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                έθανα μια Κυριακή πρωί, την ώρα που άκουγα την λειτουργία από την τηλεόραση. 
Στην αρχή δεν κατάλαβα τι συμβαίνει. Η ψαλμωδία συνέχιζε να χαϊδεύει τ’ αυτιά μου, ενώ η 
καρδιά μου έκανε τρεις αργούς σπασμούς κι ένα μακρόσυρτο τελευταίο χτύπο, σταματώντας να 
δίνει πίεση στο αίμα που κυλούσε στις φλέβες μου.

Ποτέ στη ζωή μου δεν είχα μετρήσει το ρυθμό της ανάσας μου.
Μόλις όμως αυτή σταμάτησε, τότε κατάλαβα τη σχέση μου με την ατμόσφαιρα της γης που 
λειτουργούσε σύμφωνα με το ρολόι του ατομικού οργανισμού μου.
Ήμουνα ακίνητος κι ενώ λίγο λίγο η σάρκα μου άρχισε να παγώνει, αντίθετα ο «εσώτερος 
εαυτός μου» άρχισε να θερμαίνεται. 
Σκέφθηκα ότι αυτή η θέρμανση που τώρα ερχόταν για να τυλίξει το εγώ μου, μου ήταν πολύ 
ευεργετική όσο ζούσα κι ότι την είχα μεγάλη ανάγκη, χωρίς όμως να γνωρίζω αυτή την 
ανάγκη.
Ξαφνικά, ένοιωσα να αποσπώμαι από την θέση μου και ταυτόχρονα να βρίσκομαι στην ίδια 
θέση. Ένα ακαθόριστο συναίσθημα μακαριότητας με τύλιξε, καθώς με πλημμύρισε ένα κύμα 
απελευθέρωσής μου από την βαρύτητα.
Η θέαση του περιβάλλοντος από ψηλά με γέμισε με μία περίεργη κυριαρχικότητα. 
Είδα τον εαυτό μου ακίνητο, στο κρεβάτι, άκουγα την τηλεόραση που συνέχιζε να μεταδίδει τη 
λειτουργία, είδα μια ακαθόριστη μορφή που 
μπήκε με σεβασμό στο δωμάτιό μου και μου 
έκλεισε τα μάτια …ένοιωσα πως άκουγα τη 
σκέψη της, χωρίς αυτή να μιλάει.
 
Ύστερα κι άλλες μορφές ήρθαν τριγύρω απ’ 
τον ακίνητο εαυτό μου…συνέλαβα κάποιες 
σκέψεις τους, ανάμικτες με θλίψη ψυχής 
και παραινέσεις… όλα τα έβλεπα από πάνω 
προς τα κάτω και ταυτόχρονα από πολλές 
πλάγιες πλευρές.

Η έννοια της Άλλης Διάστασης είχε πάρει 
μέσα στην αντίληψή μου τον πραγματικό 
της χαρακτήρα. 
Τα έβλεπα όλα, απ’ όλες τις πλευρές.

Ξεκαθάρισα μέσα στη σκέψη μου ότι η κάθε 
διάσταση μπορεί να λειτουργήσει μόνον σε 
σχέση με τις  αισθήσεις μου. 
Τώρα,που τα έβλεπα όλα, από όλες τις 
πλευρές συνέλαβα την απόλυτη έννοια της 
4ης  διάστασης. 
Όταν τελικά, το γήινο σώμα μου πάγωσε, 
μια δυναμική πνοή αισθάνθηκα να έρχεται 
απ’ τα βάθη του εαυτού μου, με πορεία προς 
τα άκρα των αισθήσεων  που τα συγκρατούσε 
ένας ακαθόριστος υμένας. 

Π

Όταν τελικά, το γήινο σώμα μου πάγωσε, 
μια δυναμική πνοή αισθάνθηκα να έρχεται 

απ’ τα βάθη του εαυτού μου, 
με πορεία προς τα άκρα των αισθήσεων ... 

ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
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Ένα απερίγραπτο συναίσθημα σε μορφή ζωηφόρου 
κύματος, διαπέρασε την ύπαρξή μου ολόκληρη. 
Ανοίγοντας τα μάτια της ψυχής μου, αισθάνθηκα να σπάει ο 
υμένας της ροής των γήινων γεγονότων και να εισέρχομαι 
στον ορίζοντα της Λήθης.
Ό,τι υπήρχε σαν πληροφορία μέσα στον εγκέφαλό μου 
από την προηγούμενη ζωή μου, με το σπάσιμο του υμένα 
εξαφανίστηκε.
Η Λησμονιά κύλησε σαν θεϊκή αύρα στο κουρασμένο 
«Εγώ» μου, για να αρχίσει η διαδικασία διαγραφής των 
εικόνων και παραστάσεων από τις πίκρες, τους καημούς 

Ύστερα κι άλλες μορφές
 ήρθαν τριγύρω απ’ τον ακίνητο εαυτό μου.

Η έννοια της Άλλης Διάστασης είχε πάρει 
μέσα στην αντίληψή μου τον 
πραγματικό της χαρακτήρα. 
Τα έβλεπα όλα, απ’ όλες τις πλευρές.

Η θέαση του περιβάλλοντος από ψηλά με γέμισε 
με μία περίεργη κυριαρχικότητα. 
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και τα βιώματα μιας ολόκληρης ζωής πάνω 
στη γη.
Αισθάνθηκα ένα ακατανίκητο ρεύμα να 
απορροφά τις άπειρες μνήμες, που μέχρι 
πριν λίγες στιγμές ήταν αιχμάλωτες μέσα 
στους νευρώνες του εγκεφάλου μου. 
Ταυτόχρονα ένοιωσα μια, άλλης ιδιότητας, 
κινητικότητα να εισρέει μέσα στο «Εγώ» 
μου, που προετοιμάζεται να εισέλθει και 
να εξέλθει ταυτόχρονα στον κόσμο που 
ξανοίγεται μπροστά μου.

Αυτός ο κόσμος που δεν μου έχει ακόμα αποκαλυφθεί, αισθάνομαι πως τον γνωρίζω από 
πάντα. Μέσα στα βάθη του εγκεφάλου μου αρχίζει να ρέει αργά, σταθερά, ένας χείμαρρος φωτός 
Συμπαντικής Γνώσης.

Νέες πληροφορίες αρχίζουν να δομούν τα κέντρα των μελλοντικών μου αποφάσεων.
Όμως ταυτόχρονα καταλαβαίνω ότι, οι νέες αυτές πληροφορίες που εισέρχονται μέσα μου, 
υπήρχαν από πάντα, στη γήινη ζωή μου. Αυτό με κάνει να πιστεύω ότι ο Νέος Κόσμος που θα 
γνωρίσω, θα πρέπει να είναι, από κάποιες ακατάληπτες αιτίες δικός μου, από πριν έρθω στο 
Γήινο Κόσμο.
Μπροστά μου υπήρχε ένα απερίγραπτο τούνελ. Αρχίζει από το «Εγώ» μου και καμπυλώνει 
ως το τέλος μιας χοάνης, που ενώ μοιάζει ακίνητη, τα κοσμικά στοιχεία που τη συνθέτουν, 
στροβιλίζονται με ταχύτητα φωτός.

Ένα πανίσχυρο αιθερικό ρεύμα ξαφνικά με τυλίγει και με έλκει προς το βάθος της χοάνης, που 
λίγο λίγο, όσο το διαπερνώ και φτάνω προς το τέλος του, γίνεται απαστράπτον Φως.
 
Μόλις βυθίζομαι στην υπέρλαμπρη αυτή λίμνη φωτός που την συνθέτουν οι διασταυρώσεις 
υπερκόσμιων ήλιων, το ρεύμα που με ωθούσε, υποχωρεί και παίρνει τη θέση μιας σταθερής 
ήπιας κατάστασης.

Μπροστά μου υπήρχε ένα απερίγραπτο τούνελ. Αρχίζει από το «Εγώ» μου και καμπυλώνει ως το τέλος μιας χοάνης, 
που ενώ μοιάζει ακίνητη, τα κοσμικά στοιχεία που τη συνθέτουν, στροβιλίζονται με ταχύτητα φωτός.

