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Ένας από τους λόγους πού κάνει  την διερεύνηση του εγκλήματος 
τόσο δύσκολη είναι ότι αυτοί που έχουν επενδυμένα συμφέροντα σ’ 
αυτό το έγκλημα φροντίζουν να το καλύψουν. Αυτοί που έχουν κάτι 
να χάσουν καλύπτουν τα ίχνη τους έτσι ώστε η πηγή του εγκλήματος 
τους να μπορεί να εξαφανιστεί- και εάν είναι δυνατό να ενοχοποιή-
σουν κάποιον άλλο για το έγκλημα που αυτοί έχουν διαπράξει. Οι ντε-
ντέκτιβ εκπαιδεύονται να είναι καχύποπτοι, να αντιστέκονται στον 
πειρασμό να πέσουν στην παγίδα να πιστέψουν ότι τα αποδεικτικά 
στοιχεία και οι ιστορίες είναι αυτό πού δείχνουν.

Η ψυχοθεραπεία και το ντάρμα ενδιαφέρονται επίσης να εξερευνή-
σουν την συγκάλυψη της αλήθειας και να ψάξουν για την πραγματική 
αιτία, την αληθινή υφή αυτής της προβληματικής εμπειρίας. Βεβαίως 
υπάρχουν  διάφορα  είδη  ψυχοθεραπείας  και  αρκετές  διαφορετικές 
σχολές  Βουδισμού,  αλλά ελπίζω να δώσω μερικές  έννοιες  κλειδιά 
στις δύο παραδώσεις για να γίνουν κατανοητές οι διαφορετικές έν-
νοιες όπως του τι έχει καλυφθεί, τα διαφορετικά είδη ανταπόκρισης 
σ’ αυτή την κάλυψη, και που οδηγούν.

Στην ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία μία από τις βασικές έννοιες είναι η 
καταπίεση σαν ένα μέσο άμυνας του εγώ. Η αίσθηση του εαυτού είναι 
εύθραυστη. Στη διάρκεια της ζωής συμβαίνουν διάφορα γεγονότα τα 
οποία το εγώ είναι δύσκολο ν’ αντέξει. Αυτά τα γεγονότα διευθετού-
νται με την καταπίεση, ‘τοποθετώντας  τα έξω απο το μυαλό’, ξε-
χνώντας  τα έτσι ώστε δεν ξαναέρχονται στο μυαλό. Αυτό ενισχύε-
ται περισσότερο με το να ξεχάσει κάποιος ότι έχει ξεχάσει, έτσι είναι 
σαν τα γεγονότα να μην έχουν συμβεί ποτέ.

Το αποτέλεσμα είναι το εγώ να πιστεύει ότι είναι ασφαλές, ότι στέκε-
ται σε σταθερό έδαφος...αλλά τότε τα συμπτώματα αρχίζουν να εμ-
φανίζονται. Άγχος, τρόμος και σύγχυση φανερώνουν ότι τίποτε δεν 
είναι καλά- και ακόμα ότι η αιτία είναι κρυμμένη τώρα από την συ-
νείδηση. Ο θεραπευτής πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός στις παρα-
μικρότερες λεπτομέρειες της παρουσίασης του ασθενή για να έχει 
την αίσθηση και της μικρότερης ρωγμής στην επιφανειακά λεία πα-
ρουσίαση της διήγησης.

Με την  σταδιακή αποκάλυψη του  αρχικού  τραύματος ή του γεγο-
νότος που δεν μπορούσε να γίνει ανεκτό από τον ασθενή, ο θεραπευ-
τής και ο ασθενής μπορούν μαζί να απελευθερώσουν την παγιδευ-
μένη (λίμπιντο)  ενέργεια επιτρέποντας  στον  ασθενή να αποκτήσει 
ξανά την αίσθηση ότι είναι άνετοι με τον εαυτό τους. Αυτή η απο-
κάλυψη οδηγεί στην ανάρρωση, στην οποία ο ασθενής είναι πιο ικα-
νός να συνεχίσει την ζωή του. 
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Αυτή όμως  η  αποκάλυψη  δεν  είναι  μια  άλλη  μορφή  κάλυψης;  Την 
στιγμή που αντιλαμβάνομαι πλευρές του εαυτού μου με τις οποίες 
έχω χάσει επαφή, η συνηθισμένη αίσθηση που έχω για τον εαυτό μου 
μπαίνει σε αμφισβήτηση. Τι σημαίνει  για μένα να νιώθω ότι ‘είμαι 
εγώ’  όταν  ένα μεγάλο μέρος  του εαυτού  μου  είναι  κρυμμένο απο 
μένα;. Πώς είναι να υφαίνω την αίσθηση του εαυτού; Από τι την δη-
μιουργώ, τι είδους επιλεκτικής προσοχής την δίνει το σχήμα της και 
την διατηρεί; Όλες αυτές οι ζωτικές και ενδιαφέρουσες ερωτήσεις 
μπορούν να χαθούν στην χαρά της αποκάλυψης. Τώρα που έχω την 
αίσθηση του εαυτού μου, το μόνο που θέλω είναι να ζήσω την ζωή 
μου, δρώντας και αντιδρώντας στο δράμα των καθημερινών γεγο-
νότων.  Η πεποίθηση και  η  καθαρότητα που είναι  αποτέλεσμα της 
ανάρρωσης μοιάζει  να δίνει  αξία στον  εαυτό.  Αν  η  καινούρια  κα-
τάσταση μοιάζει φανερά πιο ωφέλιμη από την προηγούμενη κατάστα-
ση της νεύρωσης γιατί τότε να υποβαθμίζεται από την συνεχή έρευ-
να; Ο ασθενής έχει θεραπευτεί. Η ζωή συνεχίζεται. Το κρίμα έχει λυ-
θεί. Μπορούμε να χαλαρώσουμε, η καλή δουλειά έχει γίνει. 

