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'' Μέσα και έξω δεν υπάρχει τίποτα να βρεις παρά μονάχα τα πράγματα 
που είναι η εκδήλωση του νου, και συνεπώς δημιουργία το νου. 
-Hsin Hsin Ming 
 
 
 
Σε ένα φράγμα χρόνου, δευτερολέπτων ή ίσως και ωρών, ο χρόνος  
έπαψε να είναι αυτό που γνωρίζουμε. 
 Ξαφνικά πολλά πράγματα εμφανίστηκαν, μορφές φωτεινές και 
σκοτεινές, αιθέριες μάζες, πνεύματα, φαντάσματα με τις σκιές τους...  
ύστερα χρυσές ακτίνες φωτός που σχημάτισαν χρυσά γράμματα και 
σύμβολα σε μια πελώρια ολογραφική σελίδα που έφτανε πέρα από το 
ταβάνι και που ήταν εύκολο να διαβαστεί  φέρνοντας την κοντά ...  
Ύστερα γέμισε ο χώρος με χρωματιστά λουλούδια που άνθισαν 
καταπληκτικά. Όλο παλλόταν, όλα δονείται στο δικό του ρυθμό. 
 
Τότε το λαμπερό φως κάπως μειώθηκε ενώ τα όντα και τα πράγματα, 
φαντάσματα και πνεύματα πέρναγαν ο ένας ενδιάμεσα στον άλλων 
χωρίς καν να το προσέξουν.  
Δεν μπορούσαν παρά να μοιρολογούν περασμένες ζωές και γενιές και 
ακολουθούσαν την ‘επιθυμία’ ντυμένοι από ομίχλη αναζητώντας το 
κύκλο της γέννησης και του θανάτου.  
 

 

 
 
 
 
Ντυμένοι από ομίχλη 
ψάχνοντας για μια 
διέξοδο 
Αναζητώντας το κύκλο 
της γέννησης και του 
θανάτου. 

  



 
Οι περισσότεροι πηγαίνω ερχόντουσαν, εμφανίζονταν και 
εξαφανίζονταν σε μια ατελείωτη σύγχυση, όλοι τυλιγμένοι από μια μη- 
ελεγχόμενη ώθηση που προκαλείτο από την άγνοια.  
Αυτή η άγνοια που δεν μας επιτρέπει να βλέπουμε τα πράγματα όπως 
είναι πραγματικά.  
Αλί. 
 
 
Ο κύκλος της ζωής και του θανάτου μοιάζει με ένα  καρουσελο που όλο 
γυρίζει, στον οποίο ανεβαίνουμε όλοι και πέφτουμε, και τρέχουμε να 
ανεβαίνουμε ξανά και ξανά νομίζοντας ότι σωθήκαμε, αλλά από τι?   
 
Αυτές οι πιέτες του χρόνου έδειχναν  την μονότονη επανάληψη των 
πραγμάτων, όχι την ουσία ούτε το ουσιαστικό των πραγμάτων αλλά 
μονάχα σκιές από ψεύτικες αντιλήψεις συσσωρευμένες από το άναρχο 
χρόνο. 
Οι εκφράσεις φόβου στα πρόσωπα τους ήταν τόσο έντονα 
απελπισμένα ! 
 
Καθόμουνα εκεί σαν μέλος των φυλακισμένων αυτού του ‘κόσμου 
φυλακή’ ατενίζοντας ανάμεσα στα αιθέρια όντα και πράγματα. 
 
 
 
 Μπορούμε να βρούμε το κρυμμένο θησαυρό?  
Μπορεί να σταματήσει η διαφοροποίηση ανάμεσα στο αντικείμενο και 
το υποκείμενο?  
Μπορούμε να σταματήσουμε τα αναμασήματα μας? παραπονέθηκα. 
Παρόλο ότι δεν είχα μιλήσει τα λόγια μου αντιλάλησαν στους μακρά 
διάδρομους της παλαιάς πτέρυγας του νοσοκομείου. 
 
