
 

ΜΑΘΗΜΑ 1 
 

Τίποτα από ό,τι βλέπω µέσα σε αυτό το δωµάτιο ( σε αυτό το δρόµο, από αυτό το 
παράθυρο, σε αυτό το µέρος) δεν σηµαίνει κάτι. 
 
Τώρα κοίταξε αργά γύρω σου, και ασκήσου στην εφαρµογή αυτής της ιδέας πολύ 
συγκεκριµένα σε ό,τι βλέπεις. 
 

Αυτό το τραπέζι δε σηµαίνει τίποτα. 
Αυτή η καρέκλα δε σηµαίνει τίποτα. 
Αυτό το χέρι δε σηµαίνει τίποτα. 
Αυτό το πόδι δε σηµαίνει τίποτα. 
Αυτό το στυλό δε σηµαίνει τίποτα. 

 
Έπειτα κοίταξε πιο πέρα από την άµεση περιοχή σου, και εφάρµοσε αυτή την ιδέα σε 
ευρύτερη κλίµακα: 
 

Αυτή η πόρτα δε σηµαίνει τίποτα. 
Αυτό το σώµα δε σηµαίνει τίποτα. 
Αυτή η λάµπα δε σηµαίνει τίποτα. 
Αυτή η ταµπέλα δε σηµαίνει τίποτα. 
Αυτή η σκιά δε σηµαίνει τίποτα. 

 
Σηµειώσε ότι αυτές οι δηλώσεις δεν είναι τακτοποιηµένες µε συγκεκριµένη σειρά, και µην 
αφήσεις να γίνουν εξαιρέσεις στα είδη των αντικειµένων που εφαρµόζονται. Αυτός είναι ο 
σκοπός της άσκησης. Η δήλωση θα πρέπει να εφαρµόζεται σε όλα όσα βλέπεις. Όσο 
εφαρµόζεις την ιδέα για την ηµέρα, να την εφαρµόζεις εξ ολοκλήρου χωρίς διακρίσεις. Μην 
προσπαθήσεις να την εφαρµόσεις σε όλα όσα βλέπεις, γιατί αυτές οι ασκήσεις δεν πρέπει να 
γίνουν τελετουργικές. Μόνο βεβαιώσου ότι τίποτα από ό,τι βλέπεις δεν αποκλείεται 
συγκεκριµένα. Το κάθε πράγµα είναι σαν το άλλο όσον αφορά την εφαρµογή αυτής της ιδέας. 
 
Το κάθε ένα από τα πρώτα τρία µαθήµατα δεν θα πρέπει να γίνεται πάνω από δύο φορές την 
ηµέρα το κάθε ένα, κατά προτίµηση πρωί βράδυ. Ούτε θα πρέπει να το επιχειρείς για 
περισσότερο από περίπου ένα λεπτό, εκτός κι αν αυτό είναι για σένα υπερβολικά βιαστικό. 
Είναι βασικό να υπάρχει ένα στοιχείο άνεσης. 
 
                

 
 

  
 
 
 
 

ΜΑΘΗΜΑ 2 
 

Έχω δώσει σε όλα όσα βλέπω µέσα σε αυτό το δωµάτιο 
(σε αυτό το δρόµο, από αυτό το παράθυρο, σε αυτό το µέρος) 

όλη την σηµασία που έχουν για µένα. 
 
Οι ασκήσεις µε αυτή την ιδέα είναι οι ίδιες όπως του πρώτου µαθήµατος. Άρχισε µε τα 
πράγµατα που είναι κοντά σου, και εφάρµοσε την ιδέα σε ό,τι πέφτει το µάτι σου. Μετά 
επέκτεινε το πεδίο έξω. Γύρισε το κεφάλι σου έτσι ώστε να συµπεριλάβεις ό,τι βρίσκεται και 
στις δύο πλευρές σου. Αν είναι δυνατό, γύρισε το κεφάλι σου και συµπερίλαβε και ό,τι 
βρίσκεται πίσω σου. Να µην κάνεις καθόλου διακρίσεις όσο είναι δυνατό ως προς την 



