
Τι είσαι εσύ;

#Νο46
Χρησιμοποιούμε τη λέξη «μου» για πράγματα που μας 
ανήκουν, αλλά δεν είναι «εμείς»: το παλτό μου, το 
αυτοκίνητό μου, η καρέκλα μου. Εκφράσεις όπως τα 
μαλλιά μου, το πρόσωπό μου, το σώμα μου, ο 
εγκέφαλός μου, το μυαλό μου κλπ. Ωστόσο αυτά 
ανήκουν σε εμάς αλλά δεν είμαστε εμείς.

#Νο47
Ένα ανθρώπινο σώμα ξεκινά από λίγα κύτταρα. 
Αυξάνεται, ωριμάζει, γερνάει και πεθαίνει. Τότε 
αποσυντίθεται. Σε μοριακό επίπεδο, αλλάζει διαρκώς. 
Με κάθε αναπνοή εισπνέουμε δέκα χιλιάδες 
δισεκατομμύρια άτομα από το περιβάλλον – από τα 
οποία το καθένα τροποποιεί σε κάποιο βαθμό το 
φυσικό μας σχήμα.
Επιπλέον, το 98% των ατόμων μας ανανεώνονται κάθε 
χρόνο. Αν δεν συνέβαινε έτσι, θα πεθαίναμε μέσα σε 
λίγες ώρες, δηλητηριασμένοι από τα δικά μας 
απόβλητα. Το σώμα είναι σαν ένα κτίριο του οποίου τα 
τούβλα αντικαθίστανται συνεχώς. Αναπτύσσουμε νέο 
δέρμα και συκώτι κάθε λίγους μήνες και ο σκελετός, ο 
οποίος φαίνεται τόσο συμπαγής, αναγεννάται κάθε έξι 
μήνες.
Κανένα κύτταρο δεν παραμένει από το σώμα που 
είχατε πριν από δύο χρόνια. Ακόμη και τα κύτταρα του 
εγκεφάλου, όπου η προσωπικότητά σας και οι μνήμες 
σας αποθηκεύονται, πεθαίνουν και αντικαθίστανται 
κάθε χρόνο περίπου - αλλά η αίσθηση του εαυτού σας 
συνεχίζεται.

#Νο48
Το βάρος σας κυμαίνεται. Όπως και όλων των 
ανθρώπων. Είστε περισσότερο από ένα άτομο όταν 
βάζετε βάρος, ή λιγότερο από ένα άτομο όταν το 
χάσετε; Τι εννοούμε όταν λέμε ότι κάποιος έχει 
μεγαλώσει ως άνθρωπος; Μιλάμε μόνο για το φυσικό 
του μέγεθος; Όχι. Εννοούμε ότι έχει μεγαλώσει 
πνευματικά. Έχει γίνει πιο ικανή ή πιο ολοκληρωμένη 
προσωπικότητα.
Εάν χάσατε και τα δύο χέρια και τα πόδια, θα 
εξακολουθείτε να είστε το ίδιο άτομο; Φυσικά. Η 
αίσθηση του εαυτού μας μπορεί να παραμείνει 
ανέπαφη, ακόμη και αν το σώμα υποφέρει από 
τρομερούς τραυματισμούς.
Το σώμα σας είναι ένα μέρος του ποιος είσαι. 
Σημαντικό μεν - αλλά μόνο ένα μέρος δε. Αν αυτά 
είναι όλα όσα νομίζετε ότι είστε, τότε είστε σαν μια 
ηθοποιός που νομίζει ότι είναι το κουστούμι.