Είναι σαν η συνεχής αίσθηση του εαυτού να είναι όπως ένα κολιέ. Οι 
χάντρες απο τις εμπειρίες είναι περασμένες κατά μήκος του νήματος 
της αίσθησης ότι είμαι εγώ. Εάν η κλωστή σπάσει, οι χάνδρες δια-
σκορπίζονται και έχουμε κατάρρευση. Ο θεραπευτής εφοδιάζει τον 
ασθενή με μία τσάντα με την οποία μπορεί να κρατήσει τις χάνδρες 
κοντά,  κατά  την  διάρκεια  που  τα  νήματα  του  εαυτού  σταδιακά 
γνέθονται πίσω σε κλωστή εύκαμπτη και αρκετά ανθεκτική για να 
μεταφέρει  το  βάρος  και  την  κίνηση των  δυναμικών  χανδρών  της 
ζωής μας.  Η έννοια του συνεχόμενου εαυτού έχει  αποκατασταθεί, 
αλλά τόσο συχνά χωρίς καμία περαιτέρω αναζήτηση. Εάν μπορώ να 
νιώσω ότι κομματιάζομαι και ακόμα να είμαι εδώ, ίσως να υπάρχει 
μία αόρατη ένωση και συνέχεια, μια βαθειά παρουσία αρκετά διαφο-
ρετική απο την αίσθηση του εαυτού ή από τον σκεφτόμενο ενδια-
φέρον του θεραπευτή.

Αυτή η προσέγγιση μπορεί να εφαρμοστεί είτε όταν σκεφτόμαστε με 
όρους ενδοψυχικής σύγκρουσης ή αναπτυξιακής έλλειψης (διαταρα-
χής). Η αιτία της αναστάτωσης πρέπει να αναγνωρισθεί και να αντι-
μετωπισθεί.  Γενικά,  η  αιτία είναι  η  δράση κάποιου  άλλου.  Για πα-
ράδειγμα,  ο γονιός εγκαταλείπει,  δεν αγαπά,  δεν φροντίζει  και ει-
σβάλει,  καταπατά, κομματιάζει,  ή γίνεται ένα με το παιδί του.  Το 
παιδί δεν μπορεί να τα καταφέρει και αποκόβει , κλείνεται ή καλύπτει 
τον εαυτό του, αναπτύσσοντας ένα ψεύτικο εαυτό, μια επιβίωση ψεύ-
τικη. Αυτή η αντίληψη της ανάπτυξης δημιουργεί μία δυνατή αίσθη-
ση του εαυτού σαν ένα αντικείμενο, κάτι, κάτι από ένα μέρος, πάνω 
στο οποίο μπορεί να δράσει κάποιος , να σχηματισθεί ή να καταστρα-
φεί από άλλους. Είμαστε δημιούργημα δυνάμεων που αλληλεπιδρούν 
μέσα  στο  πεδίο  στο  οποίο  ζούμε  και  από  το  οποίο  δεν  είμαστε 
απόκομμα και παρόλα αυτά πασχίζουμε να αποχωριστούμε από αυτό 
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για να εκπληρώσουμε τον ώριμο στόχο της αυτονομίας. Το να κα-
τέχει κάποιος την ενέργεια να στοχάζεται, ένα πρόσωπο που είναι 
ενήμερο του ποιός είναι, τι θέλει και πως να το πετύχει με ένα κοινω-
νικό προσαρμοστικό τρόπο,  είναι  η εικόνα-  πρότυπο ενός υγιεινού 
τρόπου λειτουργίας που πιστεύουν πολλές σχολές θεραπείας.

Από βουδιστική άποψη, αυτή η προσέγγιση του να εξετάσουμε την 
ζωή σχεδόν ξύνει μόνο την επιφάνεια και πραγματικά είναι μία φόρμα 
επιβεβαιωτικής επικάλυψης η οποία μπορεί να δημιουργήσει εμπόδια 
στο να φωτιστεί η εσωτερικότητα μας η οποία φανερώνει και την 
πραγματική μας κατάσταση.