επιλογή των αντικειµένων που θα εφαρµόσεις αυτή την ιδέα, µην επικεντρώνεσαι σε τίποτα 
συγκεκριµένο, και µην επιχειρήσεις να συµπεριλάβεις τα πάντα µέσα σε µια περιοχή, αλλιώς 
θα δηµιουργήσεις ένταση. 
Απλά κοίταζε γύρω σου χαλαρά και σχετικά γρήγορα, προσπαθώντας να αποφύγεις την 
επιλογή ανάλογα µε το µέγεθος, την φωτεινότητα, το χρώµα, το υλικό, ή µε την σηµασία που 
έχουν για σένα. Πάρε τα θέµατα για εφαρµογή απλά όπως τα βλέπεις. Προσπάθησε να 
εφαρµόσεις την άσκηση µε την ίδια άνεση σε ένα σώµα, ή ένα κουµπί, µια µύγα ή ένα 
πάτωµα, ένα χέρι ή ένα µήλο. Το µοναδικό κριτήριο για την εφαρµογή αυτής της ιδέας σε 
οτιδήποτε, είναι απλά να έχει πέσει στο πεδίο της όρασής σου. Μην κάνεις προσπάθεια να 
συµπεριλάβεις τίποτα συγκεκριµένο, αλλά βεβαιώσου και ότι δεν έχεις αποκλείσει και τίποτα 
συγκεκριµένο. 
 
 
               
                  

  
 
 
 
 
 
 
 

ΜΑΘΗΜΑ 3 
 

Δεν καταλαβαίνω τίποτα από ό,τι βλέπω µέσα σε αυτό το δωµάτιο 
σε αυτό το δρόµο, από αυτό το παράθυρο, σε αυτό το µέρος). 

 
 

Εφάρµοσε αυτή την ιδέα όπως τις προηγούµενες, χωρίς να κάνεις κανενός είδους διακρίσεις. 
Ό,τι βλέπεις γίνεται κατάλληλο θέµα για να εφαρµόσεις την ιδέα. 
 
Βεβαιώσου ότι δεν αµφισβητείς την καταλληλότητα του  οτιδήποτε για την εφαρµογή αυτής 
της ιδέας. Αυτές δεν είναι ασκήσεις κρίσης. Οτιδήποτε βλέπεις είναι κατάλληλο αν το βλέπεις. 
Μερικά από τα πράγµατα που βλέπεις µπορεί να έχουν σηµασία που σε φορτίζει 
συναισθηµατικά. Προσπάθησε να αφήνεις τέτοια συναισθήµατα κατά µέρος, και απλά 
χρησιµοποίησε και αυτά τα πράγµατα ακριβώς όπως όλα τα άλλα. 
 
Ο σκοπός αυτής της άσκησης είναι να σε βοηθήσει να καθαρίσεις το νου σου από όλους τους 
προηγούµενους συσχετισµούς, για να δεις τα πράγµατα καθαρά όπως εµφανίζονται µπροστά 
σου τώρα, και να συνειδητοποιήσεις το πόσο λίγα καταλαβαίνεις γι αυτά. 
 
Εποµένως είναι βασικό να διατηρήσεις ανοιχτό νου, ανεπηρέαστο από κρίσεις, ως προς την 
επιλογή των πραγµάτων στα οποία θα εφαρµόσεις την ιδέα της ηµέρας. Γι αυτό το σκοπό το 
ένα πράγµα είναι σαν το άλλο, εξίσου κατάλληλο και γι αυτό εξίσου χρήσιµο. 
 
 
 
                 

  
 
 
 
 
 
 



 

ΜΑΘΗΜΑ 4 
 

Αυτές οι σκέψεις δεν σηµαίνουν τίποτα. 
Είναι σαν τα πράγµατα που βλέπω µέσα σε αυτό το δωµάτιο 
(σε αυτό το δρόµο, από αυτό το παράθυρο, σε αυτό το µέρος) 

 
Αντίθετα µε τις προηγούµενες, αυτές οι ασκήσεις δεν αρχίζουν µε την ιδέα της ηµέρας. Σ’ 
αυτές της περιόδους πρακτικής, άρχισε σηµειώνοντας τις σκέψεις που περνούν από το νου 
σου για ένα περίπου λεπτό. Μετά εφάρµοσε την ιδέα σε αυτές. Αν ήδη αντιλαµβάνεσαι 
λυπηρές σκέψεις, τότε χρησιµοποίησέ τις σαν θέµατα εφαρµογής στην ιδέα. Όµως, µην 
επιλέγεις µόνο τις σκέψεις που θεωρείς «κακές». Αν εξασκηθείς στο να παρατηρείς τις 
σκέψεις σου, θα δεις ότι αντιπροσωπεύουν ένα µείγµα  που κατά µια έννοια, καµιά δεν 
µπορεί να αποκαλεστεί «καλή» ή «κακιά». Γι αυτό δεν σηµαίνουν τίποτα. 
 
