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ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΥΓΙΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΣΜΟΣ
ΘΕΩΡΙΑ-ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ-ΠΡΑΚΤΙΚΗ

 

Ο  ορισμός  και  η  συγκριτική  σχέση  ομοιοτήτων  και  διαφορών  μεταξύ  της
ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗΣ  ΚΑΙ  ΤΟΥ  ΥΓΙΟΥΣ  ΕΣΩΤΕΡΙΣΜΟΥ  αναφέρθησαν  στο  πρώτο
σεμινάριο.  Γι’  αυτό θα προχωρήσουμε στην παρουσίαση της ψυχαναλυτικής
μεθόδου αμέσως.

Μέθοδος, όπως λέγει και το όνομά της, είναι ο δρόμος της σκέψης τον οποίον
ακολουθούμε,  μετερχόμεθα,  για  να  πετύχουμε  κάτι!  «Αρχή  σοφίας,  η  τών
ονομάτων επίσκεψις» έλεγαν οι Αρχαίοι Έλληνες.

ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ του ανθρώπου είναι, χονδρικά τα εξής : Το ΣΥΝΕΙΔΗΤΟ,
το ΠΡΟΣΥΝΕΙΔΗΤΟ, το ΥΠΟΣΥΝΕΙΔΗΤΟ και το ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΟ, με σειρά βάθους.
Όλα αυτά τα μέρη διαπερνώνται από το ΥΠΕΡΣΥΝΕΙΔΗΤΟ.

Το  ΣΥΝΕΙΔΗΤΟ είναι το μέρος του ψυχισμού το οποίο αποτελείται από τις
συνειδητές επιγνώσεις του ανθρώπου. Ο ΝΟΥΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ.

Το ΠΡΟ-ΣΥΝΕΙΔΗΤΟ είναι το κομμάτι του υποσυνείδητου νου που βρίσκεται
πολύ κοντά στην συνείδηση.  Είναι ο Άδης, ο κάτω κόσμος (εσωτερικά).

Το  ΥΠΟ-ΣΥΝΕΙΔΗΤΟ είναι το μέρος του ψυχισμού (νους-σκέψεις) το οποίο
αποτελείται  από  τις  μη  συνειδητές  αναμνήσεις  του  ανθρώπου,  οι  οποίες 
ευρίσκονται, σχετικά κοντά στην συνείδηση, σε μικρό βάθος κάτω από αυτήν,
εξ ου και ο όρος υποσυνείδητο. 

Το  Α-ΣΥΝΕΙΔΗΤΟ είναι  το  μέρος  του  ψυχισμού  (νους-σκέψεις)  το  οποίο
αποτελείται  από  τις  μη  συνειδητές  αναμνήσεις  του  ανθρώπου,  οι  οποίες
ευρίσκονται πολύ μακριά από την συνείδηση, σε μεγάλο βάθος από αυτήν, εξ
ου και  ο  όρος α-συνείδητο!  δηλ.  υπάρχει  στην ψυχή μία  περιοχή που δεν
βρίσκεται  στην προσοχή μας!  είναι  το  υποσυνείδητο και  το  ασυνείδητο της
ψυχής! Ο ΒΑΘΥΣ ΨΥΧΙΣΜΟΣ μας! Εσωτερισμός = δουλειά με το α-συνείδητο!
Πνεύμα/ασυνείδητο! Αυτή είναι η σχέση! Tα εσωτερικά πεδία είναι ο μεγάλος
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Εαυτός! Είναι όλα όσα είσαι και δεν φαίνονται!

Το ΥΠΕΡΣΥΝΕΙΔΗΤΟ, το οποίο διαπερνά όλα τα προαναφερθέντα μέρη, είναι
ο Συμπαντικός Νους, εξ ου και η ονομασία (όρος) υπέρ-συνείδητο.

Όλα  τα  προαναφερθέντα  διαρθρώνονται  στις  3  κύριες  λειτουργίες  του
ανθρωπίνου  εγκεφάλου,  δηλ.  την  ΝΟΗΣΗ, το  ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ και  την
ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.  Υπάρχει  και  η  οικονομική  λειτουργία  του
ψυχισμού, αλλά εδώ πλεονάζει!

ΟΡΙΣΜΟΙ: Η  νόηση είναι η σκέψη, η φρόνηση, η σύνεση, η κατανόηση της
σχέσης των αιτίων με τ’ αποτελέσματά τους δηλ. συλλαμβάνει το νόημα των
συμβαινόντων,  είναι  ο  νους  αυτοκράτωρ!  Πορεύεσθε  με  ακαταδάμαστο  το
φρόνημα και  σώφρονα την  κρίση  σας!  Η  ενοικούσα Διάνοια,  [η  ενοικούσα
Διάνοια = Η ΨΥΧΗ!], εις τον άνθρωπο (ο εσωτερικός παρατηρητής) εποπτεύει,
δηλ. παρακολουθεί και προσανατολίζει διορθωτικά τον κυρίαρχο νου!

Το  συναίσθημα  είναι  ο  τρόπος  του  αποδέχεσθαι  και  εκτελείν  υπό  του
ανθρώπου.

Η  συμβολική λειτουργία του εγκεφάλου, είναι η ικανότης του εγκεφάλου να
δημιουργεί  και  να  αναγνωρίζει  σύμβολα,  με  όσα  αυτά  σημαίνουν  για  τον
άνθρωπο. Το πιο απλό παράδειγμα συμβολικής λειτουργίας του ανθρωπίνου
εγκεφάλου είναι η γραφή και η ανάγνωση, όπως και ο αρθρωμένος λόγος. 

Ορισμός Συμβόλου: Είναι  συμπυκνωμένη ακολουθία σκέψεων. Συμπυκνώνει
χώρο και χρόνο, σημαίνει πολλά σε Ένα. Τα σύμβολα είναι φορείς νοήματος. Ο
προνομιακός  χώρος  των  συμβόλων  είναι  το  Α-συνείδητο.  Η  γλώσσα  του
ασυνειδήτου  είναι  η  γλώσσα  των  συμβόλων.  Θα  μιλήσουμε  γι’  αυτά  και
παρακάτω.

ΠΩΣ ΣΧΗΜΑΤΙΖΟΝΤΑΙ ΤΟ ΥΠΟ-ΣΥΝΕΙΔΗΤΟ ΚΑΙ ΤΟ Α-ΣΥΝΕΙΔΗΤΟ, ΜΕ
ΟΡΟΥΣ ΒΑΘΟΥΣ ΨΥΧΗΣ.

Οι καρμικές υποχρεώσεις, οι εμπειρίες της μήτρας και οι εμπειρίες του τοκετού
στο νεογνό, αποτελούν το βαθύ ασυνείδητο. (δες και σχετικά στο 1ο σεμινάριο,
σελ.  3  και  στο  2ο σεμινάριο,  σελ.  2  και  3).  Καθώς  ανεβαίνουμε  προς  το
υποσυνείδητο, αντιστοιχούνται οι εμπειρίες των 3-5 πρώτων χρόνων της ζωής,
the early recollections, δηλ. οι πρώιμες αναμνήσεις της γήινης ζωής μας. Έτσι
διαμορφώνονται  στον νέο άνθρωπο οι  πηγές του φρονείν!  τούτο συμβαίνει
ανάλογα με το αν ενεργοποιείται περισσότερο η κατάσταση φωτ/φίας Α (το
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ένστικτο του θανάτου) ή η κατάσταση φωτ/φίας Β (το ένστικτο της ζωής). 