... ενώ ταυτόχρονα αντιλαμβάνομαι, ότι μέσα στον ίδιο το 
Μεγάκοσμο είναι κλεισμένος και ο Μικρόκοσμος.

ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
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Τυλιγμένος σε ένα θεσπέσιο ακτινοβόλο μανδύα, απαλλαγμένος από τις γήινες μνήμες, με μια 
καινούργια και άπειρη δεξαμενή γνώσεων μέσα στα βάθη του εγκεφάλου μου, προσπαθώ να 
διακρίνω πίσω από τις αστραφτερές ανταύγειες, τον ορίζοντα που διαγράφεται πίσω τους.

Ξαφνικά αντιλαμβάνομαι ότι είναι ο Μεγάκοσμος, το Άπειρο σύμπαν, ο κόσμος των άστρων, 
των ηλιακών συστημάτων και των Γαλαξιών.
Θα πρέπει να τον διαπεράσω, σκέφτομαι, ενώ ταυτόχρονα αντιλαμβάνομαι, ότι μέσα στον ίδιο 
το Μεγάκοσμο είναι κλεισμένος και ο Μικρόκοσμος.

Μια ανυπέρβλητη δύναμη με σηκώνει ψηλά και αισθάνομαι το «Εγώ» μου να διαπερνά τις 
διασταυρώσεις των ήλιων, που ανάμικτες με τα γεγονότα που διέπουν το ψυχικό Σύμπαν του 
Μεγάκοσμου και του Μικρόκοσμου, συνθέτουν μια Συμφωνία τόσο Αρμονική, ώστε διαπερνά 
ως τα μύχιά της την 6η  αίσθησή μου.
 
Οι κόσμοι της δημιουργίας των πλανητών και των αστέρων και ταυτόχρονα των ατόμων, των 
πρωτονίων και των νετρονίων, κυλούν σαν πύρινα ρεύματα στο αέναο αυτό διπλό ταξίδι μου 
που, με την ταχύτητα του φωτός, ό,τι σκέφτομαι ταυτόχρονα το καταλύω.
Όμως διαπιστώνω ότι δεν υπάρχουν ούτε αποστάσεις, ούτε Μεγάκοσμος, ούτε Μικρόκοσμος, 
όπως τα αντιλαμβανόμουνα όταν βρισκόμουν στη γη.

Τώρα, ενώ ταξιδεύω προς τα έξω, ταξιδεύω ταυτόχρονα και προς τα μέσα. Ο νους μου ξαφνικά 
κυριαρχεί και κυριαρχείται από το σύνδρομο της Αμφίδρομης Κίνησης.
Η Υπεραίσθησή μου με ωθεί να σκέφτομαι, ότι ενώ είμαι Μονάδα ανεξάρτητη και Αιώνια, μέσα 
μου αυτή η Μονάδα επικοινωνεί με το Σύνολο του Παντός. 
Αντιλαμβάνομαι πως ό,τι σκέφτομαι, πρέπει να είναι θεϊκό. Όμως η θεότητα, μόνον σαν έννοια 
κυκλοφορεί στον εγκέφαλό μου, χωρίς ακόμα να μου έχει αποκαλυφθεί. 
Μέσα στα βάθη της Νόησής μου, αδυσώπητοι κώδικες του Χρόνου με στέλνουν σε ταξίδια 
αιώνων στο χάος των Γαλαξιών και των άστρων. 