Ο ιστορικός Βούδας Σακαγιαμούνη,  συνάντησε στη ζωή του γεγο-
νότα τα οποία έβαλαν σε ερώτηση την άποψη του για τον κόσμο 
μέσα στον οποίο είχε μεγαλώσει. Προστατευμένος, πολύ μακριά απο 
προβλήματα και τις δυστυχίες της καθημερινής ζωής, ο νεαρός πρί-
γκιπας Σιντχάρθα ζούσε σε ένα φανταστικό κόσμο της άμεσης εκπλή-
ρωσης και ελευθερίας του να κάνει ότι θέλει. Όταν όμως συνάντησε 
ένα γερασμένο άνθρωπο,  ένα  άρρωστο  άνθρωπο και  ένα  πτώμα , 
μέσα από το κενό (διάστημα) της συνειδητοποίησης (αναγνώρισης) 
κατάλαβε ότι θα μπορούσε και αυτός να περάσει μέσα απο τις ίδιες 
καταστάσεις και ότι θα γερνούσε επίσης, ότι θα αρρώσταινε και θα 
πέθαινε.  Το  κουκούλι  της  υποθετικής  αυτής  επιβεβαίωσης  διαπε-
ράστηκε και αποκάλυψε την αλήθεια της ύπαρξης του από την οποία 
δεν θα μπορούσε να αναρρώσει. Έτσι άφησε το παλάτι, την φαντα-
στική ζωή του και τους φίλους του, και ακολούθησε τον δρόμο της 
έρευνας για να αποκαλύψει εάν υπήρχε ένας τρόπος για να ελευθερω-
θεί απο τον ασταμάτητο κύκλο της γέννησης και του θανάτου. Έμα-
θε πολλές τεχνικές του Γιόγκα, διαλογισμό, εξαγνισμού αλλά βρήκε 
ότι δεν ήταν τίποτα περισσότερο από νέες μορφές κάλυψης, καινούρ-
γιες φορεσιές πού κρύβανε την γυμνή αλήθεια που έψαχνε. Τελικά, 
κάθισε κάτω από ένα δένδρο και ορκίστηκε ότι δεν θα κουνηθεί παρά 
μόνο αν απελευθερώνονταν. Το πέτυχε όταν έπεσαν κάτω όλες οι επι-
καλύψεις. Με το να αφήσει τις σκέψεις, συναισθήματα, μνήμες, ταυ-
τοποίηση,  ελπίδες και  φόβους,  άφησε το μυαλό του να τρέχει,  το 
άφησε να υπάρχει έτσι όπως θα ήταν, και ήρθε να αναπαυθεί σε μια 
ανοιχτή, γυμνή αποδοχή των πραγμάτων όπως ήταν. Καθώς όλοι οι 
υπαρκτοί (υπό όρους) παράγοντες από τούς οποίους η προηγούμενη 
ταυτότητα του  κατασκευάστηκε,  αφέθηκαν  ελεύθεροι,  υπήρξε  μία 
μεγάλη χαλάρωση της έντασης- τίποτα να υπερασπιστεί, τίποτα να 
αναπτύξει. Το σπίτι που έμενε ο εαυτός του καταστράφηκε. Τα μέρη 
ήταν εκεί αλλά πλέον δεν γενίκευαν τα επιφανειακά φαινόμενα από 
το όλο το οποίο περνιόνταν να είναι μεγαλύτερο από το άθροισμα 
των μελών του. Ξυπνώντας απο τις υποθέσεις, είδε με φρέσκα μάτια 
ελεύθερα από δεσμούς, εξαρτήσεις. Αυτή είναι η πηγαία στιγμή όλων 
των  Βουδιστικών  παραδόσεων  και  η  πηγή  της  έμπνευσης  για  τις 
διάφορες μεθόδους του διαλογισμού η οποία έχει αναπτυχθεί.
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Μπορούμε να δούμε τώρα μερικές από αυτές, ιδιαίτερα την παρατη-
ρητικότητα του μυαλού, και να δούμε πόσο ριζικά αυτή η προσέγγιση 
της ύπαρξης διαφέρει  από τον ανθρωπιστικό προσανατολισμό της 
μοντέρνας ψυχοθεραπείας.

Το πρώτο θέμα πού θα μας απασχολήσει είναι η έννοια της σύλληψης 
και της γέννησης όπως αυτή εφαρμόζεται στην ανθρώπινη διάσταση. 
Αντί να δουν την ανάπτυξη του εμβρύου σαν παράγωγο από το υλικό 
του DNA και από τους δύο γονείς, οι βουδιστές θεώρησαν ότι οι ώρι-
μες τάσεις της ροής της συνείδησης δημιουργεί την έλξη προς το 
ζευγάρι που ζευγαρώνει. Η συνειδητότητα συνδέεται με τα βασικά 
υλικά που προσφέρονται από την ένωση της θηλυκής και της αρσενι-
κής ουσίας (αληθινής φύσης)και αυτή η αλληλεπίδραση εξελίσσεται 
σε έμβρυο. Κάθε στιγμή εμπειρίας είτε είναι στην μήτρα, είτε στην 
διάρκεια γέννησης και μετά την γέννηση, επηρεάζεται από τις ανε-
γειρόμενες τάσεις οι οποίες έχουν την πηγή τους από προηγούμενες 
ζωές.

Το παιδί δεν αναπτύσσεται εντελώς μόνο από παράγοντες που δρουν 
μέσα  στο  ορατό  αλληλεπιδρών  πεδίο  της  καθημερινής  ζωής  του 
αλλά επίσης εμφανίζει τάσεις οι οποίες έχουν εγερθεί από εθελοντι-
κές πράξεις πού πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες στιγμές πριν από 
την σημερινή του ύπαρξη.