Από  εκεί  και  πέρα,  όλα  γίνονται  όλο  και  πιο  συνειδητά.  Ο  πυρήνας  του
υποσυνειδήτου,  όπως  και  εκείνος  του  ασυνειδήτου,  σχηματίζεται  από  τις
θετικές  εμπειρίες  του  νέου  όντος  (κατάσταση  φωτ.  Β)  όπως  και  από  τις
αρνητικές εμπειρίες ή τοξικές αναμνήσεις του νέου όντος (κατάσταση φωτ. Α).
Σχηματίζεται δηλ. από τους φόβους, τους θυμούς, την οργή, τις προσδοκίες και
τους τρόπους με τους οποίους κρύβει τις αληθινές του επιθυμίες. Τις κρύβει
από τον εαυτό του και τους άλλους, για να είναι αρεστό στους άλλους. Για να
έχει την αγάπη των άλλων, χωρίς την οποία το παιδί δεν μπορεί να επιβιώσει!
(δες 2ο σεμινάριο). Όλα αυτά απωθούνται από την συνείδηση, κρύβονται απ’
αυτήν  και  ονομάζονται  ΑΠΩΘΗΜΕΝΑ.  Όλα  αυτά  εκδηλώνονται  με  ποικιλία
ψυχοσωματικών ενοχλημάτων! Αυτή είναι η ενοχοποίηση, συμβολοποίηση της
γλώσσας  του  σώματος.  Το  σώμα  είναι  εικόνα  της  εκδηλωμένης  ψυχής!  Ο
μηχανισμός του Διαβόλου ο οποίος ενεργεί είναι ο εξής : ΘΑ ΕΙΜΑΙ ΟΠΩΣ ΜΕ
ΘΕΛΕΤΕ, ΓΙΑ ΝΑ Μ’ ΑΓΑΠΑΤΕ! Αντίδοτο: Μην αφήνετε τον άλλο να εισχωρεί
στο δικό σας πεδίο και να επιβάλλει τα δικά του κριτήρια! Μεγάλο μέρος των
πράξεών μας είναι ασυνείδητο! Όλοι βασανίζονται από το παρελθόν τους!

Έτσι  σχηματίζονται  συν τω χρόνω οι  πηγές  του φρονείν,  οι  συνήθειες  του
νευρικού  συστήματος  του  νέου  ανθρώπου,  με  την  μορφή  των  αμυνών  οι
οποίες εγκαθίστανται! Αμυνών οι οποίες συνίστανται στην εγκατάσταση ρόλων-
ψυχικών  ενδυμάτων.  Ρόλων-προσωπείων  οι  οποίοι  καταπιέζουν  ή  και
αφανίζουν το αληθινό πρόσωπο κάτω απ’ όλα αυτά! Η πιο κοινή διαταραχή η
οποία προκαλείται έτσι,  είναι τα ψυχικά συμπλέγματα. Αυτά εμποδίζουν την
αυτοπραγμάτωση  και  ολοκλήρωση  του  ανθρώπου!  Όλη  αυτή  η  ιστορία
συνοψίζεται σε μια λέξη, την λέξη ΕΝΟΧΗ. Ορισμός ψυχικού συμπλέγματος:
ούτως καλείται γενικά κάθε σύνολο ιδεών με έντονη συναισθηματική φόρτιση.
Η ιδέα ορίζεται ως νοητική εικόνα (μορφή).

Ορισμός Ενοχής :  Είναι ο φόβος του παιδιού ότι θα χάσει την αγάπη των
γονιών του με αποτέλεσμα να προκύπτει ανάγκη αυτοτιμωρίας! Η ενοχή είναι
θέμα  ισορροπίας.  Ανεπαρκής  ενοχή  αφήνει  τον  άνθρωπο  άγριο  θηρίο!
Πλεονάζουσα ενοχή,  παράγει  άρρωστα  ζώα!  Καθώς το  παιδί  μεγαλώνει  και
ενηλικιώνεται στην θέση των γονιών του μπαίνουν οι δάσκαλοι, οι φίλοι, οι
ερωτικοί σύντροφοι, οι προϊστάμενοι, οι σύζυγοι, οι άλλοι άνθρωποι γενικώς.

Μ’  αυτόν  τον  τρόπο  ολοκληρώνεται  ο  μηχανισμός  δύο  συστημάτων  του
Διαβόλου  μέσα  στον  νέο  άνθρωπο!  Δηλ.  ο  μηχανισμός  του  εσωτερικού
δολιοφθορέως και  το  παράρτημα  αυτού  το  οποίο  ονομάζουμε  λανθασμένο
σύστημα αυτοελέγχου (θεωρούντος νου). 
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Ορισμός  και  μηχανισμός  εσωτερικού  δολιοφθορέως:  Ο  εσωτερικός
δολιοφθορέας  είναι  η  ενέργεια  αντίθεσης  στη  ζωή  (φωτ/φία  Α),  δηλ.  το
ένστικτο  του  θανάτου  εν  δράσει  μέσα  μας!  Το  ένστικτο  της  ζωής  είναι  η
ενέργεια κατάφασης στη ζωή (φωτ/φία Β)! Ο εσωτερικός δολιοφθορέας είναι
έννοια,  όχι  πρόσωπο!  Δηλ.  είναι  ένα σύστημα ψυχικών δυνάμεων (ενοχών
κυρίως) το οποίο :

Α) κλέβει την δύναμη από τον αληθινό εαυτό (δυναμικό κατάστασης φωτ. Α,
δηλ.  είναι  ενέργεια άρνησης της ζωής,  και  αφαιρείται  από το δυναμικό της
κατάστασης φωτ. Β, δηλ. την ενέργεια κατάφασης στη Ζωή)!

Β)  γεννά μόνιμη επίθεση κατά του αληθινού εαυτού (δηλ. πάλι το δυναμικό
της φωτ. Α στρέφεται κατά του δυναμικού της φωτ. Β, που είναι η ενέργεια
κατάφασης  στη  ζωή!).  Ο  εσωτερικός  δολιοφθορέας  είναι  ΦΟΒΟΣ.  Ο φόβος
κλέβει τη δική σας ενέργεια και τη δίνει σε άλλους! Σας κλέβει την υγεία, την
ευζωία, την επικέντρωση και τη δίνει σε άλλους!