Μέσα στα βάθη της Νόησής 
μου, αδυσώπητοι κώδικες 
του Χρόνου με στέλνουν σε 
ταξίδια αιώνων στο χάος των 
Γαλαξιών και των άστρων. 
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Η Συνείδησή μου, σε απόλυτη εγρήγορση βιώνει τους ωκεανούς και τις αβύσσους που πρέπει 
να διατρέξει, ώσπου το Εγώ μου να γνωρίσει την Λύτρωση. 
Αντιμέτωπος με τον αμαρτωλό εαυτό της γήινης ζωής μου, τώρα, μέσα στο στρόβιλο της 
αποσύνθεσης των ανομημάτων μου, βιώνω, έξω από κάθε αντίληψη του χρόνου, την είσοδό μου 
στους ορίζοντες της Λύτρωσης. 
Χωρίς συναίσθηση οποιασδήποτε ή ροής του Χρόνου, αισθάνομαι ξαφνικά να φτάνω ως τα 
όρια του Σύμπαντος κόσμου που είναι ταυτόχρονα και κέντρο του Μικρόκοσμου.
Η κατάργηση του Απείρου αποτελεί για την αντίληψή μου προγενέστερη κατάκτηση.
 
Είναι αφάνταστο το Μεγαλείο συνύπαρξης των δύο κόσμων, του Μεγάκοσμου και του 
Μικρόκοσμου, που συναντώνται στα σύνορα του «Εγώ μου» με το «Υπερεγώ μου».
Μέσα στο Συμπαντικό καμίνι, ο τροχός της Αιωνιότητας δέχεται τις εισροές και τις εκροές 
της Δημιουργίας  στον ίδιο χρόνο, με αποτέλεσμα να συνειδητοποιώ πλέον την ολοκάθαρη 
λειτουργία του τροχού της Αιωνιότητας , όπου όλα βρίσκονται μέσα σε όλα και ταυτόχρονα, το 
καθένα χωριστά, απολαμβάνει τις πνοές της δικής του ξεχωριστής ζωής.

Όμως, το πιο συγκλονιστικό συναίσθημά μου διαμορφώνεται όταν συνειδητοποιώ ότι, αυτή τη 
Νέα Οδό προς τον Αιώνιο Εαυτό μου, την γνωρίζω από παληά εμπειρία.

Κι ενώ η Λήθη της γήινης ζωής μου, παίζει το συμπαντικό ρόλο της στο πρόγραμμα του τελικού  
προορισμού μου, εγώ πλέον γνωρίζω ότι η διαδρομή μου προς το Υπερεγώ μου, κάποτε είχε 
ξαναγίνει σε αντίστροφη ροή, όταν απ’ τον κόσμο των Αρχετύπων που βιώνει το Υπερεγώ μου, 
ξεκίνησα το ταξίδι προς το γήινο κόσμο, για να γίνω από έμβρυο, στην εξελικτική διαδικασία 
της εντελέχειάς μου, άνθρωπος, ζώο νοητικό, κορυφαίο στην κοινωνία των ευφυών όντων του 
κόσμου.
Η θύμηση του παλαιού ταξιδιού μου προς τη γη, κάποτε, πριν πολλά χρόνια, θεμελιώνει 
μέσα μου την πεποίθηση, ότι πάω κι έρχομαι, απ’ τον ένα κόσμο στον άλλο, υπηρετώντας τον 
απαράβατο ατομικό ρόλο μου στο πρόγραμμα της Δημιουργίας.

Τι θαύμα των αισθήσεων είναι αυτό που 
πλημμυρίζει την ύπαρξή μου; Και άραγε, πως 
τώρα, βλέπω τη Γη και τα δημιουργήματά της, 
από όλες τις διαστάσεις του Χώρου και του 
Χρόνου;

Ποιο θαυμαστό ζωηφόρο κύμα διαπερνά το 
«Εγώ» μου και φθάνει ως το λίκνο του ίδιου 
του Θεού;

Ψυχή της υπάρξεώς μου, πόση ευτυχία 
αισθάνομαι που επιστρέφω στο λίκνο του 
εαυτού μου, στο Υπερεγώ μου, για να νοιώσω 
και πάλι να με τυλίγει η αύρα του Ενός και 
Μοναδικού Θεού που είναι μέσα μου, και 
είμαι μέσα Του, αιώνιο Άτομο, σ’ ένα Αιώνιο 
Σύνολο.

Τι θαύμα των αισθήσεων είναι αυτό 
που πλημμυρίζει την ύπαρξή μου ; 

ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ


