά 
βιώματα, χωρίς να προσκολλάται ή να συγχωνεύεται με αυτά, άρα και να αναλώνεται από αυτά 
τα βιώματα. 
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Αυτό το ανεξάρτητο μέρος της ύπαρξής μας, 
ο Παρατηρητής-Εαυτός, “κοιτάζει” τα γεγονότα της ζωής 

χωρίς να τα αξιολογεί, χωρίς να τα επικρίνει, 
δεν έχει προτιμήσεις. 

Στην πράξη της παρατήρησης υπάρχει ο παρατηρητής, 
το αντικείμενο παρατήρησης και 

μια απόσταση ανάμεσά τους. 

Έτσι, όταν ο παρατηρητής Εαυτός παρατηρεί μια δράση ή αντίδραση, αυτόματα τίθεται μια από-
σταση ανάμεσα στον Εαυτό Παρατηρητή και στη δράση ή αντίδραση. 

Αυτή η απόσταση-χώρος δεν επιτρέπει την ταύτιση ή την προσκόλληση του Παρατηρητή-
Εαυτού με αυτό που παρατηρεί. 

Διαφορετικά οι αυτοματοποιημένες αντιδράσεις χρωματίζουν και δίνουν τη δική τους μορφή 
στον κόσμο και στη Ζωή. 

Η παρατήρηση ανοίγει τα ψυχολογικά μας παράθυρα να μπει το φως και ο αέρας των διευρυμέ-
νων και πολλαπλών  προοπτικών ξεφεύγοντας από τη στενή περιχαρακωμένη σειρά πεποιθήσεων 
και αντιλήψεων.  

Αν το Εγώ-Παρατηρητής μπορεί να παρατηρεί π.χ. τη θλίψη και την εμπειρία της, αυτό σημαί-
νει ότι δεν είναι μόνο η θλίψη. 

Οτιδήποτε μπορώ να παρατηρώ 
μπορώ και να το ξεπεράσω. 

Παρατηρώντας τις αντιδράσεις μου γίνομαι πιο ελεύθερος 
επειδή δεν ταυτίζομαι με αυτές. 

Με το να ταυτίζομαι με μια σκέψη ή συναίσθημα, περιορίζω τον εαυτό μου να ζει μέσα σε μια 
υπνωτική κατάσταση. 

Αν ταυτιστώ με αισθήματα ταπείνωσης, τότε ζω στα όρια της εμπειρίας που χαρακτηρίζει την 
ταπείνωση. 

Αν βγω από αυτή την υπνωτική κατάσταση μετακινώντας την αντίληψή μου στο πεδίο της παρα-
τήρησης, θα διαπιστώσω κι άλλες επιλογές. 

Παρατηρώντας κατανοώ 
ότι υπάρχω έξω από τις σκέψεις και τα συναισθήματά μου 

γι αυτό επηρεάζομαι λιγότερο από αυτά. 
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ΕΓΩ 

Υπάρχει το παρατηρητικό Εγώ, υπάρχουν όμως και μικρά εγώ του τύπου: εγώ αισθάνομαι καλά, 
εγώ αγαπώ τον εαυτό μου κ.λ.π. 

Αυτά τα μικρά εγώ εναλλάσσονται, άρα δε μπορεί να είναι η βαθύτερη πραγματική μου φύση ή ο 
ανώτερος Εαυτός ο οποίος είναι σταθερός και αναλλοίωτος και πάντα εκεί. 

Είναι η ταύτιση του ανώτερου Εαυτού με τα μικρά εγώ που εναλλάσσονται και αυτό δημιουργεί 
ανασφάλεια. 

Εγώ: συναισθήματα και εμπειρίες σχετίζονται άμεσα με ένα αντίστοιχο σχήμα συμπεριφοράς. 

Ο εγκέφαλος σαν ένα P/C διατηρεί ένα σύνολο εμπεριών που αναγνωρίζονται σαν  καταστάσεις 
του Εγώ. 

Το εγώ είναι ένας εαυτός σκέψεων, εικόνων, φαντασίες, ταυτίσεις, μνήμες, κίνητρα, ιδέες και 
πληροφορίες. Επίσης, είναι υποβολές, εντολές, προστάγματα, απαγορεύσεις που αφομοιώθηκαν 
από τυς γονείς και όχι μόνο. 

Στην πορεία ανάπτυξής του το εγώ απωθεί στο ασυνείδητο οποιαδήποτε απειλή που θα έφερνε σε 
δύσκολη θέση το άτομο. 

Αυτές οι απωθημένες σκέψεις λέγονται σκιά. 

Υπάρχει αυτό που λέμε η καλή βιτρίνα ή κοινωνικό πρόσωπο (persona). 

Για να διευκολύνουμε τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις π.χ. επαγγελματική, συζυγική, γονική 
κλπ., φοράμε την κατάλληλη persona.  

Μια persona πιο συγκεκριμένη από τις άλλες εκμεταλλεύεται και κυβερνά την επίγνωση, με συ-
νέπεια οι άλλες persona να γίνονται σκιά.  

Έτσι έχουμε persona+σκιά=εγώ. 

Όλες αυτές οι εμπειρίες καταγράφονται στη μνήμη και είναι όσα γνώρισε το άτομο στην παιδική 
ηλικία, ό,τι διδάχτηκε από τους γονείς, τις αντιλήψεις, τα γεγονότα καθώς και την παραμόρφωση 
που υφίστανται οι αναμνήσεις. 

Οι καταγραφές μπορούν να ξαναπαιχτούν. 

Το κάθε γεγονός μπορεί να έρθει στη μνήμη ακόμα και να ξαναβιωθεί. 

Το κάθε άτομο έχει 3 εγωϊκές καταστάσεις που αποτελούν χωριστές και διακεκριμένες πηγές συ-
μπεριφοράς: τη γονική, την ενήλικη και την παιδική. 

Οι καταστάσεις αυτές είναι πραγματικές. 

Ο γονιός, ο ενήλικας και το παιδί εκπροσωπούν πραγματικούς ανθρώπους που υπάρχουν ή που 
υπήρξαν κάποτε. 
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Οι 3 καταστάσεις του Εγώ 

• Γονική: περιλαμβάνει τις στάσεις και τη συμπεριφορά που έχουμε πάρει από εξωτερικές 
πηγές, κυρίως από τους γονείς. 
Εξωτερικά εκφράζεται συχνά προς τους άλλους με μια στάση προκατάληψης, κριτικής ή 
προστασίας. 
Εσωτερικά γίνεται αισθητή σαν μια σειρά από παλιά γονικά μηνύματα που συνεχίζουν να 
επηρεάζουν το εσωτερικό μας παιδί. 

Όταν ενεργείτε, σκέφτεστε και αισθάνεστε 
όπως βλέπατε να κάνουν οι γονείς σας, 

βρίσκεστε στη γονική κατάσταση του Εγώ. 

• Ενήλικη: δεν έχει σχέση με την ηλικία του Εγώ. 
Είναι προσανατολισμένη στην καθημερινή πραγματικότητα και την αντικειμενική συλλογή 
πληροφοριών.  
Είναι οργανωμένη, προσαρμοστική, έξυπνη και λειτουργεί δοκιμάζοντας την πραγματικότη-
τα, σκεπτόμενη και αξιολογώντας τις πιθανότητες λογικά. 

Όταν χειρίζεστε την καθημερινότητα, συλλέγετε δεδομένα και 
αξιολογείτε αντικειμενικά, 

τότε βρίσκεστε στην ενήλικη κατάσταση του Εγώ. 

• Παιδική: Περιλαμβάνει τις παρορμήσεις που διαθέτει φυσιολογικά ένα παιδί, τις καταγρα-
φές από τα πρώιμα βιώματά του, τις αντιδράσεις του και τις θέσεις του που έπαιρνε πάνω 
στον εαυτό του και τους άλλους. 
Εκφράζεται σαν μια παλιά συμπεριφορά από την παιδική ηλικία. 

Όταν ενεργείτε και αισθάνεστε όπως κάνατε σαν παιδί, 
τότε βρίσκεστε στην παιδική κατάσταση του Εγώ. 

Οι άνθρωποι μπορούν να αισθάνονται, να μυρίζουν, να αγγίζουν, να μιλάνε, να ακούν, να κοιτά-
ζουν και να ενεργούν από την κάθε κατάσταση του Εγώ. 
Η κάθε μία έχει το δικό της πρόγραμμα. 
Μερικοί άνθρωποι αντιδρούν περισσότερο με μία κατάσταση του Εγώ. Πχ με τη γονική κατά-
σταση βλέπουν τον κόσμο όπως παρατήρησαν τους γονείς τους να τον βλέπουν, δηλαδή βλέπουν 
τον κόσμο με τα μάτια των γονιών τους. 
Η ικανότητα να αισθάνονται τον κόσμο μόνοι τους, έχει μειωθεί ή παραμορφωθεί. 
Κάποιοι άλλοι είναι παιδιά και πολλοί λίγοι φέρονται και ζουν σαν ενήλικες. 
 
Τώρα κάντε την εξής ερώτηση στον εαυτό σας:  

• Ποιος παρατηρεί το νοητικο-συναισθηματικό γίγνεσθαι; 
- Εγώ παρατηρώ. 
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• Ποιο ερχόταν πρώτο, το Εγώ που παρατηρεί ή οι σκέψεις και τα συναισθήματα; 
-Θα συνειδητοποιήσουμε ότι το παρατηρητικό Εγώ ήταν εκεί πριν, κατά τη διάρκεια και 
μετά την συναισθηματική εμπειρία. 

Το Εγώ ή Ανώτερος Εαυτός 
είναι πάντα εκεί και βλέπει όλα τα παροδικά εγώ 

ή υποπροσωπικότητες. 

Όταν κατανοηθεί ότι δεν είμαστε οι σκέψεις 
και τα συναισθήματα 

αλλά μάλλον μια Παρατηρητική Παρουσία, 
τότε αναδύεται μια πιο διαυγής εικόνα για τον εαυτό μας, 

τη ζωή μας και τον κόσμο. 

Μερικοί ονομάζουν αυτή την Παρουσία 
“Εσωτερικό Εαυτό” ή απλά “Ύπαρξη”. 

Η μεγάλη διαφορά μεταξύ της συνήθους συγκέντρωσης στον οραματισμό και διαλογισμό είναι  

• η συνειδητή παρουσία μέσα στον εαυτό μας  

• και του εαυτού μας στο περιβάλλον μας. 
Η παρουσία αυτή είναι μια κατάσταση της συνειδητότητάς μας. 
Είναι το να παρατηρούμε και το έξω και το μέσα. 
Να είμαστε σε επαγρύπνηση. 
Όχι απλώς κοιτάζω, αλλά Εγώ κοιτάζω, χωρίς όμως τη σκέψη περί του Εγώ. Το ίδιο το εγώ γίνε-
ται αντικείμενο παρατήρησης. 

Τότε γίνομαι ο Παρατηρητής. 
 

 

 

7Ο DVD ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΩΝ 

Δέκα καθοδηγούμενοι Οραματικοί Διαλογισμοί για την οργάνωση του εαυτού σύμφωνα με τη θε-
ματολογία του 7ου dvd μαθημάτων. 
Στους διαλογισμούς χρησιμοποιούνται οι ενέργειες της Καλής Θέλησης και της Αγάπης. 
 

 