Γ) δεν  επιτρέπει  στον  εαυτό  μας  να  αντιληφθεί-παραδεχθεί-αποδεχθεί  τα
προβλήματά του! Ομοίως ως προαναφέρθηκε την ζημιά την κάνει το δυναμικό
της φωτ. Α ενάντια στο δυναμικό της φωτ. Β. Στον κατώτερο (γήινο) νου, είναι
το υποσυνείδητο που καθορίζει τι θα εισέλθει και θα παραμείνει ως συνείδηση
του  ατόμου!  Μάθετε  να  αρνείστε  την  άρνηση  της  πραγματικής  ζωής!  2
αρνήσεις  =  1  κατάφαση!  (δες  και  σελ.5  του  παρόντος).  Μη  χάνετε  την
προοπτική σας!

Ορισμός και μηχανισμός του λανθασμένου συστήματος αυτοελέγχου : 

Μας κάνει να θεωρούμε (νομίζουμε) την γνώμη του άλλου ως επίκριση. Την
επίκριση να την θεωρούμε (νομίζουμε) ως απόρριψη. Την απόρριψη να την
θεωρούμε (νομίζουμε) ως απώλεια αυτοαξίας! Δηλ. η κατάσταση φωτ. Α έφαγε
κυριολεκτικά ένα μέρος της κατάστασης φωτ. Β! Δηλ. το ένστικτο του θανάτου
έφαγε (εξουδετέρωσε) κυριολεκτικά ένα μέρος του ενστίκτου της ζωής! Έτσι,
προσ-βαλλόμαστε εύκολα από οτιδήποτε και οποιονδήποτε!

Πως  εξασθενούμε  αυτούς  τους  δύο  τερατώδεις  μηχανισμούς  ώστε  ν΄
απελευθερώνεται  το πρόσωπο; Δηλ.  πως εξασθενούμε τον κλέφτη ώστε να
δυναμώνει ο νοικοκύρης; Δηλ. πως εξασθενούμε την κατάσταση φωτ. Α ώστε
να δυναμώνει  η  κατάσταση φωτ.  Β;  ούτως ώστε να μην προσ-βαλλόμαστε
εύκολα από οτιδήποτε και οποιονδήποτε; = το σωστό σύστημα αυτοελέγχου!
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Τους εξασθενούμε ακολουθώντας τις εξής ΑΡΧΕΣ!

Α)  Να είστε  ενεργοί  σαν  θεοί  συνδημιουργοί  επί  γης,  με  αυτοδυναμία,  το
λεγόμενον  ΑΥΤΕΞΟΥΣΙΟΝ  του  ανθρώπου.  "Ουδείς  ελεύθερος  εαυτού  μη
κρατών" έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες! "Εφήμεροι εισίν όσοι ουκ έχουσι ρίζας εν
εαυτοίς" είπε ο Χριστός! Μην αφήνετε τον άλλο να εισχωρήσει στο δικό σας
πεδίο και να επιβάλλει τα δικά του κριτήρια!

Β)  Η συνειδητή  γνώση των υποσυνειδήτων ή  ασυνειδήτων αιτιών κάνει  τ’
αποτελέσματα  (ενοχλήματα)  να  εκλείπουν.  Παράδειγμα:  Η άμεση λύση του
οδυνηρού σπασμού στο παχύ έντερο μόλις ο άνθρωπος παραδέχθηκε ότι ήταν
απελπισμένος, αδύναμος. Οι αρχαίοι Έλληνες έλεγαν σχετικά μ’ αυτά : «λύπην
αδέσποτον,  ψυχής ναρκώσης,  λογισμώ έκκρουε!»  Να τολμάτε  να δείτε  την
επώδυνη  αλήθεια,  συνειδητά,  κάθε  στιγμή!  Ένας  ψυχικός  πόνος
συνειδητοποιημένος, δεν προκαλεί φυσικό πόνο! δεν μεταφέρεται στο σώμα
σας! 1 ψέμμα στο μυαλό = 1 πόνος στο σώμα! η συμβολοποίηση! ενοχοποίηση
της γλώσσας του σώματος!

Γ)  Η  απόσπαση-ανεξαρτησία  από  το  αποτέλεσμα  του  αγώνα  μας.  Να  μη
μετέχουμε  στο  δράμα!  Να  είμαστε  ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΟΙ-αυτόνομοι,  να  μη
δεσμεύουμε την ενέργειά μας, μάταια! Αυτή η τρίτη αρχή θα είναι το θέμα του
4ου σεμιναρίου  μας,  προσεχώς.  Συνοπτικά,  έχει  ως  εξής:  Δεν  μετέχω  στο
δράμα! είμαι εκεί κατά την ώρα της ανάγκης! αγαπώ και φροντίζω, αλλά δεν
αυξάνω τη συλλογική ένταση του πόνου,  με τον δικό μου πόνο! Επιπλέον,
δηλώνω την πρόθεσή μου ότι παραιτούμαι από κάθε επιθυμία ή προσδοκία του
αποτελέσματος της δράσης μου! Είμαι μέσα στη ζωή, αλλά στέκομαι και σαν
έξω από τη ζωή! έξω, πέρα και πάνω απ'όλα! σε ενότητα με το Θεό! 

Δ)  Σε  σχέση  και  με  τις  προηγούμενες  αρχές  και  ιδίως  την  πρώτη,  να
υιοθετούμε μέσα μας ΤΗΝ ΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΟΥ ΑΕΝΑΟΥ ΑΓΩΝΟΣ. Μέσα μας
έχουμε  και  θα  βρούμε  πάντα  όση  δύναμη  χρειάζεται  κάθε  φορά  για  να
συνεχίζουμε! (Μπορούμε να πούμε ότι αυτή είναι η πέμπτη ΑΡΧΗ!) Είναι μια
συμπαντική αρχή και μπορεί να μας εμψυχώνει κατά την εκάστοτε ενσάρκωση
και  κατά  τις  αλληλοδιάδοχες  ενσαρκώσεις  μας.  ΑΝΑΚΥΚΛΟΥΣΘΑΙ  ΚΑΙ
ΤΕΛΕΙΟΥΣΘΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΑΡΑ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ, είναι το σλόγκαν. [Η ψυχή είναι
αντίληψη  που  υπάρχει  και  αντιλαμβάνεται  τον  Εαυτό  της,  μέσα  από  τις
εμπειρίες της! χωρίς εμπειρίες σταματά η εξέλιξη της ψυχής! Είναι ένα είδος
θανάτου της ψυχής, για όσους ενδιαφέρονται να εμβαθύνουν! Αυτή είναι η
αιτία των μετενσαρκώσεων στο διηνεκές! Έτσι η ψυχή, ελευθέρως επιλέγουσα,
βρίσκει την εκπλήρωση-ολοκλήρωσή της όπως την έχει σχεδιάσει!] Σύμφωνα
με τα ανωτέρω οδηγούμεθα στο συμπέρασμα ότι πρέπει προηγουμένως να έχει
ολοκληρωθεί ο ΣΥΝΕΙΔΗΣΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ή αλλιώς Νους Αυτοκράτωρ.
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Άρα πρέπει να είναι παιγνίδι για ενηλίκους. Όμως και τα παιδιά μπορούν να
μετέχουν στο  άθλημα με  την κατάλληλη εκπαίδευση και  αγωγή τους.  Έχει
διαπιστωθεί, ότι και στα πολύ μικρά παιδιά (νήπια και μικρότερα) πολλάκις, η
εξήγηση και μόνον αυτού το οποίον τους συμβαίνει, τα λυτρώνει, εξυγιαίνει,
θεραπεύει!

Εδώ,  σήμερα,  θα  μιλήσουμε  πως  κατακτάται  η  ψυχική  ωριμότητα  από
ενηλίκους ανθρώπους. Η πραγματική ισχύς ευρίσκεται στην θέλησή μας, στην
απόφασή μας, στο πνεύμα μας να δούμε, να αντιληφθούμε την αλήθεια μας.
Αυτό το πύρωμα της ψυχής χρειάζεται τόσο στην ψυχανάλυση όσο και κατά
την πορεία στα εσωτερικά πεδία. Η δύναμή μας θα βρεθεί στην αλήθεια μας,
στη θέλησή μας κι απόφασή μας να διαλύσουμε το ψέμα του φόβου και τα
παράγωγά του!! Ο Νους Αυτοκράτωρ μπορεί να βάζει σε τάξη τη δύναμή μας
και να προσδίδει ευγένεια στο πάθος μας! Συνειδητά σαν κυρίαρχες υπάρξεις!

Ορισμός  ψυχικής  πνευματικής  ωριμότητας:  Να  θελήσουμε  και  ν’
αποφασίσουμε και να φθάσουμε στο σημείο όπου είμαστε εμείς ο πατέρας και η
μητέρα  του  εαυτού  μας  καθώς  επίσης  ότι  εκτός  από  αυτοδύναμοι  και
ΑΥΤΕΞΟΥΣΙΟΙ είμαστε και ο Θεός συνδημιουργός στη Γη. Αυτή είναι η κύρια
ευθύνη της  ενσάρκωσής μας και  είμαστε  μόνοι  απέναντι  σε  αυτήν!  Αν δεν
ωριμάσουμε ψυχικά, δεν έχουμε βάσιμη ελπίδα, είτε σαν άτομα, είτε σαν λαός!
Να προχωρούμε χωρίς να δειλιάζουμε, χωρίς να υπνοβατούμε! Δηλ. να μην
υποκαθίσταται, όπου λείπει το πραγματικό με το φανταστικό (δηλ. το όνειρο,
τον  μύθο,  την  συμβολική  μορφή  των  πύργων  από  ελεφαντόδοντο!).   ΤΟ
ΔΙΑΖΥΓΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ!  Η δημιουργία είναι κλειδί μακροζωϊας
από μόνη της. Να αγγίζουμε και να εκφράσουμε την αλήθεια μας, πέρα από
τον φόβο του θανάτου και της τιμωρίας, ώστε να καταλάβουμε τις προθέσεις
και τα κίνητρά μας, τα οποία δεν τολμάμε να πούμε, να μαρτυρήσουμε στον
εαυτό μας.

Όλα  τα  ανωτέρω σχετίζονται  με  τις  τοξικές  μας  αναμνήσεις.  Πως αυτές  οι
τοξικές αναμνήσεις ανασύρονται από το υποσυνείδητο-ασυνείδητο; Πώς γίνεται
τούτο  ώστε  να  γίνουν  συνειδητές,  ούτως  ώστε  τ’  αποτελέσματά  τους  να
εκλείπουν; 

Τούτο  γίνεται  με  την  ΕΝΘΥΜΗΣΗ,  τόσο  στην  ψυχανάλυση,  όσο  και  στον
εσωτερισμό.

Η ενθύμηση στην ψυχανάλυση προκαλείται με τρεις τρόπους : δηλ. με τον
ελεύθερο  συνειρμό,  με  τις  παραπραξίες  της  καθημερινής  ζωής και  με  την
ερμηνεία  των  ονείρων.  Ο  συνδυασμός  όλων  αυτών,  είναι  ο  4ος τρόπος.  Η
ενθύμηση στα εσωτερικά πεδία προκαλείται με τον διαλογισμό, τον οραματισμό
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και την υπνωτική αναδρομή σε προηγούμενες ζωές (ενσαρκώσεις). 

Η ενθύμηση στην ψυχανάλυση ανακαλεί στην συνείδηση απωθημένες τοξικές
αναμνήσεις  και  απωθημένα,  ψυχοτραυματικά  συμβάντα.  Η  ενθύμηση  στα
εσωτερικά πεδία ανακαλεί  στην συνείδηση τοξικές αναμνήσεις,  πληροφορίες
και καρμικές υποχρεώσεις από προηγούμενες ενσαρκώσεις. Μεγάλο μέρος των
πράξεών μας είναι ασυνείδητο! Όλοι βασανίζονται από το παρελθόν τους! Η
ενθύμηση της τοξικής ανάμνησης από προηγούμενη ενσάρκωση ΘΕΡΑΠΕΥΕΙ
όπως  η  ενθύμηση  τοξικής  ανάμνησης  από  την  παιδική  ζωή,  κατά  την
ψυχανάλυση!  Η  πρώιμη  ηλικία  είναι  το  προνομιακό  πεδίο  εκδήλωσης  των
συνεπειών των καρμικών υποχρεώσεων, αλλά όχι  μόνον! Οι  δοκιμασίες της
πρώϊμης  ηλικίας  οφείλονται  επίσης  στο  σχέδιο-σενάριο  το  οποίο  επέλεξε  η
ψυχή για να βιώσει στο γήϊνο πεδίο! 

ΕΙΡΜΟΣ  σημαίνει  ακολουθία  σκέψεων!  Λογικός  ειρμός  σημαίνει  συνειδητά
λογική ακολουθία σκέψεων!

Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΣΥΝΕΙΡΜΟΣ  (συνείρω = συνδέω) είναι  η ελεύθερη σύνδεση
των αναμνήσεων, δηλ. αφήνουμε τις αναμνήσεις να έρχονται η μία κατόπιν της
άλλης,  η  επόμενη  ως  επακόλουθο  της  προηγούμενης,  δηλ.  αφήνουμε  την
μνήμη  μας  χωρίς  συνειδητό  λογικό  χαλινάρι,  δηλ.  λειτουργούμε  εντελώς
αυθόρμητα, όπως γίνεται κατά τον ύπνο με τα όνειρά μας. Ο εσωτερικός μας
παρατηρητής  ή  αλλιώς  ο  θεωρών  νους  μας,  όπως  και  ο  γιατρός
παρακολουθούν τα λεγόμενα (τις σκέψεις μας) εντελώς αποστασιοποιημένα και
συνάγουν τα συμπεράσματα για το τι αληθινά συμβαίνει  στο υποσυνείδητο-
ασυνείδητο. 

Θέλω να τραβήξω την προσοχή σας στο ασυνείδητο, διότι από εκεί έλκονται
όλα!! Η νέα ενέργεια χρειάζεται νέα εργαλεία και τα περισσότερα συνδέονται
με τα σύμβολα. Η γλώσσα του ασυνειδήτου είναι η γλώσσα των συμβόλων! 
(Σημ. : Πειράματα Κ. Γιούνγκ με το συλλογικό ασυνείδητο! Ζωγράφισαν Van
Gogh!). Η μέθοδος αυτή (ελεύθερος συνειρμός) εφευρέθηκε από τον Freud,
κατ’ αντιγραφήν της ονειρικής διαδικασίας, σαν προσπάθεια ενεργητικότερης
παρέμβασης  του  στις  ανάγκες  της  ψυχανάλυσης,  την  οποία  ακόμη,  τότε,
εξερευνούσε!

Θα κάνουμε ως παράδειγμα άσκηση ελευθέρου συνειρμού ως προς τις έννοιες
ΧΡΗΜΑΤΑ  και  κατόπιν  ΝΕΡΟ.  Θα  κάνουμε  επίσης  παραδείγματα  ελευθέρου
συνειρμού κατά την ανάλυση των ονείρων, παρακάτω.

Πριν  προχωρήσουμε  θα  παρουσιάσουμε  τον  τρόπο  με  τον  οποίο
αντιστεκόμαστε στον εσωτερικό δολιοφθορέα (δες και σελ.3 του παρόντος).
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Αναρωτιόμαστε κάθε φορά αν η σκέψη που έρχεται στο κεφάλι μας, υπηρετεί
τα  καλώς  νοούμενα  συμφέροντα  της  ζωής  μας  και  της  υγείας  μας.  Αν  τα
υπηρετεί, έχει καλώς, προχωρούμε! Αν δεν τα υπηρετεί σε κάποιο σημείο, τότε
πρόκειται για υπόδειξη από τον εσωτερικό δολιοφθορέα, οπότε: ή κάνουμε το
αντίθετο από ό,τι μας προτείνει ή δεν κάνουμε τίποτα! Δεν τον σκεπτόμαστε ως
οντότητα αλλά ως σύνολο σκοτεινών σημείων που διαλύουμε λέγοντας : «Εγώ
σε κατασκεύασα, εγώ και σε διαλύω με αγάπη!»

Τώρα,  θα  παρουσιάσουμε  τον  τρόπο  με  τον  οποίο  αντιστεκόμαστε  στο
λανθασμένο  σύστημα  αυτοελέγχου  μας,  στον  λανθασμένο  θεωρούντα   νου
μας. 

Κατά τις σχέσεις μας με τους άλλους θα σκεφτόμαστε συνειδητά: 

Μ’ επικρίνει; Κι αν μ’ επικρίνει, ΔΕΝ ΜΕ ΝΟΙΑΖΕΙ! 

Μ’ απορρίπτει;  Κι αν μ’ απορρίπτει, ΔΕΝ ΜΕ ΝΟΙΑΖΕΙ!

ΕΓΩ ΔΕΝ ΧΑΝΩ ΤΗΝ ΑΥΤΟΑΞΙΑ ΜΟΥ, οτιδήποτε κι αν κάνει ή λέγει ο άλλος.
ΕΞΑΛΛΟΥ ΤΟΝ ΣΥΝ-ΧΩΡΩ!

Ο νόμος είναι ο εξής : αυτό που μετράει είναι τι νομίζω εγώ για τον
εαυτό μου και όχι τι νομίζει ο άλλος για μένα! 

ΠΡΟΣΟΧΗ  :  Το  νομίζω  μας  πρέπει  ν’  ανταποκρίνεται  στην
πραγματικότητα.  Να  μην  λέμε  ψέματα  στον  εαυτό  μας.  Όταν  ο
εγκέφαλος  φοβάται,  τείνει  αυτοματικά  να  λέει  ψέματα  στον  εαυτό  του  και
στους άλλους. Άρα, κομβικό σημείο είναι η επίτευξη της Α-ΦΟΒΙΑΣ (κατάσταση
φωτ. Β). Δηλ. η υπέρβαση του φόβου του θανάτου! Κάνετε αυτό που φοβάστε!
Αυτή είναι η μέθοδος!

ΣΥΜΒΟΥΛΗ:  Αναρωτιέστε  συνεχώς  αν  «τώρα»  ενεργεί  ο  εσωτερικός
δολιοφθορεύς  σας  ή  και  το  λανθασμένο  σύστημα  αυτοελέγχου  σας  (ο
λανθασμένος θεωρών νους σας).

Αντισταθείτε κάθε φορά συνειδητά με τον προαναφερθέντα τρόπο χωρίς να
δίνετε  ιδιαίτερη  σημασία  στις  αντιστάσεις  διότι  τους  δίνετε  υπόσταση  και
τρανεύουν. Εδώ ισχύει χαρακτηριστικά το αρχαίο ρητό : «λύπην αδέσποτον,
ψυχής ναρκώσης, λογισμώ έκκρουε!», σας παραπέμπω προηγουμένως, σελ.4.
Δηλαδή κάνετε συνειδητή διαχείριση των προβλημάτων σας! Συνειδητά, σαν
κυρίαρχες υπάρξεις!
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Συμπληρωματικές  οδηγίες  για  εσωτερικό  δολιοφθορέα:  Αβλαβής  και
αζήμια  για  όλους  και  όλα,  εκτόνωση  της  συγκρατημένης  οργής  :  α)
μουτζούρωμα σε χαρτί  κάψιμο σε οινόπνευμα,  → β) μπουκάλια σε σακούλι →
σπάσιμο με σφυρί, γ) την ώρα που συμβαίνουν αυτά να λέμε :  “Ευλογώ και
φωτίζω  όλα  τα  αρνητικά  συμβάντα  στην  ζωή  μου.  Ακυρώνω  όλους  τους
χαμηλούς  κραδασμούς  που  είναι  παράγωγα  των αρνητικών συναισθημάτων
μου. Αποδέχομαι και αγαπώ όλα όσα η ψυχή μου επέλεξε ως δοκιμασίες στην
παρούσα  ενσάρκωση.  Επιθυμώ  και  μπορώ  να  ανταποκριθώ  σε  όλες  τις
δοκιμασίες γιατί Είμαι Αγάπη, Αλήθεια και Φως.   Είμαι στο Φως, το Φως είναι
μέσα μου, Είμαι το Φως.”

ΟΙ ΠΑΡΑΠΡΑΞΙΕΣ της καθημερινότητας : Αυτές συμβαίνουν, όταν μιλάμε ή
πράττουμε αυθόρμητα, χωρίς συνειδητό έλεγχο. Π.χ. «γλώσσα λανθάνουσα, τα
αληθή λέγει!». Επίσης όταν σκοντάφτουμε και πέφτουμε όταν δεν θέλουμε να
πάμε κάπου! Για τον ίδιο λόγο, όταν χάνουμε τα κλειδιά του μεταφορικού  μας
μέσου!

Πιο συγκεκριμένο παράδειγμα είναι  το εξής :  Κατά την αμέριμνη συζήτηση
μεταξύ φίλων, ο εσωτερικός δολιοφθορέας του ενός εκφράζεται (εκδηλώνεται)
καθώς ο άνθρωπος λέγει : «Δεν θα ησυχάσω αν δεν μου προκαλέσω τις μη
αναστρέψιμες βλάβες τις οποίες έχω ανάγκη!».  Όταν άκουσε τον εαυτό του να
εκστομίζει  αυτήν  την  φράση,  έμεινε  έκπληκτος,  ανησύχησε  και
προβληματίστηκε  πως  θ’  αντιμετωπίσει  αυτήν  την  αλήθεια  του!  Αυτός  ο
άνθρωπος υπήρξε τυχερός, διότι όπως ανεκαλύφθη με εσωτερικό τρόπο, ήταν
παλαιά  και  έμπειρη  ψυχή!  Γι’  αυτό,  με  την  εμπειρία-σοφία  την  οποία  είχε,
προκαλούσε  παραπραξίες  με  μορφή  αλληλοδιαδόχων  μικροβλαβών.  Με  τις
μικροβλάβες  αυτές  θυσίαζε  το  έλασσον  για  να  σώζει  το  μείζον,  δηλ.  ν’
αποφεύγει μεγαλύτερες ζημίες στην υγεία και στην ακεραιότητα του εν λόγω
ανθρώπου. Γι’  αυτό σε κάθε παραπραξία–μικροατύχημα, να διερωτάσθε : τι
σημαίνει αυτό; Τι νόημα έχει; - Να ακολουθεί συνειδητή ενέργεια με ανάλογο
κατά περίπτωση τρόπο! Ας μας πουν, όσοι θέλουν, παραπραξίες δικές τους  για
να συζητήσουμε.

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

Δύο λόγια για τα σύμβολα. Ο ορισμός τους, δόθηκε ήδη. 

Ο  άνθρωπος  είναι  το  σύμβολο  των  συμβόλων,  εκδήλωση  των  εσωτερικών
πεδίων! Όλα μέσα μας και γύρω μας, είναι σύμβολα! Το καθένα με την σημασία
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του!  Ο  υλικός  κόσμος  (γήϊνος)  είναι  σύμβολο  του  Πνευματικού  κόσμου!
Οτιδήποτε είναι μέσα στα πλαίσια του γραμμικού χρόνου, είναι σύμβολο! Είναι
μορφή  που  φθείρεται  και  αναπαράγεται  σε  έναν  αέναο  κύκλο!  Δεν  είναι
σύμβολο το νοούμενο, δεν είναι σύμβολο η πραγματική ιδέα! Η ιδέα = νοητική
εικόνα!  Ένα  μέρος  μας,  ως  ανθρώπων,  είναι  αιώνιο,  άχρονο!  Όλοι  μας
συμβολίζουμε κάτι! Το φυσικό μας σώμα συμβολίζει έναν Εαυτό που δεν είναι
εδώ σε όλο του το μεγαλείο, αλλά γίνεται αντιληπτός από το σύμβολό Του!
Μόνο σαν σύμβολο μπορούμε να δούμε τον εαυτό μας! Η ανθρώπινη φύση
είναι σύμβολο της θεϊκής! Ο άνθρωπος συμβολίζει τον Θεό στο φυσικό πεδίο!

Το σώμα (σήμα) μας είναι ένα σύμβολο του ανώτερου Εαυτού μας! Ανάλογα το
DNA μας είναι ένα σύμβολο της μνήμης που υπάρχει στο αιθερικό πεδίο! Η
μνήμη μας είναι καταγεγραμμένη στο DNA μας με μορφή συμβόλων. Το DNA
μας αποτελείται από μικρά σύμβολα της μνήμης, συνδεδεμένα μεταξύ τους σε
μία αλυσίδα! Το DNA μας είναι σύμβολο και εικόνα, στον γραμμικό χρόνο, των
εγγραφών που υπάρχουν στο αιθερικό πεδίο! Μπορούμε να μάθουμε τεχνικές ,
όπου ενώνουμε το σύμβολο με την ιδέα του! Η ιδέα = νοητική εικόνα! Τα
πράγματα  γύρω  μας  είναι  σύμβολα  μιας  άλλης  πραγματικότητας!  Σύμβολα
ενεργειών του ασυνειδήτου μας, σύμβολα καταστάσεων και ενεργειών άλλων
διαστάσεων!  Τέλος,  η  εσωτερική  κυτταρική  μας  δομή  είναι  σύμβολο  των
εσωτερικών  πεδίων!  ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ:  ο  ανθρώπινος  οργανισμός  παράγεται  από
εσωτερικό  προγραμματισμό  του,  ο  οποίος  προϋπάρχει  ήδη  στα  εσωτερικά
πεδία! Οτιδήποτε είναι μέσα στα πλαίσια του γραμμικού χρόνου είναι σύμβολο!

Όλα προκύπτουν από το βαθύ ασυνείδητο-Πνεύμα! Το ασυνείδητο εκφράζεται-
διατυπώνεται-εξωτερικεύει το κρυφό! Τα εσωτερικά πεδία είναι το συμβολικό
πεδίο!  μπορούμε να λύνουμε ένα θέμα στο φυσικό πεδίο  ή  στο συμβολικό
πεδίο! στο συμβολικό πεδίο διαχειριζόμαστε κάθε θέμα με μεγαλύτερη άνεση
και  πιο  ισορροπημένα!  διότι  εκεί  χρησιμοποιούμε  τον  κυρίαρχο  νου,
διαχειριζόμενοι  τις  ενέργειες,  πριν  ακόμη  αποκρυσταλλωθούν  στο  φυσικό
πεδίο!

Το σώμα, στα Ελληνικά, είναι ΣΗΜΑ, είναι δηλ. ένας κώδικας συμβόλων! Για
την ενοχοποιημένη-συμβολοποιημένη γλώσσα του σώματος, η οποία παράγει
τα  συμπτώματα  και  τα  σημεία  των  ασθενειών,  δες  σχετικά  στα  βιβλία  της
Louise Hay. Εκεί αναφέρεται τι σημαίνει, σε ψυχοσωματικούς όρους, το κάθε
νόσημα! Κάθε νόσημα και οι ψυχικές του αιτίες, υποσυνείδητα-ασυνείδητα! Το
ασυνείδητο εκφράζεται μέσα από οικείες μορφές και ρόλους και ιδέες-πρότυπα-
αρχέτυπα, προκειμένου να μεταφέρει πληροφορίες της εσωτερικής μας δομής!
επίσης, να μας βοηθήσει να συνειδητοποιήσουμε όσα συμβαίνουν μέσα μας!

Όνειρα, μύθος και μορφή, έχουν την ίδια προέλευση, το ασυνείδητο! Επίσης
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έχουν την ίδια γλώσσα!

ΑΝΑΛΥΣΗ,  ΕΡΜΗΝΕΙΑ  ΚΑΙ  ΕΞΗΓΗΣΗ ΤΗΣ  ΣΗΜΑΣΙΑΣ  ΤΩΝ  ΟΝΕΙΡΩΝ
(ΕΝΥΠΝΙΩΝ) ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Ουδεμία  σχέση  με  τους  ονειροκρίτες!  Επίσης,  δεν  είναι  του  παρόντος  η
αναφορά στα όνειρα των ξυπνητών, τους μύθους και τα σύμβολα ως φυγή και
καταφυγή των ανθρώπων και των λαών, οι οποίοι δοκιμάζονται! 

ΤΑ  ΟΝΕΙΡΑ  (ενύπνια)  είναι  μια  αναπαράσταση  καταστάσεων  που  γίνεται
αντιληπτή από τον άνθρωπο την ώρα του ύπνου. Το όνειρο είναι η ημερήσια
αναφορά την οποία δίνει το Μεγάλο Εγώ στο μικρό εγώ, περί της καταστάσεως
του όντος, κατά την συγκεκριμένη περίοδο!  Ο θεατής που παρακολουθεί την
αναπαράσταση είναι πάντα ένας : ο άνθρωπος που κοιμάται. Το Εγώ, ο Νους
του, ο ψυχικός οργανισμός του. Για να γίνει μια αναπαράσταση, πρέπει κάποιος
να την επιθυμήσει. Το όνειρο είναι μορφοποίηση επιθυμίας. Αυτός ο κάποιος
είναι  η  ασυνείδητη  βούληση  του  ανθρώπου,  ο  οποίος  κοιμάται.  Κατά  την
διάρκεια  του  ύπνου  οι  κοινωνικές  συμβάσεις  ξεχνιούνται  προσωρινά,  διότι
αφορούν την συνειδητή βούληση κι έτσι αφήνουν ελεύθερη την ασυνείδητη
βούληση να κάνει αναπαραστάσεις σύμφωνα με την επιθυμία και τις διαθέσεις
της! Τα όνειρα είναι κατά τον Freud, η βασιλική οδός προς το ασυνείδητο! 

Το πλήθος των στοιχείων που έχει  η ασυνείδητη βούληση,  προκειμένου να
στήνει τις ονειρικές αναπαραστάσεις είναι ανεξάντλητο. Αναρίθμητα πλήθη από
χώρους και τμήματα χώρων. Ανεξέλεγκτη χρήση της έννοιας του χρόνου, προς
κάθε  κατεύθυνση.  Ανεξάντλητη  επιλογή  θεμάτων.  Χρήση  προσώπων  και
αντικειμένων, στο σύνολό τους ή τμηματικά. Απόλυτη ελευθερία συνδυασμών.
Πλήρης  περιφρόνηση  στις  κοινωνικές  συμβάσεις.  Ελεύθερη  επιλογή  ροής,
συνέχειας,  ακολουθίας.  Έτσι,  τα  όνειρα  γίνονται  ένα  μέσο  εσωτερικής
έκφρασης που επιτρέπει την επικοινωνία του Εγώ με τον Εαυτό του. Χρειάζεται
εξοικείωση  με  την  συμβολική  γλώσσα  του  ονείρου.  Χάρη  στην  γνώση  του
μηχανισμού  των  ονείρων,  οδηγούμεθα  στην  κατανόηση  του  εσωτερικού
κόσμου του Εγώ!

Για  να  ερμηνευθεί  ένα  όνειρο  χρειάζεται  η  ανάμνηση  ολόκληρου  του
ασυνειδήτου  σκηνικού,  ούτως  ώστε  να  αναζητηθεί  το  πραγματικό  μήνυμα.
Παράγοντας ένα όνειρο, το ασυνείδητο εκφράζει κάποιο μήνυμα.

Η όλη υπόθεση έγκειται στην γνώση των ονειρικών συμβόλων και στις σχέσεις
τις οποίες αναπτύσσουν μεταξύ τους. Η όλη υπόθεση έγκειται στην ικανότητα
κατανόησης του μηνύματος του ονείρου, κι εδώ βοηθά η ονειρική ανάλυση. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ:  Να  γίνεται  διάκριση  σε  προφανές  και  σε  υποκρυπτόμενο
περιεχόμενο του ονείρου (νόημα). Ιδιαίτερη σημασία έχει μόνο το δεύτερο, ως
εξής :

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΛΕΞΙΚΟΥ ΤΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ 

Παράλληλα  ως προς τον συμβολισμό των εννοιών, θα πρέπει να ανατρέχουμε
στα βασικά συνώνυμα της δεδομένης εννοίας, σε περίπτωση κατά την οποία
δεν την ευρίσκουμε στο λεξικό. Αν για παράδειγμα ονειρευτούμε ένα καρπούζι,
δεν πρέπει να κατακρίνουμε την ποιότητα του λεξικού επειδή δεν περιέχει την
λέξη καρπούζι. Αντίθετα πρέπει να ανατρέξουμε στις λέξεις που περιέχουν την
βασική  έννοια  της  λέξης,  τόσο  από  ουσιαστική,  όσο  και  από  ψυχολογική
άποψη. Έτσι θ’ αναζητήσουμε το νόημα της παράστασης «καρπούζι»  στη λέξη
«φρούτο»  που  υπάρχει  στο  λεξικό  (ουσιαστική  έννοια),  στη  λέξη  «τόπι»
(περιγραφική  έννοια),  και  στη  λέξη  «κύκλος»  (αρχετυπική  έννοια).
Παράλληλα, δεν θα δούμε ποτέ ένα καρπούζι  μόνο του.  Κάτι  άλλο θα έχει
προηγηθεί,  κάτι  άλλο θ’  ακολουθήσει.  Τα νοήματα των συμβόλων τα οποία
συνοδεύουν  το  καρπούζι  είναι  εξίσου  σημαντικά  καθώς  και  η  σειρά  της
εμφάνισής τους στο όνειρο.

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΟΝΕΙΡΟΥ, έχει
ως εξής :

1) Καταγραφή του περιεχομένου του ονείρου αμέσως μετά το ξύπνημα.

2) Αναζήτηση στο λεξικό του νοήματος των διαφόρων συμβόλων. Καταγραφή
των νοημάτων. Είναι το υποκρυπτόμενο περιεχόμενο του ονείρου.

3) Ανάλυση της ζωής και  της κατάστασης του ανθρώπου,  ο οποίος είδε  το
όνειρο. Εδώ ανήκει η περίπτωση ότι «ο πεινασμένος καρβέλια ονειρεύεται».
Δηλ.  όπου  λείπει  το  πραγματικό,  υποκαθίσταται  με  το  φανταστικό.  ΕΤΣΙ
ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ Η ΤΡΕΛΑ!

4) Αναζήτηση κοινών σημείων ανάμεσα στην πραγματικότητα την οποία βιώνει
το άτομο και την πραγματικότητα του ονειρικού περιεχομένου.

5) Απομόνωση του ειδικού μηνύματος για τον ενδιαφερόμενο.