Επιλέγοντας  τα θέµατα για την εφαρµογή της σηµερινής ιδέας, απαιτείται η συνήθης 
ιδιαιτερότητα. Μην φοβηθείς να χρησιµοποιήσεις «καλές» σκέψεις όπως και «κακές». Καµιά 
από αυτές δεν αντιπροσωπεύει τις πραγµατικές σκέψεις σου, οι οποίες επικαλύπτονται από 
αυτές. Οι «καλές» δεν είναι παρά σκιές από ό,τι βρίσκεται πάρα πέρα, και οι σκιές 
δυσχεραίνουν την ορατότητα. Οι «κακές» είναι εµπόδια στην ορατότητα, και κάνουν την 
όραση αδύνατη. Δεν θέλεις ούτε τις µεν ούτε τις δε. 
 
Αυτή είναι µια πολύ σηµαντική άσκηση, και θα επαναλαµβάνεται πότε- πότε µε κάπως 
διαφορετική µορφή. Ο στόχος εδώ είναι να σε εκπαιδεύσει στα πρώτα βήµατα προς τον 
στόχο του διαχωρισµού αυτού που δεν έχει νόηµα από αυτό που έχει. Είναι µια πρώτη 
προσπάθεια στον µακροπρόθεσµο στόχο της εκµάθησης να βλέπεις αυτό που δεν έχει νόηµα 
σαν κάτι έξω από σένα, και αυτό που έχει νόηµα σαν κάτι που βρίσκεται µέσα σου. Είναι 
επίσης η αρχή της εκπαίδευσης του νου σου να αναγνωρίζει τι είναι το ίδιο και τι διαφορετικό. 
 
Χρησιµοποιώντας τις σκέψεις σου για την εφαρµογή της ιδέας της σηµερινής, αναγνώριζε την 
ταυτότητα κάθε σκέψης από την κεντρική µορφή ή το γεγονός που περιέχει. Για παράδειγµα: 
 
Αυτή η σκέψη για ___________ δεν σηµαίνει τίποτα. 
Είναι σαν τα πράγµατα που βλέπω µέσα σε αυτό το δωµάτιο (σε αυτό το δρόµο, και ούτω 
καθεξής) 
 
Μπορείς ακόµα να χρησιµοποιήσεις την ιδέα για κάποια σκέψη που αναγνωρίζεις σαν 
επιβλαβή. Αυτή η πρακτική είναι χρήσιµη, αλλά δεν µπορεί να υποκαταστήσει τις 
απρογραµµάτιστες διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν για τις ασκήσεις. Όµως, µην 
εξετάζεις το νου σου για περισσότερο από περίπου ένα λεπτό. Ακόµα είσαι πολύ άπειρος να 
αποφεύγεις την τάση να απορροφηθείς υπερβολικά χωρίς λόγο. 
 
Ακόµα, αφού αυτές οι ασκήσεις είναι οι πρώτες αυτού του είδους, µπορεί να βρεις ότι είναι 
ιδιαίτερα δύσκολο να σταµατήσεις τις κρίσεις σου όσον αφορά τις σκέψεις σου. Μην 
επαναλάβεις αυτές τις ασκήσεις πάνω από τρεις ή τέσσερις φορές την ηµέρα. Θα 
επανέλθουµε σε αυτές αργότερα. 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 



ΜΑΘΗΜΑ 5 
 

Ποτέ δεν ενοχλούµαι για τον λόγο που νοµίζω. 
 

Αυτή η ιδέα, όπως η προηγούµενη, µπορεί να χρησιµοποιηθεί για κάθε πρόσωπο, κατάσταση 
ή γεγονός το οποίο πιστεύεις ότι σου προκαλεί πόνο. Εφάρµοσέ την ειδικά σε ό,τι πιστεύεις 
ότι είναι η αιτία της ενόχλησης σου, χρησιµοποιώντας την περιγραφή του συναισθήµατος µε 
όποιες λέξεις σου φαίνονται πιο ακριβείς. Η ενόχληση µπορεί να είναι φόβος, ανησυχία, 
θλίψη, άγχος, θυµός, µίσος, ζήλια ή πολλά άλλα, που νοµίζεις ότι είναι διαφορετικά. Αυτό δεν 
ισχύει. Όµως, µέχρι να µάθεις ότι η µορφή δεν έχει σηµασία, η κάθε µορφή θα γίνει 
κατάλληλο θέµα εφαρµογής για τις ασκήσεις της ηµέρας. Όταν εφαρµόζεις την ίδια ιδέα στην 
κάθε µία ξεχωριστά, κάνετε το πρώτο βήµα για την τελική αναγνώριση ότι όλες είναι οι ίδιες. 
 