Αυτό υποδεικνύει καθαρά ότι το παιδί και ο ενήλικας που γίνεται αρ-
γότερα δεν είναι ‘θύματα’ πού δημιουργήθηκαν απο διάφορες περι-
στάσεις της ζωής, από πράξεις πού έγιναν σ’ αυτούς από άλλους. Η 
ατομική ζωή του καθενός εκλαμβάνεται καλύτερα σαν ανέγερση της 
κάθε στιγμής, μετά από την στιγμή όπου ο καθένας κάνει τις επιλο-
γές του μέσα από πολλές και διαφορετικές δυνατότητες. Αυτές οι 
επιλογές ασκούνται συνειδητά και ασυνείδητα μέσα από ένα πολύ-
πλοκο  σύστημα  από  εξωτερικούς  και  εσωτερικούς  παράγοντες  οι 
οποίοι περικλείουν μνήμη, πρόθεση, διάθεση, αίσθηση, επίδραση από 
γεγονότα και προκαθορισμένες πεποιθήσεις. Το καθήκον, τότε, δεν 
είναι να βελτιώσει την επίδραση των πράξεων από τούς άλλους ούτε 
να μανατζάρει ή να αλλάξει τις προσαρμοστικές του μεθόδους. Πε-
ρισσότερο, κάποιος καλείται να εξετάσει και να αναγνωρίσει ποιά εί-
ναι τα ενδιαφέροντα του όχι  μόνο στη συμπεριφορά του αλλά και 
στις βασικές πεποιθήσεις πού κάποιος έχει σχετικά με το ποιός είναι 
και ποιά είναι η βάση της ύπαρξης του.

Το πρώτο βήμα σ’ αυτήν την εξέταση είναι να αναπτύξουμε την ικα-
νότητα της συγκέντρωσης έτσι ώστε ο περισπασμός να αποφευχθεί. 
Περισπασμός  εδώ σημαίνει  να  χαθεί  κάποιος  σε  οποιοδήποτε  φαι-
νόμενο πού εμφανίζεται, είτε είναι μνήμη, συναίσθημα, γνώση, όνει-
ρο, ονειροπόληση, ή κάποιο εξωτερικό γεγονός. Αυτή είναι η αρχή 
της εντατικής προσοχής, η ικανότητα κάποιου να είναι παρόν με την 
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εγειρόμενη εμπειρία χωρίς ούτε να γίνεται ένα με αυτή ούτε να απο-
σπάται από αυτήν.

Η βασική  μέθοδος  είναι  να κάθεσαι  ήσυχα και  με  την  στάση του 
σώματος που θα επιτρέπει την ελεύθερη κίνηση της αναπνοής για 
τους  μύες  να είναι  χαλαροί  καθώς στηρίζονται  από  τον  σκελετό. 
Εστιάζουμε την προσοχή μας τότε σ’ ένα απλό αντικείμενο, όπως στη 
ροή  της  αναπνοής,  καθώς  εξέρχεται  από  τα  ρουθούνια,  μία  λεία 
πέτρα, ένα άγαλμα του Βούδα ή ένας βαμμένος δίσκος. Όταν κάποιος 
βρίσκει τον εαυτό του να αποσπάται από το σημείο συγκέντρωσης, η 
οδηγία είναι απλά να στέφει την προσοχή του σ’ αυτό χωρίς να κατη-
γορήσει τον εαυτό του και χωρίς να προσπαθήσει να επεξεργαστεί το 
τι έγινε. Ψυχολογική περιέργεια, η επιθυμία να καταλάβει κανείς τις 
λεπτομέρειες της ατομικής του εμπειρίας με το να τις επεξεργασθεί 
με  την  γνώση που  έχει  αποκτήσει  από  άλλες  εμπειρίες,  είναι  ένα 
πραγματικό εμπόδιο στο να αναπτύξει κανείς ικανότητες σ’ αυτή την 
άσκηση. Γνωρίζοντας περισσότερο κάποιος για τον πολύπλοκο εαυτό 
του είναι ένας γοητευτικός πειρασμός αλλά οδηγεί μέσα σε ένα λα-
βύρινθο μιας διηγηματικής επεξεργασίας στην οποία η μία ιδέα ακο-
λουθεί την άλλη μέχρι που η ζωή φεύγει μέσα σε μία φαντασία της 
αξίας και της ανάπτυξης, μία αίσθηση ότι κάποιος είναι πιό ζωντα-
νός, όταν στην πραγματικότητα, από βουδιστικής άποψης, κάποιος 
κοιμάται αλλά με διαφορετικό τρόπο.

‘Όταν η ικανότητα της εστιασμένης συγκέντρωσης έχει αναπτυχθεί 
και ένας βαθμός ηρεμίας έχει επιτευχθεί, υπάρχει η βάση για να ανα-
πτυχθεί η εσωτερικότητα ή η ακριβή αντίληψη που είναι ελεύθερη 
από προβολές. Στην καθημερινή ζωή είναι αρκετά συνηθισμένο για 
την αντίληψη μας να αναμιγνύεται με υποθέσεις, ιδέες, διαθέσεις και 
έντονη διανοητικοποιητική στάση που λειτουργεί κατά ένα μεγάλο 
μέρος χωρίς να έχουμε συνειδητή αίσθηση του τι συμβαίνει. Αυτό δη-
μιουργεί την εμπειρία ότι οι γνώμες μας, οι κρίσεις μας, είναι βασι-
σμένες στο αντικείμενο που βλέπουμε παρά στους υπάρχοντες πα-
ράγοντες που εμείς φέρνουμε σ’ αυτήν την περίσταση. Γι’ αυτό αυτές 
οι ιδέες και υποθέσεις προβάλλονται ή μεταφέρονται από την περιο-
χή της δικής μας δραστηριότητας για να γίνουν παράγοντες πού φαί-
νονται να λειτουργούν στο κόσμο ανεξάρτητα από τον χαρακτήρα 
μας. Στη συνέχεια αντιλαμβανόμαστε αυτές τις ιδέες ή υποθέσεις να 
έχουν  επίδραση  επάνω  μας  εξαιτίας  των  ενεργειών  άλλων  αν-
θρώπων. Όσο περισσότερο δίνουμε προσοχή στην κίνηση του μυαλού 
μας όταν συμβαίνει-  από το να μιλάμε γι’  αυτό μετά το γεγονός- 
τόσο περισσότερο αναπτύσσουμε την συναίσθηση στην φαινομενολο-
γία του γίγνεσθαι. 

Αυτή δεν είναι αφηρημένη γνώση, γνωρίζοντας σχετικά, αλλά ζωντα-
νή σύνδεση με τη ροή του γίγνεσθαι καθώς αρχίζουμε να βλέπουμε 
πως η ταυτότητά μας χτίζεται από στιγμές της ταυτοποίησης μας με 
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πρόσκαιρα φαινόμενα που εμφανίζονται. Αυτό ανοίγει τον δρόμο του 
πραγματικού-χρόνου στον οποίο διαλύουμε την συνήθειας μας να γι-
νόμαστε ένα με το εγειρόμενο φαινόμενο, πού η συνήθεια δημιουργεί 
αυτήν την αίσθηση της πραγματικής ύπαρξης των διαφορετικών ξε-
χωριστών θέσεων του εαυτού. Όταν αφηρημένες έννοιες εμφανίζο-
νται ως πραγματικές, η αληθινή τους υπόσταση ως συνθέσεις και κα-
τασκευές, η οποία δημιουργείται απο στιγμιαία γεγονότα κρύβεται. Η 
αλληλουχία  της  αιτίας  και  του  αποτελέσματος  που  δεν  τελειώνει 
ποτέ, όπου το κάθε αποτέλεσμα λειτουργεί ως αιτία μετά, προκαλεί 
ad infinitum(αγγελία απείρου)και δεν αναγνωρίζεται.

‘Ένας τρόπος να σκεφτεί κανείς σχετικά με την άγνοια είναι η πρα-
κτική του να παίρνεις τα πράγματα για δεδομένα, με το να πιστεύεις 
και  να υποθέτεις παρά να κοιτάς πραγματικά.  Ο χάρτης που ανα-
πτύσσεται  μέσα  από  αυτές  τις  καταστάσεις  γίνετε  ο  πίνακα  της 
‘πραγματικότητας’  και  οτιδήποτε  συμβαίνει  τροποποιείται  για  να 
ταιριάξει  σ’  αυτό τον πίνακα.  Από την στιγμή που ο χάρτης είναι 
στην θέση του, απο την στιγμή που έχουμε αναπτύξει την αίσθηση 
του ποιός και πού είμαστε, φαίνεται πιο εύκολο να τον πάρουμε για 
δεδομένο, να τον πάρουμε σαν αληθινή εαυτό-ύπαρξη, μία συμφωνία 
που πραγματοποιήθηκε,  από το να προσέξουμε στο τι  πραγματικά 
συμβαίνει.  Στην πραγματικότητα,  αυτή η επιλογή μας καταδικάζει 
στην ολοένα και μεγαλύτερη προσπάθεια καθώς η δουλειά της επιλε-
κτικής προσοχής και της τροποποίησης δεν είναι εύκολη –γιατί εμπε-
ριέχει διαστρέβλωση του τι πραγματικά είναι. Η διάλυση της ψευδαί-
σθησης, που με τόσο προσπάθεια δημιουργήσαμε, έρχεται μέσα από 
την πρακτική του διαλογισμού- και όμως υπάρχει μεγάλη αντίσταση 
στο να το κάνουμε πράξη. Η προσκόλληση στο πως ακριβώς είναι τα 
φαινόμενα φαίνεται φυσική, ως μέρος από το πως είναι αυτά. Είναι 
συνηθισμένο να παίρνουμε τα φαινόμενα μέσα μας, να ακυρώνεται η 
δυσπιστία , όπως στο θέατρο, να επιτρέπουμε τούς εαυτούς μας να 
εισερχόμαστε στο κόσμο του φτιάχνω- πιστεύω σαν να ήταν πραγμα-
τικά αληθινό. Γνωρίζοντας γι’ αυτό, γνωρίζοντας την ‘θεωρία’ δεν 
βοηθά πολύ. Χρειαζόμαστε μία πρακτική η οποία μας φέρνει στην κα-
τάσταση που είμαστε παρόντες με την αμεσότητα των γεγονότων, 
έτσι ώστε πραγματικά να εξασκούμε την επιλογή μας και την ικα-
νότητα μας να διακρίνουμε τα πράγματα.

Η βασική μέθοδος της αυτογνωσίας είναι όπως αυτή περιγράφεται 
παρακάτω.  Έχοντας  εστιασμένη  την  προσοχή,  με  τα  μέσα  της 
εξάσκησης τα οποία περιγράφηκαν παραπάνω,  φέρνει  κάποιος  την 
προσοχή του στην κορυφή του κεφαλιού του και μετά απαλά την με-
ταφέρει σε όλο το σώμα, προσέχοντας καθετί που εμφανίζεται. Αυτή 
είναι  η  ‘γυμνή’  παρακολούθηση,  η  μη  -εργαστηριακή  περιγραφή  η 
οποία προσέχει αυτό πού εμφανίζεται όπως ακριβώς είναι. Για πα-
ράδειγμα,  όταν  η  προσοχή  σου  φθάνει  στα  γόνατά  σου  και 
σκέφτεσαι , ‘πονάνε’, αυτή η περιγραφή είναι αφαιρετική ή εργαστη-
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ριακή. Είναι το συμπέρασμα, η άθροιση της πραγματικής παρουσια-
ζόμενης εμπειρίας. Χρειάζεται επομένως να προσέχουμε το τι είναι 
εκεί . Αυτό μπορεί να είναι κάτι σαν ‘μαχαίρωμα’, ή ‘ζεστό’, ή ‘σχίσι-
μο’- ψάχνουμε τον πιο απλό όρο ο οποίος μπορεί να ταιριάξει άμεσα 
και να μεταφέρει του τι είναι εκεί. Δεν είναι ένα συνολικό συμπέρα-
σμα, δεν θα ταιριάξει εύκολα στην συνηθισμένη εξιστόρηση του εαυ-
τού μας και του ποιοί είμαστε- και όμως αυτή είναι η δική μας εμπει-
ρία.

Αυτή η ανίχνευση του σώματος, συνεχίζεται σιγά και προσεχτικά, πα-
ρατηρώντας τις στιγμές της εμπειρίας. Η δυναμική ξεδίπλωση του 
σώματος ξεκινά να φανερώνεται σε μας μέχρι που γίνεται ο δικός 
μας τρόπος ύπαρξης παρών στην ενσωμάτωση. Αυτό το σώμα είναι 
ζωντανό,  ενεργητικό,  πάντοτε  σε  αλλαγή-  η  πραγματοποίηση  της 
προσωρινότητας.  Όταν  στοχαζόμαστε  πάνω  στην  προσωρινότητα 
από την θέση της αγαπημένης μας σάρκας και αίματος στα οποία 
τόσο επενδύσαμε(μερικές φορές με μίσος και αποστροφή),  υπάρχει 
συχνά φόβος και άγχος από την στιγμή που η αλλαγή φέρνει καινού-
ρια πρόκληση, και ιδιαίτερα την μεγαλύτερη πρόκληση του θανάτου. 
Εν τούτοις, μέσα από την εξάσκηση της επίγνωσης, την μη χειροπια-
στή  ανάδυση  της  φύσης  του  σώματος,  και  με  την  επέκταση  της 
εξάσκησης, ο πνευματικός μας κόσμος και το περιβάλλον μας, φέρνει 
ανακούφιση. Δεν υπάρχει τίποτα στο οποίο να προσκολληθούμε, και 
όμως είμαστε εδώ- επομένως ποιοί είμαστε;

Καθώς εξασκούμε την επίγνωση, το συνδετικό πάνω στα ρούχα των 
υποθέσεων μας ανοίγει, μετά η ύφανση ξηλώνεται και οι κλωστές ξε-
τυλίγονται-υπάρχει η αμεσότητα της ανέγερσης χωρίς να δημιουργη-
θεί κάτι στέρεο. Είμαστε ζωντανοί, εδώ, παρόντες, εν τούτοις εάν 
όλες οι υποθέσεις, μνήμες, σκοποί και τα λοιπά πάνω στα οποία είχα-
με στηριχθεί σαν καθρέφτες φωτίζοντας τους εαυτούς μας φαίνο-
νται σαν απλές κατασκευές, τότε ποίοι είμαστε; Το μυαλό από μόνο 
του, μία απλή φυσική αντίληψη η οποία είναι αναλλοίωτη μέσα στην 
ομίχλη της αλλαγής. Γυμνοί κάτω από όλα τα ρούχα που έχουμε φο-
ρέσει, η σάρκα μας, ωμή αντίληψη είναι έτοιμη σε κάθε στιγμή να δε-
χτεί οτιδήποτε συμβαίνει. Δεν υπάρχει χάρτης ο οποίος να υπερέχει 
πάνω στην περιοχή, μια που η αντίληψη από μόνη της δεν είναι ενερ-
γός παίχτης μέσα στον κόσμο, δεν προσπαθεί να βρει το δρόμο της 
ούτε να επιβάλει την θέληση της. Το Εγώ δεν μπορεί να συμμετάσχει 
σ’ αυτό γιατί είναι παγιδευμένο με την ενασχόληση του εαυτού και 
στην διατήρηση του χάρτη, και του βιβλίου των κανόνων, στην αί-
σθηση του για το πως τα πράγματα πρέπει να είναι. 

Αυτό γίνεται κατανοητό στον αρχαίο Ελληνικό μύθο του Προκρού-
στη. Αυτός ζούσε σ’ ένα σπίτι στη μέση μιας απέραντης περιοχής που 
θα την διέσχιζαν ταξιδιώτες. Το απόγευμα κοίταζε έξω να δει αν ερ-
χόταν κανένας και τους καλούσε και τους προσέφερε φαγητό και κα-
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τάλυμα. Αφού είχε φάει ο ξένος του προσέφερε κρεβάτι για να κοιμη-
θεί.  Όταν  ξάπλωναν αυτός  εξέταζε  αν  ταιριάζουν  ακριβώς με  το 
μέγεθος του κρεβατιού. Εάν ήταν πολύ κοντοί τους τέντωνε πάνω σε 
μία σχάρα μέχρι που θα ήταν αρκετά μακρύς. Εάν ήταν πολύ ψηλοί 
θα τους έκοβε τα πόδια. Εάν επενδύουμε στις ιδέες μας πάρα πολύ 
πρέπει  να επιτεθούμε στον κόσμο που είναι  γύρω μας για να τον 
κάνουμε να ταιριάζει με αυτές. 

Η αντίληψη εμφανίζει την μη δυικότητα του εαυτού και του άλλου, 
του υποκειμένου και του αντικειμένου καθώς τους καταγράφει ίδια 
χωρίς προκαταλήψεις η προλήψεις. Η ψευδαίσθηση ότι εδώ υπάρχει 
ένας ‘εσωτερικός’, ιδιωτικός, προσωπικός χώρος μέσα σε μένα και 
ένας ‘εξωτερικός’,  αντικειμενικός κόσμος από σένα,  διαλύεται.  Γι' 
αυτό το λόγο μερικές φορές λέγεται ότι η αντίληψη είναι σαν τον κα-
θρέφτη. Εμφανίζει κάθε τι που είναι μπροστά του χωρίς προκατάλη-
ψη.  Επιπλέων, ο καθρέπτης δεν είναι ούτε οροθετημένος ούτε αλ-
λάζει από την φύση της αντανάκλασης που αναδεικνύεται από αυτόν. 
Η ανοιχτή, η άδεια φύση του καθρέφτη είναι και τα δύο, η καθαρότη-
τα ή η προστασία και η γενναιοδωρία ή η αμεσότητα- χωρίς δισταγ-
μό ή αντανάκλαση είναι εκεί.

Όταν αυτό είναι εν πλήρη συνείδηση, όλοι οι κόμβοι στο μυαλό αρχί-
ζουν να λύνονται από μόνοι τους. Καταναγκασμοί, νευρωτικές ανη-
συχίες, υποθέσεις και πολύ βαθύτερα η συνήθεια της ίδιας της εκδή-
λωσης, λύνεται και ελευθερώνεται καθώς αυτές παρουσιάζονται να 
είναι κινήσεις παρά διαφορετικές οντότητες. Η αντίληψη είναι ανοι-
χτή, ακίνητη, δεν αλλάζει, παρα ταύτα είναι μία ατέλειωτη εμφανι-
ζόμενη κίνηση. Κίνηση η οποία δείχνει την φόρμα του εαυτού και του 
άλλου, μέσα και έξω. Αυτές οι φόρμες είναι η ενέργεια, η παρουσίαση 
της ίδιας της αντίληψης. Όπως το ουράνιο τόξο στον ουρανό ή η 
όαση στην έρημο, η βιτρίνα εμφανίζεται, έχει επίδραση και εν τού-
τοις δεν έχει έμφυτη εαυτό-φύση. Δεν υπάρχει κίνδυνος για την αντί-
ληψη για οτιδήποτε συμβαίνει. 

Βέβαια ένα από τα πράγματα πού πραγματικά συμβαίνουν είναι η αί-
σθηση του εγώ, εμένα, ο εαυτός μου, το σώμα μου, η ιστορία μου, η 
δουλειά μου, οι σχέσεις μου, τα πλάνα μου και τα λοιπά. Τι σημαίνει 
να το ονομάσω αυτό ψευδαίσθηση; Η ψευδαισθητική φύση του εαυτού 
μου και του κόσμου μου είναι η απουσία από κάθε αληθινή αυθύπαρ-
κτη οντότητα μέσα σ’ αυτό. Δεν είμαι ‘πράγμα’, ή προϊόν (εμπόρευ-
μα) και στην πορεία της ζωής μου δεν συναντώ απροσδόκητα ούτε 
ένα ‘πράγμα’ ή ένα προϊόν. Εμπειρία – η οποία είναι όλο ότι έχω και 
όλο ότι είμαι- είναι δυναμική, αδίπλωτη και άπιαστη. Συμμετέχουμε 
μέσα στον κόσμο, ο οποίος είναι ένα μέρος από την μη δυική εκδήλω-
ση.  Η αίσθηση του εαυτού μας είναι  η  έγερση της ενέργειας της 
αντίληψης, παρουσιαζόμαστε στους εαυτούς μας. Είμαστε και τα δύο 
αντίληψη (ο καθρέφτης) και η έγερση, η εκδήλωση της εμπειρίας (η 
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αντανάκλαση) φανερώνοντας τον εαυτό του σ’ αυτήν την αντίληψη. 
Και όταν κοιτάζουμε μακρύτερα, η εμπειρία δεν έρχεται από κάπου 
αλλού, είναι η ενέργεια του δικού μας μυαλού. Το έδαφος και τι εγεί-
ρεται από αυτό, προς, και για το έδαφος είναι αξεχώριστα απο την 
αρχή. Αυτή η μη-δυικότητα δείχνει πώς να παραμένει κάποιος γυμνός 
ενώ φορά ρούχα, πως να δείχνεις οτιδήποτε φόρμα απαιτείται  χωρίς 
να περιορίζεσαι από αυτές.

Από αυτή την σύντομη αναφορά μπορούμε να δούμε ότι τα πλάνα της 
ψυχοθεραπείας και του ντάρμα είναι πολύ διαφορετικά παρ’ όλο που 
σε μερικά σημεία είναι τα ίδια. Και τα δύο ψάχνουν να απαλύνουν την 
δυστυχία και να φέρουν μεγαλύτερη ελευθερία στο να είναι κάποιος 
ο εαυτός του.

Η κεντρική διαφορά επίκειται στην κατανόηση του τι σημαίνει ‘να εί-
σαι ο εαυτός σου’. Γενικά η ψυχοθεραπεία δυναμώνει το εγώ-εαυτό, 
ακόμα και η ανάπτυξη της μεγαλύτερης αίσθησης του υποσυνείδη-
των παραγόντων οδηγούν στην ικανότητα του ατόμου να είναι ποιό 
ανοιχτό, εύκαμπτο και ικανό να ανταποκριθεί. Όμως το εγώ δεν μπο-
ρεί να φωτισθεί. Ο φωτισμός δεν είναι η δημιουργία κάτι καινούργιου 
ούτε η ανακάλυψη κάτι παλιού. Είναι να κάνεις ένα βήμα στην πάντα 
προϋπάρχουσα παρουσία της διανόησης, η οποία είναι η φυσική κα-
τάσταση του φωτισμού.

Μερικοί τουρίστες οδηγούσαν στην Ιρλανδία κατά μήκος των επαρ-
χιακών δρόμων και  χάσανε  τον προσανατολισμό τους.  Είδαν  έναν 
αγρότη και σταμάτησαν να τον ρωτήσουν για κατευθύνσεις. ‘Πώς να 
πάμε στο Λίμεριχ;’ ‘Λίμεριχ είναι αυτό;’ ‘Καλά εάν εγώ πήγαινα στο 
Λίμεριχ δεν θα άρχιζα από εδώ.’ Δεν είναι ότι εσύ πρέπει να αρχίσεις 
από εκεί που πραγματικά είσαι, με την προϋπόθεση που εσύ νομίζεις 
ότι είσαι(η περιοχή του εγώ), αλλά από εκεί που πραγματικά είσαι. Η 
αμετάβλητη διάσταση της διανόησης. Εάν εσύ αρχίσεις από την τε-
λευταία θέση, το ταξίδι είναι ολοκληρωμένο στιγμιαία και εσύ έχεις 
ξυπνήσει όπου πάντοτε ήσουν.

Αρχίζοντας από το εγώ και προσπαθώντας να το κάνει φωτισμένο, 
είναι σαν να μετατρέπεις το κάρβουνο σε κιμωλία. Οι διάφορες πλευ-
ρές της προσπάθειας στο μονοπάτι είναι μέθοδοι που τροποποιούν 
την ενέργεια και χαλαρώνοντας τους δεσμούς και τις διάφορες επεν-
δύσεις - δεν δημιουργούν ούτε φέρνουν φώτιση. Η φώτιση είναι ήδη 
παρούσα. Σταματώντας να την αποφεύγεις και να την αγνοείς, αυτή 
αποκαλύπτεται όπου υπήρχε ήδη- ακριβώς εδώ. Κατανοώντας είναι 
κάτι σαν να κατανοείς ένα αστείο, δεν κατανοείς τίποτα αλλά υπάρ-
χει διαφορά. Όταν η επικέντρωση όσο αφορά τον εαυτό και το ενδια-
φέρον γύρω από αυτόν σταματά, αρχίζουμε να βλέπουμε με καινούρ-
για μάτια, και το τι βλέπουμε είναι η διαφορά, η μοναδική λεπτο-
μέρεια της κάθε στιγμής. Αυτό μας σταματά επί τόπου. Οι υποθέσεις 
μας έχουν ήδη ξεπεράσει την ημερομηνία λήξεως και πέφτουν. Εκεί 
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είναι μόνο αυτό. Αυτό το άνοιγμα στο μη διπλό πεδίο των εμφανίσε-
ων είναι η καρδιά της συμπόνιας, γι αυτό δεν υπάρχει διαφορά μετα-
ξύ του εαυτού και του άλλου. Αυτό δεν στηρίζεται σε μία πίστη η σε 
μία έμπνευση αλλά είναι κατευθείαν ένα απλό γεγονός και έτσι όλες 
οι δραστηριότητες είναι για το καλό όλων. 

Το να είσαι προσεχτικός είναι σαν να αρχίζει να αποκαλύπτεται η 
πάντα φρέσκια ζωντάνια της διανόησης σαν την δικιά μας φυσική κα-
τάσταση. Τεχνικές, είτε στην ψυχοθεραπεία ή στο ντάρμα, είναι μορ-
φές κάλυψης, τρόποι συμπεριφοράς- χρήσιμες αλλά όχι χωρίς κίνδυ-
νο, ιδιαίτερα αυτή που ξυπνά την επιθυμία της απόκτησης δύναμης, 
και το ίδιο σοβαρά σπουδαία το τι επιδιώκει να πετύχει κάποιος με 
αυτή την  δύναμη.  Καθώς οι  κόμβοι  λύνονται  και  η  αναπνοή κυλά 
ελεύθερα, η γυμνή παρουσία συνεχίζει να παίζει όπως πάντοτε.
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