#Νο49
Δοκιμάστε αυτήν την άσκηση. Καθίστε ή ξαπλώστε άνετα, 
πάρτε μερικές βαθιές αναπνοές, κλείστε τα μάτια σας και 
χαλαρώστε. Όταν το μυαλό και το σώμα ηρεμήσουν, 
ρωτήστε τον εσωτερικό σας εαυτό:
-Ποιός είμαι?
-Ποιός είναι αυτός ο άνθρωπος που κατοικεί μέσα σε αυτό 
το σώμα;
Αναρωτηθείτε, συγκεντρωθείτε και έχετε υπομονή. Σύντομα 
θα καταστεί προφανές ότι είστε κάτι περισσότερο από μια 
συλλογή μυών, μαλακών μορίων και οστών. Υπάρχει ένα 
μέρος από σας που αντέχει, παρά τις αλλαγές στη φυσική 
σας μορφή. Δεν είναι φυσικό. Eίναι πνευματικό.

#Νο50
Οι άνθρωποι τείνουν να αυτοπροσδιορίζονται από αυτό που 
κάνουν. Συστήνουν τους εαυτούς τους λέγοντας τι κάνουν 
για να ζήσουν ή μιλώντας για τη ζωή στο σπίτι τους ή τις 
οικογένειές τους. Αλλά αυτοί είναι οι κοινωνικοί και 
οικονομικοί τους ρόλοι, όχι ποιοι είναι αυτοί.
Κατά τη διάρκεια μιας ζωής παίζουμε πολλούς ρόλους - 
βρέφος, μαθητής, φοιτητής, γονέας και ούτω καθεξής. 
Καταλαμβάνουμε πολλούς ρόλους ταυτόχρονα. Για 
παράδειγμα, ένας άνθρωπος μπορεί να παίζει ταυτόχρονα 
τους ρόλους του πατέρα, του γιου, του αδελφού, του θείου, 
του δασκάλου, του συνάδελφου, του εργοδότη ή του 
υπαλλήλου, του πωλητή, του πελάτη, του φίλου και του 
γείτονά του. Οι ρόλοι μας αλλάζουν επίσης πολλές φορές 
κατά τη διάρκεια της ημέρας, ανάλογα με το πού είμαστε και 
με ποιον.

#Νο51
Είστε αυτό που οι άλλοι νομίζουν ότι είστε; Πολλοί 
άνθρωποι το σκέφτονται. Αν κάποιος τους λέει 
επανειλημμένα ηλίθιους, αρχίζουν να το πιστεύουν. 
Αλλά αν είστε αυτό που οι άλλοι νομίζουν ότι είστε, 
ποιον πρέπει να ακούσετε; Διαφορετικοί άνθρωποι έχουν 
διαφορετικές απόψεις για εσάς και αλλάζουν με την 
πάροδο του χρόνου. Μερικοί σας γνωρίζουν από την 
εργασία, άλλοι από το σπίτι. Μερικοί σας γνωρίζουν 
όταν είστε ήρεμοι, άλλοι όταν είστε θυμωμένοι ή 
στρεσαρισμένοι. Εν τω μεταξύ, η βαθύτερη αίσθηση του 
«εγώ» παραμένει σταθερή και άθικτη.
Τον πραγματικό σας εαυτό πρέπει να τον βρείτε εσείς 
μέσα σας. Τι σκέφτονται οι άλλοι για εσάς - η φήμη σας 
- είναι έξω από εσάς, στο μυαλό τους. Η φήμη σας δεν 
σας καθορίζει και είναι εκτός του ελέγχου σας. Πώς 
μπορεί αυτό να είναι αυτό που είστε;