Όταν χρησιµοποιείς την σηµερινή ιδέα για κάποια συγκεκριµένη αιτία ενόχλησης 
οποιασδήποτε µορφής, να χρησιµοποιείς και την µορφή µε την οποία βλέπεις την ενόχληση, 
και την αιτία στην οποία την αποδίδεις. Για παράδειγµα: 
 

Δεν είµαι θυµωµένος µε ____________ για τον λόγο που νοµίζω. 
Δεν φοβάµαι το_______________ για τον λόγο που νοµίζω. 

 
Αλλά πάλι, αυτό δεν πρέπει να υποκαταστήσει τις κανονικές περιόδους εξάσκησης, κατά τις 
οποίες ερευνάς το νου σου για «πηγές» ενόχλησης στις οποίες πιστεύεις, και σε µορφές 
ενόχλησης που πιστεύεις ότι καταλήγουν. 
 
Σε αυτές τις ασκήσεις, περισσότερο από τις προηγούµενες, µπορεί να δυσκολευτείς στο να 
µην κάνεις διακρίσεις, και να αποφύγεις να δώσεις µεγαλύτερο βάρος σε µερικά θέµατα 
περισσότερο από άλλα. Μπορεί να βοηθήσει πριν από τις ασκήσεις να κάνεις την ακόλουθη 
δήλωση: 
 

Δεν υπάρχουν µικρές ενοχλήσεις. 
Όλες είναι εξίσου ενοχλητικές για την ειρήνη του νου µου. 

 
Έπειτα εξέτασε το νου σου για οτιδήποτε σου προξενεί πόνο, άσχετα µε το πόσο πολύ ή λίγο 
νοµίζεις ότι το κάνει αυτό. 
 
Μπορεί ακόµα να βρεις ότι είσαι λιγότερο πρόθυµος να εφαρµόσεις την σηµερινή ιδέα σε 
κάποιες πηγές ενόχλησης, από ό,τι σε άλλες. Αν συµβεί κάτι τέτοιο, πρώτα σκέψου αυτό: 
 
Δεν µπορώ να κρατήσω αυτή την µορφή ενόχλησης και να αφήσω τις άλλες να φύγουν. Για 
τους σκοπούς αυτής της άσκησης, λοιπόν, θα τις θεωρώ όλες ίδιες. 
 
Μετά ερεύνησε το νου σου για όχι περισσότερο από περίπου ένα λεπτό, και προσπάθησε να 
αναγνωρίσεις έναν αριθµό από διαφορετικές µορφές ενόχλησης, άσχετα µε τη σηµασία που 
τους δίνεις. Εφάρµοσε τη σηµερινή ιδέα σε κάθε µια από αυτές, χρησιµοποιώντας και το 
όνοµα και της πηγής της ενόχλησης όπως το αντιλαµβάνεσαι, και του συναισθήµατος που 
βιώνεις. Μερικά παραδείγµατα είναι τα εξής: 
 

Δεν ανησυχώ για____________για το λόγο που νοµίζω. 
Δεν στεναχωριέµαι για _______________ για το λόγο που νοµίζω. 
 
 
 
 
 

  
 
 



 
                        
 

ΜΑΘΗΜΑ 6 
 

Ενοχλούµαι  επειδή βλέπω κάτι που δεν είναι εκεί. 
 

Οι ασκήσεις µε αυτή την ιδέα µοιάζουν πολύ µε τις προηγούµενες. Πάλι, χρειάζεται να 
ονοµάσεις και την µορφή ενόχλησης (θυµός, φόβος, ανησυχία, στενοχώρια και ούτω καθεξής) 
και την πηγή που νοµίζεις ότι την προκαλεί πολύ συγκεκριµένα για οποιαδήποτε εφαρµογή 
της ιδέας. 
Για παράδειγµα: 
 

Είµαι θυµωµένος µε _______________γιατί βλέπω κάτι που δεν είναι εκεί. 
Ανησυχώ για _____________________ γιατί βλέπω κάτι που δεν είναι εκεί. 