''Η ατραπό φέρνει μπρος αρετές που τους ευνοούν. 
 Με την ύλη παίρνουν μορφή, 
και οι συνθήκες των περιστάσεων τους τελειοποιεί όλους'' 
Lao Tzu 
 
 
Υπομονή! 
 
Στο κόσμο του Σαμσάρα όλα τα όντα παλεύουν για να βρουν την 
ατραπό της ελευθερίας.  
Μπαίνουμε στο θάνατο διάμεσο των στιγμάτων ( κηλίδες) του πόνου και 
εξ αιτίας του τραχύ τρόπος ζωής μας.  
Αλλά επιμένοντας ψάχνουμε την επιστροφή, ακριβώς όπως οι σπόροι 
κάτω από τη γη που παρόλο ότι στο σκοτάδι, έλκονται από το φως του 
ήλιου και με δύναμη ανοίγουν την διέξοδο τους για να τον φτάσουν. 



 Όλοι θα φτάσουμε το Φως! 
 
Ένα ζευγάρι ψυχών που κρεμόντουσαν στο πουθενά έξω από το 
μεγάλο  παράθυρο του δευτέρου όροφο, με κοίταγαν με επιμονή 
προσπαθώντας να καταλάβουν αν τους έβλεπα πραγματικά.  
'' Τι αναζητάτε?'' ρώτησα.  
Μονάχα παλαιές αναμνήσεις γεμάτες οργή για αδικία υπήρχαν, 
εξιλαστήρια θύματα με τόσο πολύ θλίψη που τους είχε ακόμα 
προσκολλημένοι στο παρελθόν που πεισματικά κράταγαν σαν φράγμα.  
Ένα θλιβερό αναστεναγμό ακούστηκε - '' Γιατί?'' 
 
-Δεν θα δούμε ποτέ το φως αν παραμένουμε στο σκοτάδι.  
Αυτό πάει  να πει ότι δεν θα καταλάβουμε ποτέ ούτε θα δούμε την 
αλήθεια αν παραμένουμε να στοιχειώνουμε εδώ ή αλλού.  
Ποτέ.  
Τα πράγματα αλλάζουν. Η αλλαγή είναι παγκόσμιος νόμος.  
Καταπληκτικό δεν είναι? 
Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να την ακολουθήσουμε, το να 
προσπαθήσουμε να αντιστεκόμαστε φέρνει μονάχα τη καταστροφή. 
 
Έμειναν για κάμποσο καιρό κοιτάζοντας αυτά τα λόγια ύστερα 
γλιστρήσανε αλλού.  
 
 
 

 
The Break Through 

 
 
 
 



 
 
 
Είμαστε φως ! 
 Φως μέσα και παντού 
Φως που πάντα ήταν και πάντα Θάνε. 
Είναι ή αληθινή μας φύση, είμαστε φτιαγμένοι από αυτό. 
 
Αν αυτό το μυαλό μας δεν ήταν τόσο απασχολημένα με το ανύπαρκτο 
''εγώ''.. 
Αν αυτό το μυαλό μας (νους) μπορούσε να ξεκουραστεί για λίγο και να 
ανοίγεται στη σωστή αντίληψη. 
Με ακούτε? 
 
Η νύχτα ήταν ακόμα μακρύ. 
Άρχισα και πάλι να περπατάω μέσα στους διαδρόμους απαγγέλλοντας 
το μάντρα. 
Κάθε βήμα μου που αντιλαλούσε, ήξερα, ότι παρακολουθείτε από κοντά. 
 
Τα πράγματα δεν είναι αυτά που φαίνονται να είναι. 
Όπως έλεγαν οι Δάσκαλοι παλιά, 
'' Όταν το πνεύμα είναι αγνό 
ο Νους είναι πεντακάθαρος.'' (φωτεινός)   
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