#Νο52
Είσαι νους;
Για να απαντήσουμε σε αυτή την ερώτηση, πρέπει πρώτα να 
καταλάβουμε τι εννοούμε με τη λέξη «νους». Δεν είναι μόνο μια 
άλλη λέξη για τον «εγκέφαλο»;
Όχι. Ο νους δεν είναι ένα φυσικό αντικείμενο, είναι μια 
δραστηριότητα - μια συλλογή από μνήμες και σκέψεις. Ο 
εγκέφαλος, από την άλλη πλευρά, είναι φυσικός. Είναι ένα μικρό 
όργανο που εντοπίζεται στο κρανίο. Στέλνει και δέχεται σήματα 
προς και από τα κύτταρα του σώματος μέσω ενός δικτύου νεύρων. 
Οι περισσότεροι από εμάς μεγαλώσαμε με την ιδέα ότι ο νους 
υπάρχει μόνο μέσα στον εγκέφαλο, αλλά αυτό δεν είναι αλήθεια. 
Δεν θα βρείτε το νου κάνοντας τομή στον εγκέφαλο. Βρίσκεται σε 
κάθε κύτταρο και επίσης εκτείνεται στο ενεργειακό πεδίο (ή αύρα) 
που περιβάλλει το σώμα. Διαφορετικά, πώς θα μπορούσαν να 
υπάρχουν ψυχικά φαινόμενα;
Ο νους χρησιμοποιεί τον εγκέφαλο με τον ίδιο τρόπο που 
χρησιμοποιείτε εσείς το σώμα σας - ως όχημα. Ο εγκέφαλος είναι 
σαν το υλικό και ο νους το λογισμικό, ο οποίος προκαλεί τις 
ερωτήσεις: Πού είναι ο προγραμματιστής; Και ποιος είναι ο 
χειριστής;

#Νο53
Δεν είστε ο νους σας και ούτε είστε οι σκέψεις σας. Οι 
σκέψεις σας αλλάζουν πάντα, αλλά το «εγώ» είναι σταθερό. 
Προσπαθήστε να σκεφτείτε το ίδιο πράγμα για πέντε λεπτά. 
Σχεδόν αδύνατον. Ομοίως με τα συναισθήματά σας. Οι 
διαθέσεις έρχονται και φεύγουν, αλλά η ουσία σας 
παραμένει η ίδια. Ακόμη και αν εξασκείστε στο να πάρετε 
τον έλεγχο των σκέψεών σας, έχετε ακόμα επίγνωση του 
«Εγώ» που κάνει τη σκέψη.

#Νο54
Ένας ακόμη λόγος για τον οποίο δεν μπορείτε 
να είστε οι σκέψεις σας ή αυτή η συλλογή 
σκέψεων που ονομάζεται νους είναι επειδή είστε 
σε θέση να σταματήσετε πνευματικά και να 
παρατηρήσετε τη συγκεκριμένη λειτουργία.

Μέρος από εσάς γνωρίζει όχι μόνο αυτό που 
σκέφτεστε αλλά και ότι σκέφτεστε. Αυτό το 
μέρος μπορεί να κρίνει μια σωστή ή 
λανθασμένη σκέψη, καλή ή κακή, και να 
επιλέξει να την δεχτεί ή να την απορρίψει. Είναι 
ακόμη δυνατό να σταματήσουμε να 
σκεφτόμαστε εντελώς, σε βαθύ διαλογισμό για 
παράδειγμα, και να παραμένουμε πλήρως 
συνειδητοί για τον εαυτό μας.



#Νο55
Ο άνρθωπος είναι ένας πολύπλοκος οργανισμός που 
αποτελείται από το σώμα, το νου και τη σπίθα της 
Δύναμης Ζωής (ή Πνεύματος) που φέρνει τη ζωή στη 
φυσική της μορφή.
- Χρειάζεστε ένα σώμα για να λειτουργείτε στον κόσμο. 
Είναι απλά ένα όργανο που χρησιμοποιείται από το «εγώ» 
για να πραγματοποιεί τις επιθυμίες του.
- Ο νους είναι η δραστηριότητα της σκέψης, της μνήμης 
και της φαντασίας. Ρυθμίζει επίσης τη λειτουργία του 
σώματος.
-Το πνεύμα είναι η σπίθα της ενέργειας και της 
νοημοσύνης που σας έφερε στη ζωή και σας συντηρεί. 
Όταν πεθαίνεις, φεύγει από το σώμα το οποίο, χωρίς 
ζωτική δύναμη για να το κρατάει ζωντανό, αποσυντίθεται 
και επιστρέφει στη σκόνη. Η δύναμη που διατηρεί το 
σώμα είναι η σπίθα της Δημιουργικής Νοημοσύνης που 
υπάρχει σε κάθε άτομο και κάθε κύτταρο.
Είμαστε κομμάτια της Δημιουργικής Νοημοσύνης και 
έχουμε τις ιδιότητές της ακριβώς όπως ένα σταγονίδιο 
θαλάσσιου νερού έχει τις ίδιες ιδιότητες με ολόκληρο τον 
ωκεανό. Ως εκ τούτου, είμαστε εγγενώς δημιουργικοί, 
στοργικοί και καλοί.
Δεν γινόμαστε πνευματικά όντα - είμαστε ήδη. Σύμφωνα 
με τα λόγια του φιλόσοφου Pierre Teilhard de Chardin, 
«Δεν είμαστε άνθρωποι που έχουν πνευματικές εμπειρίες, 
αλλά πνευματικά όντα που έχουν ανθρώπινες εμπειρίες». 
Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να αφήσουμε ό, τι 
μας εμποδίζει από το να το συνειδητοποιήσουμε.

#Νο56
Άφησε τα πάντα στην άκρη για 15-20 λεπτά. Μετέφερε 
τον εαυτό σου σε ένα ήσυχο μέρος. Να είσαι ήσυχος 
και ακίνητος.
Έλα σε επαφή με τις αισθήσεις σου. Αισθάνσου τες. 
Μετά απο μερικά λεπτά, γίνε συνειδητά αυτός που 
παρατηρεί αυτες τις αισθήσεις Πες:
-Δεν είμαι αυτές οι αισθήσεις.
-Δεν είμαι αυτό το σώμα.
Στη συνέχεια συνειδητοποίησε τις σκέψεις σου που 
πηγαινοέρχονται στο συνειδητό μυαλό σου. Μετά απο 
μερικά λεπτά στρέψε την προσοχή σου σε εκείνο το 
άτομο που παρατηρεί τις σκέψεις σου και πες:
-Δεν είμαι αυτές οι σκέψεις.
-Δεν είμαι οι σκέψεις μου.
Κατόπιν συνειδητοποίησε τα συναισθήματά σου (ή 
θυμήσου κάποια συναισθήματα που είχες στο 
παρελθόν, όπως άγχος, θυμός, ενοχή ή φόβος κ.λπ.). 
Μετά από μερικά λεπτά, στρέψε την προσοχή σου σε 
εκείνον που παρατηρεί αυτά τα συναισθήματα. Ενώ τα 
θυμάσαι, πες:
- Δεν είμαι αυτά τα συναισθήματα.
-Δεν είμαι. . . (άγχος, θυμός, ενοχή, φόβος κ.λπ.).
Τέλος, στρέψε την προσοχή σου σε εκείνον που 
παρατηρεί όλα αυτά - στον Ανώτερο Εαυτό σου. Νιώσε 
τον εαυτό σου συνδεδεμένο με την απεριόριστη Πηγή 
Ενέργειας και αισθάνσου τη δύναμη της ζωής που ρέει 
μέσα από εσένα. Επιβεβαίωσε: «Είμαι πνευματικό ων, 
τέλειο και θεϊκό. Τίποτα δεν μπορεί να με βλάψει ή να 
με φοβίσει, γιατί το πνεύμα δεν μπορεί να είναι 
πληγωμένο ή φοβισμένο. Εκδηλώνω τον πραγματικό 
Εαυτό μου μέσω αυτού του σώματος τώρα." Όταν είσαι 
έτοιμος, άνοιξε τα μάτια σου και επέστρεψε στις 
φυσιολογικές σου δραστηριότητες.



#Νο57
Η εμφάνιση δεν είναι η ουσία μας. Υπάρχει ένα 
παράδοξο - ζούμε σε σώματα θνητά και ταυτόχρονα 
μη-φυσικά. Το πνεύμα φέρνει τη ζωή στο σώμα μας, 
αλλά δεν μπορούμε να το δούμε, να το ακούσουμε, να 
το πιάσουμε ή να το αγγίξουμε, αλλά είναι το μόνο 
μέρος μας που είναι πραγματικό και αμετάβλητο.
Το Πνεύμα μέσα μας μερικές φορές απεικονίζεται ως 
ένα σημείο φωτός. Οι σαμανικές παραδόσεις μας 
διδάσκουν για το 8ο τσάκρα, μερικά εκατοστά πάνω 
από το κεφάλι μας, όπου περιέχει το πνεύμα και την 
ψυχή που φέρνει ζωή στο σώμα μας. Ίσως θα θέλατε να 
εξετάσετε πλέον πιο προσεκτικά και τα φωτοστέφανα 
των εκκλησιαστικών αγίων.