 
Η σηµερινή ιδέα είναι χρήσιµη για εφαρµογή σε οτιδήποτε φαίνεται να σε ενοχλεί, και µπορείς 
να ωφεληθείς εφαρµόζοντάς την όλη την ηµέρα γι αυτό το σκοπό. Παρόλα αυτά, οι τρεις ή 
τέσσερις περίοδοι πρακτικής είναι απαραίτητες και θα πρέπει να προηγηθούν από ένα 
περίπου λεπτό διερεύνησης του νου, όπως και πριν, και η εφαρµογή της ιδέας σε κάθε 
ενοχλητική σκέψη που αποκαλύπτεται στην έρευνα. 
 
Ξανά, αν αντισταθείς στην εφαρµογή της ιδέας σε κάποιες ενοχλητικές σκέψεις περισσότερο 
από άλλες, υπενθύµισε στον εαυτό σου τα δύο πράγµατα στα οποία επιστήσαµε την 
προσοχή σου στο προηγούµενο µάθηµα: 
 

Δεν υπάρχουν µικρές ενοχλήσεις. 
Όλες είναι εξίσου ενοχλητικές για την ειρήνη του νου µου. 

 
Και: 
 

Δεν µπορώ να κρατήσω αυτή τη µορφή ενόχλησης και να αφήσω τις άλλες να φύγουν. 
Για το σκοπό αυτών των ασκήσεων, λοιπόν, θα τις θεωρώ όλες ίδιες. 

 
 
 
 
 

  
 
 
 

 

ΜΑΘΗΜΑ 7 
 

Βλέπω Μόνο Το Παρελθόν. 
 

Αυτή την ιδέα είναι ιδιαίτερα δύσκολο να την πιστέψεις στην αρχή. Και όµως είναι η λογική 
εξήγηση όλων των προηγούµενων. Είναι ο λόγος που ό,τι βλέπεις δε σηµαίνει τίποτα. Είναι ο 
λόγος που έχεις δώσει στο καθετί την σηµασία που έχει για σένα. Είναι ο λόγος που δεν 
καταλαβαίνεις τίποτα από ό,τι βλέπεις. Είναι ο λόγος που οι σκέψεις σου δεν σηµαίνουν 
τίποτα, και είναι σαν τα πράγµατα που βλέπεις. Είναι ο λόγος που ποτέ δεν ενοχλείσαι για τον 
λόγο που νοµίζεις. Είναι ο λόγος που ενοχλείσαι επειδή βλέπεις κάτι που δεν είναι εκεί. 
Οι παλιές ιδέες για το χρόνο είναι πολύ δύσκολο ν’ αλλάξουν, επειδή όλα όσα πιστεύεις είναι 
ριζωµένα στο χρόνο, και είναι βασίζονται στο να µην µάθεις τις νέες ιδέες γι αυτόν. Όµως, 
αυτός είναι πραγµατικά ο λόγος που χρειάζεσαι καινούριες ιδέες για τον χρόνο. Αυτή η 



πρωτοεµφανιζόµενη ιδέα δεν είναι τόσο παράξενη όσο φαίνεται αρχικά. 
Για παράδειγµα, κοίταξε ένα φλιτζάνι. Βλέπεις πραγµατικά ένα φλιτζάνι, ή απλά κάνεις µια 
ανασκόπηση περασµένων εµπειριών σου όταν έπαιρνες ένα φλιτζάνι, δίψαγες, έπινες, 
αισθανόσουνα το χείλος του φλιτζανιού στο στόµα σου, έπαιρνες το πρωινό σου και ούτω 
καθεξής;  Μήπως και οι αισθητικές σου αντιδράσεις προς το φλιτζάνι δε βασίζονται κι αυτές 
σε περασµένες εµπειρίες; Πώς αλλιώς θα ήξερες ότι αυτό το φλιτζάνι σπάει ή όχι αν σου 
πέσει; Τι άλλο γνωρίζεις γι αυτό το φλιτζάνι εκτός από ό,τι έχεις µάθει στο παρελθόν; Δεν θα 
είχες την παραµικρή ιδέα τι είναι αυτό το φλιτζάνι, εκτός από το τι έχεις µάθει στο παρελθόν. 
Το βλέπεις λοιπόν, στην πραγµατικότητα; 
Κοίταξε τώρα τον εαυτό σου. Αυτό ισχύει για ό,τι κοιτάς. Αναγνώρισε το εφαρµόζοντας την 
σηµερινή ιδέα χωρίς διάκριση, παντού όπου πέφτει το µάτι σου. Για παράδειγµα: 
 

Βλέπω µόνο το παρελθόν σε αυτό το µολύβι 
Βλέπω µόνο το παρελθόν σε αυτό το παπούτσι. 
Βλέπω µόνο το παρελθόν σε αυτό το χέρι. 
Βλέπω µόνο το παρελθόν σε αυτό το σώµα. 

Βλέπω µόνο το παρελθόν σε αυτό το πρόσωπο. 
 
Μη χρονοτριβείς σε κάποιο πράγµα ιδιαίτερα, αλλά θυµήσου να µην παραλείψεις τίποτα 
ιδιαίτερα. Ρίξε µια σύντοµη µατιά σε κάθε αντικείµενο, και έπειτα συνέχισε µε το επόµενο. 
Τρεις ή τέσσερις περίοδοι πρακτικής , η κάθε µια από ένα λεπτό, είναι αρκετές. 
  
 
 
 
                      

  
 
 
 
 

ΜΑΘΗΜΑ 8 
 

Ο νους µου είναι απορροφηµένος από σκέψεις για το παρελθόν. 
 

Αυτή η ιδέα είναι φυσικά, ο λόγος που µπορείς να δεις  µόνο το παρελθόν. Κανένας 
πραγµατικά δεν βλέπει τίποτα. Βλέπει µόνο τις σκέψεις του που προβάλλονται προς τα έξω. 
Η απορρόφηση του νου µε το παρελθόν είναι η αιτία για την παρανόηση για το χρόνο από 
την οποία υποφέρει η όρασή σου. Ο νους σου δεν µπορεί να συλλάβει το παρόν, το οποίο 
είναι ο µόνος χρόνος που υπάρχει. Έτσι δεν µπορεί να κατανοήσει το χρόνο, κι έτσι, δεν 
µπορεί να καταλάβει τίποτα. 
Η µόνη αληθινή σκέψη που µπορεί να έχει κάποιος για το παρελθόν είναι ότι δεν είναι εκεί. 
Έτσι λοιπόν το να το σκέφτεσαι καθόλου σηµαίνει ότι σκέφτεσαι για ψευδαισθήσεις. Πολύ 
λίγοι έχουν συνειδητοποιήσει τι επιπτώσεις έχει να φαντάζεσαι το παρελθόν ή να προσδοκείς 
το µέλλον. Ο νους είναι στην ουσία κενός όταν το κάνει αυτό, επειδή αυτό δεν είναι 
πραγµατική σκέψη για τίποτα. 
Ο σκοπός αυτής της άσκησης σήµερα είναι να αρχίσεις να εκπαιδεύεις το νου σου να 
αναγνωρίζει πότε πραγµατικά δεν σκέφτεται καθόλου. Όσο καταλαµβάνουν το νου σου 
αδιάφορες σκέψεις , η αλήθεια εµποδίζεται. Το να αναγνωρίζεις ότι ο νους είναι απλά κενός, 
αντί να πιστεύεις ότι είναι γεµάτος µε πραγµατικές ιδέες, είναι το πρώτο βήµα για να ανοίξει το 
δρόµο στην πραγµατική όραση. 
Οι σηµερινές ασκήσεις πρέπει να γίνουν µε τα µάτια κλειστά. Αυτό, γιατί στην πραγµατικότητα 
δεν βλέπεις τίποτα, και είναι ευκολότερο να αναγνωρίσεις ότι άσχετα µε το πόσο ζωηρά 
µπορεί να απεικονίζεις µια σκέψη, δεν βλέπεις τίποτα. Με όσο το δυνατό λιγότερη σπουδή, 
ερεύνησε το νου σου για περίπου ένα λεπτό, απλά παρατηρώντας τις σκέψεις που βρίσκεις 
εκεί. Ονόµασε την κάθε µία από την κεντρική φιγούρα ή θέµα που περιέχει, και πέρασε στην 
επόµενη. Κάνε µια εισαγωγή περίοδο πρακτικής λέγοντας: 



 
              Φαίνεται ότι σκέφτοµαι ____________________________ 
 
Έπειτα ονόµασε κάθε µία από τις σκέψεις σου µε συγκεκριµένο τρόπο, για παράδειγµα: 
 
Φαίνεται ότι σκέφτοµαι τον/ την(όνοµα ανθρώπου), 
Το (όνοµα ενός αντικειµένου), για (το όνοµα ενός συναισθήµατος) 
 
Και ούτω καθεξής, καταλήγοντας στο τέλος αυτής της ερευνητικής περιόδου του νου µε: 
 
Αλλά ο νους είναι απορροφηµένος µε σκέψεις για το παρελθόν. 
 
Αυτό µπορεί να γίνει τέσσερις ή πέντε φορές κατά την διάρκεια της ηµέρας, εκτός κι αν 
βρίσκεις ότι αυτό σε εκνευρίζει. Αν το βρίσκεις δύσκολο, τρεις ή τέσσερις φορές είναι αρκετές. 
Μπορεί να σε βοηθήσει να περιλάβεις και το συναίσθηµα του εκνευρισµού, ή οποιοδήποτε 
συναίσθηµα µπορεί να σου προκαλέσει η ιδέα της ηµέρας, στην έρευνα του νου σου. 
 
 
 
 
                       

  
 
 
 
 
 

 ΜΑΘΗΜΑ 9 
 
 

Δεν βλέπω τίποτα έτσι όπως είναι τώρα. 
 
Είναι προφανές ότι αυτή η ιδέα ακολουθεί τις προηγούµενες. Αλλά ενώ νοητικά µπορεί να την 
δέχεσαι, είναι απίθανο να σηµαίνει τίποτα για σένα προς το παρόν. Όµως, η κατανόηση δεν 
είναι απαραίτητη σε αυτό το σηµείο. Στην πραγµατικότητα, η αναγνώριση ότι δεν 
καταλαβαίνεις είναι αναγκαία προϋπόθεση για την κατάλυση των εσφαλµένων σου ιδεών. 
Αυτές οι ασκήσεις ασχολούνται µε την εξάσκηση, όχι µε την κατανόηση. Δεν χρειάζεται να 
εξασκηθείς σε κάτι που ήδη καταλαβαίνεις. Θα ήταν πραγµατικά άστοχο να στοχεύεις στην 
κατανόηση, και να υποθέτεις ότι την κατέχεις ήδη. 
 
Είναι δύσκολο για τον ανεκπαίδευτο νου να πιστέψει ότι αυτό που φαίνεται ότι απεικονίζει δεν 
βρίσκεται εκεί. Αυτή η ιδέα µπορεί να είναι πολύ ενοχλητική, και µπορεί να συναντήσει έντονη 
αντίδραση σε πολλές µορφές. Όµως αυτό δεν εµποδίζει την εφαρµογή της  ιδέας. Αυτές οι 
ασκήσεις δεν απαιτούν τίποτα περισσότερο. Κάθε µικρό βήµα θα ξεκαθαρίσει λίγο από το 
σκοτάδι, και τελικά η κατανόηση θα έρθει να φωτίσει κάθε γωνιά του νου η οποία έχει 
καθαριστεί από τα άχρηστα θραύσµατα που την σκοτεινιάζουν. 
Αυτές οι ασκήσεις, για τις οποίες τρεις ή τέσσερις περίοδοι πρακτικής είναι αρκετές, ζητούν να 
κοιτάξεις γύρω σου και να εφαρµόσεις την ιδέα της ηµέρας σε οτιδήποτε βλέπεις, έχοντας 
κατά νου την εφαρµογή χωρίς διακρίσεις, και τον βασικό κανόνα να µην αποκλείσεις τίποτα. 
Για παράδειγµα: 
 
Δεν βλέπω αυτή τη γραφοµηχανή έτσι όπως είναι αυτή τη στιγµή. 
Δεν βλέπω αυτό το τηλέφωνο έτσι όπως είναι αυτή τη στιγµή. 
Δεν βλέπω αυτό το χέρι έτσι όπως είναι αυτή τη στιγµή. 
 
Αρχίστε µε αντικείµενα που βρίσκονται πιο κοντά σας, και έπειτα επεκταθείτε σε ευρύτερη 
ακτίνα: 



 
Δεν βλέπω αυτό τον βράχο έτσι όπως είναι τώρα. 
Δεν βλέπω αυτή την πόρτα έτσι όπως είναι τώρα. 
Δεν βλέπω αυτό το πρόσωπο έτσι όπως είναι τώρα. 
 
Πρέπει να τονίσουµε για άλλη µια φορά ότι ενώ δεν πρέπει να προσπαθήσεις να 
συµπεριλάβεις τα πάντα, πρέπει και να αποφύγεις να αποκλείσεις κάτι συγκεκριµένο. 
Βεβαιώσου ότι είσαι ειλικρινής µε τον εαυτό σου όταν κάνεις αυτή την διάκριση. Ίσως µπεις 
στον πειρασµό να την συγκαλύψεις. 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

ΜΑΘΗΜΑ 10 
 

Οι σκέψεις µου δεν σηµαίνουν τίποτα. 
 

Αυτή η ιδέα εφαρµόζεται σε όλες τις σκέψεις τις οποίες κάνεις, ή τις οποίες θα κάνεις κατά την 
διάρκεια των περιόδων πρακτικής. Ο λόγος που εφαρµόζεται αυτή η ιδέα σε όλες τις σκέψεις 
σου είναι ότι αυτές δεν είναι οι πραγµατικές σου σκέψεις. Έχουµε κάνει αυτή την διάκριση και 
στο παρελθόν, και θα την κάνουµε ξανά στο µέλλον. Δεν έχεις ακόµα βάση για να κάνεις 
συγκρίσεις. Όταν την έχεις, τότε δεν θα έχεις αµφιβολία ότι αυτά που πίστευες κάποτε ήταν 
σκέψεις που δεν σήµαιναν τίποτα 
Αυτή είναι η δεύτερη φορά που χρησιµοποιούµε αυτού του είδους την ιδέα. Η µορφή µόνο 
είναι λίγο διαφορετική. Αυτή τη φορά η ιδέα αρχίζει µε το «Οι σκέψεις µου» αντί για το «Αυτές 
οι σκέψεις», και δεν γίνεται καµιά φανερή σύνδεση µε τα αντικείµενα γύρω σου. Τώρα δίνεται 
έµφαση στην έλλειψη πραγµατικότητας σε αυτό που νοµίζεις ότι σκέφτεσαι. 
 
Αυτή η όψη της διορθωτικής διαδικασίας άρχισε µε την ιδέα ότι οι σκέψεις που γνωρίζεις είναι 
χωρίς καµιά σηµασία, προς τα έξω µάλλον παρά προς τα µέσα× και έπειτα τόνισε το 
παρελθόν τους παρά την παρούσα κατάστασή τους. Τώρα τονίζουµε ότι η παρουσία αυτών 
των «σκέψεων» σηµαίνει ότι δεν σκέφτεσαι. Αυτός είναι απλά ένας άλλος τρόπος να 
επαναλάβουµε την προηγούµενη δήλωσή µας ότι ο νους σου είναι στην πραγµατικότητα 
κενός. Για να το αναγνωρίσουµε αυτό πρέπει να αναγνωρίσουµε το τίποτα όταν νοµίζεις ότι 
το βλέπεις. Αυτό είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την όραση. 
Κλείσε τα µάτια σου γι αυτές τις ασκήσεις, και άρχισέ τις επαναλαµβάνοντας την σηµερινή 
ιδέα αργά από µέσα σου. Μετά πρόσθεσε: 
 
Αυτή η ιδέα θα µε βοηθήσει να απελευθερωθώ από ό,τι πιστεύω τώρα. 
 
Η άσκηση συνίσταται, όπως και πριν, στο να διερευνήσεις το νου σου για όλες τις σκέψεις 
στις οποίες έχεις πρόσβαση, χωρίς κρίσεις ή επιλογές. Προσπάθησε να αποφύγεις την 
οποιουδήποτε είδους ταξινόµηση. Μάλιστα, όταν βρίσκεις ότι κάτι τέτοιο σε βοηθά, µπορείς 
να φανταστείς ότι τώρα παρακολουθείς µια παράξενα ταξινοµηµένη παρέλαση, που για σένα 
δεν έχει σχεδόν κανένα νόηµα. Καθώς κάθε µία περνά από το νου σου, να λες: 
 
Η σκέψη µου για ______________ δεν σηµαίνει τίποτα. 
Η σκέψη µου για __________________ δεν σηµαίνει τίποτα. 
 
Η σηµερινή σκέψη µπορεί προφανώς να είναι πολύ χρήσιµη και για όποια σκέψη σου 



προξενεί λύπη οποιαδήποτε ώρα. Ακόµα, συνιστούµε πέντε περιόδους πρακτικής, ή κάθε µία 
όχι περισσότερο από περίπου ένα λεπτό διερεύνησης του νου. Δεν συνιστάται αυτή η 
περίοδος να επεκταθεί περισσότερο, και καλό θα ήταν να την µειώσεις στο µισό λεπτό αν 
νιώσεις δυσφορία. Όµως, να θυµάσαι να επαναλαµβάνεις αργά την ιδέα πριν να την 
εφαρµόσεις εξειδικευµένα, και ακόµα να προσθέσεις: 
 
Αυτή η ιδέα θα µε βοηθήσει να απελευθερωθώ από όλα όσα πιστεύω αυτή τη στιγµή. 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
	  