#Νο58
Όταν θεωρείτε τον εαυτό σας ότι δεν είναι τίποτα 
περισσότερο από ένα φυσικό ον, η ταυτότητά σας 
βασίζεται στο σώμα και τις ανάγκες του. Η εικόνα του 
εαυτού σας περιστρέφεται γύρω από το μέγεθος, το 
σχήμα, την ηλικία και το χρώμα του. Συγκρίνετε τον 
εαυτό σας με άλλα σώματα, κατηγοριοποιώντας και 
επισημαίνοντας τα. Περιγράφετε τον εαυτό σας ως 
προς τους ρόλους σας. Οι αξίες σας βασίζονται σε 
υλικά πράγματα όπως τα χρήματα, τα υπάρχοντα και το 
κύρος σας και το κύριο κίνητρό σας είναι να 
προσπαθήσετε να αποκτήσετε αυτά τα πράγματα. Η 
ευτυχία κερδίζεται μέσω της αισθητήριας διέγερσης.
Αυτό είναι σε αντίθεση με αυτό που αισθανόμαστε για 
τον εαυτό μας όταν γνωρίζουμε ότι είμαστε πνευματικά 
όντα. Τότε, περιγράφουμε τους εαυτούς μας ως προς 
τον χαρακτήρα, τις ικανότητές μας και τα ταλέντα μας. 
Όταν συναντάμε άλλους, κοιτάμε πέρα από την 
εμφάνιση στο ποιοι πραγματικά είναι - πνευματικά 
όντα όπως εμείς οι ίδιοι. Πάνω απ 'όλα, δεν χρειάζεται 
να βασιζόμαστε στα πράγματα για να είμαστε 
ευτυχισμένοι - είμαστε ευτυχισμένοι απλά.

#Νο59
Μια φορά κι έναν καιρό, σύμφωνα με έναν ανατολικό 
θρύλο, ξέσπασε μια διαμάχη ανάμεσα στις πέντε 
αισθήσεις και τη δύναμη της ζωής, την πράνα (πνεύμα). 
Κάθε μια ισχυρίζεται ότι είναι η πιο σημαντική για το 
σώμα. Τα μάτια ισχυρίστηκαν ότι είναι απαραίτητα, 
διότι από μόνα τους θα μπορούσαν να προσφέρουν την 
όραση. τα αυτιά, επειδή μπορούσαν να ακούσουν, οι 
αισθητήρες του δέρματος επειδή διαθέτουν την 
ικανότητα της επαφής, η γλώσσα και η μύτη επειδή 
καθιστούν δυνατή την γεύση και την όσφρηση.
Μετά από μια μακρά διαφωνία, δεν είχαν ακόμη 
καταλήξει σε ένα συμπέρασμα, οπότε συμφώνησαν ότι 
ο καλύτερος τρόπος για να αποφασίσουν ήταν να 
σταματήσει κάθε μια αυτές από τα καθήκοντά της με τη 
σειρά της. Μετά από κλήρωση η πράνα πήγε πρώτη. 
Μόλις άρχισε να φεύγει από το σώμα, μια κραυγή 
αγωνίας βγήκε από τις πέντε αισθήσεις, καθώς καθεμία 
αισθάνθηκε ότι η δύναμη της ζωής έφευγε. Συνεπώς, 
ήταν απρόθυμα αναγκασμένες να συμφωνήσουν: Το 
Πνεύμα είναι η μεγαλύτερη και πιο ζωτική δύναμη 
όλων!