6) Εξέταση της ενδεχομένης ύπαρξης γενικότερου μηνύματος για τους άλλους.
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Πρέπει να έχουμε επίσης υπόψη μας, ότι όπως η απομόνωση ενός και μόνον
ονειρικού συμβόλου δεν αρκεί για την αποκάλυψη της φύσης του ονειρικού
μηνύματος,  έτσι  και  η  εστίαση  σε  ένα  μόνον  όνειρο  δεν  αρκεί  για  ν’
αποκαλύψει  το  βάθος  και  το  πλάτος  της  άποψης  του  ασυνειδήτου.  Το
ασυνείδητο,  αν  εκτιμά  ότι  τα  μηνύματά  του  δεν  γίνονται  κατανοητά,  θα
συνεχίσει τις εκπομπές του με διαδοχικά όνειρα όπου με διαφορετικά σύμβολα
θα εκπέμπονται τα ίδια μηνύματα (νοήματα). Γι’ αυτόν τον λόγο, τα καλύτερα
συμπεράσματα  προκύπτουν  από  την  συλλογική  και  συγκριτική  μελέτη  ενός
μεγάλου αριθμού ονείρων, τα οποία έγιναν αντιληπτά σε κάποια συγκεκριμένη
χρονική περίοδο.

Ο απώτερος στόχος της ονειρικής ανάλυσης ενυπάρχει ήδη στην σκοπιμότητα
των  ονείρων.  Χάρη  στα  όνειρα,  ο  ασυνείδητος  νους  (σκέψη)  τον  οποίο
κρύβουμε μέσα μας, σχολιάζει την πραγματικότητα της καθημερινής ζωής μας.
Επίσης μας βοηθά να αντέξουμε τις πιέσεις της καθημερινής ζωής μας. Τέλος,
μας αποκαλύπτει τον βαθύτερο εαυτό μας. Η ονειρική ανάλυση δεν αποβλέπει
βέβαια  σε  κάτι  διαφορετικό.  Απλώς  μας  διευκολύνει,  ώστε  να  μπορέσουμε
γρηγορότερα να αντιληφθούμε το πραγματικό πρόσωπο της καθημερινότητας,
να  ξεπεράσουμε  δύσκολες  καταστάσεις  της  καθημερινότητας  και  να
γνωρίσουμε  σε  βάθος  τον  πραγματικό  εαυτό  μας  και  τις  ανεξάντλητες
δυνατότητές του. Γι’ αυτό, η σκοπιμότητα της ονειρικής ανάλυσης είναι πάντα
αισιόδοξη! 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΟΝΕΙΡΟΥ ΜΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το αυτοκίνητο είναι το σύμβολο το οποίο επαναλαμβάνεται συχνά στα όνειρα
του  συγχρόνου  ανθρώπου.  Στους  προηγουμένους  αιώνες,  οι  πρόγονοί  μας
ονειρεύονταν τα οχήματα της εποχής τους, αλλά σήμερα, οπότε τα οχήματα
κινούνται αυτοδυνάμως, αποτελούν πολύπλοκους συμβολικούς συνδυασμούς,
οι οποίοι απαιτούν ανάλυση προκειμένου να γίνει κατανοητό το ψυχικό νόημα.

Στα όνειρα, όπου εμφανίζεται αυτοκίνητο, η μελέτη πρέπει να στραφεί προς
δύο  κατευθύνσεις.  Από  τη  μία  πλευρά  πρέπει  να  εξετασθεί  το  ίδιο  το
αυτοκίνητο.  Τι  χρώμα έχει,  τι  μορφή έχει,  τι  είδους  αυτοκίνητο  είναι,  πως
κινείται, αν λειτουργεί καλά ή άσχημα, αν παθαίνει βλάβες, κλπ. Από την άλλη
πλευρά  πρέπει  να  εξετασθεί  ο  οδηγός.  Ποιος  είναι  και  σε  τι  κατάσταση
βρίσκεται; Πρόκειται για το άτομο που βλέπει το όνειρο ή για κάποιο άλλο;
Όταν άλλος οδηγεί το αυτοκίνητο, τότε αυτός ο άλλος και οι ιδιότητές του, έχει
κάνει κατοχή μέσα μας, όπερ άτοπον! Πως οδηγεί; Προσεκτικά ή επιπόλαια;
Γρήγορα ή αργά; Επικίνδυνα ή σταθερά; Που πηγαίνει; 
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Μόνον  όταν  δοθεί  απάντηση  σε  όλα  αυτά  τα  ερωτήματα,  τότε  μόνον  θα
κατανοηθεί το νόημα του πολύπλοκου συμβολισμού του αυτοκινήτου.

Αν το αυτοκίνητο του ονείρου λειτουργεί καλά και εξασφαλίζει ένα ευχάριστο
ταξίδι, τότε το ασυνείδητο διαβεβαιώνει το άτομο ότι όλα πηγαίνουν καλά στο
ταξίδι της ζωής του. Αν συμβεί κάποια βλάβη, αυτή είναι προειδοποίηση ότι
κάποιο εμπόδιο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί.

Κάθε στοιχείο του αυτοκινήτου αντιπροσωπεύει και μια ψυχική ιδιότητα. Έτσι,
η καλή ή κακή λειτουργία του συγκεκριμένου στοιχείου, αντιπροσωπεύει και
την  ανάλογη  κατάσταση  του  ψυχισμού.  Η  βενζίνη  αντιπροσωπεύει  την
ενέργεια. Οι φάροι την πηγή των ιδεών. Τα λάστιχα την σωματική δύναμη. Το
τιμόνι την αυτοπεποίθηση. Τα φρένα την θέληση. Όταν κάτι δεν πάει καλά σε
ένα από αυτά τα στοιχεία τότε αναγγέλλονται προβλήματα.

Με  όλα  τα  προαναφερθέντα,  καταφάνηκε  η  αξία  της  συνειδητής
αποστασιοποίησης και διαχείρισης του κάθε ψυχικού θέματος. Το ίδιο ισχύει και
με την διαχείριση των ευρημάτων, μέσω αναδρομής σε προηγούμενες ζωές!
Συνειδητά, σαν κυρίαρχες υπάρξεις!

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :  Το  όνειρο  του  Μεγάλου  Αλεξάνδρου  με  τον  Σάτυρο,  όταν  ο
Αλέξανδρος πολιορκούσε την Τύρο. Ανάλυση συμβόλου : Σα-Τύρος! Δηλ. θα
γίνει δική σου η Τύρος!

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Ελπίζω,  μ’  όλα  αυτά  να  σας  βοηθώ  να  φθάσετε  στην  ψυχο-πνευματική
ωριμότητα,  ν’  ανεβείτε  οι  ίδιοι  στην  κορυφή  του  βουνού  εαυτού-Εαυτού!
Δοκίμασα να σας δείξω πώς να κάνετε την ψυχή σας κομμάτια και  να την
επανασυναρμολογείτε μέσω αυτοανάλυσης. Σας υπενθυμίζω ότι  ο άνθρωπος
είναι  ο  δημιουργός  και  ο  κριτής  της  ιστορίας  του  και  συγχρόνως  ένα
υποκείμενο το οποίο αυτοθεωρείται,  αυτορυθμίζεται  και  αυτοβελτιώνεται,  με
όργανο την συνειδητότητά του, τον ΝΟΥΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ! Η ενοικούσα Διάνοια
(=  Η  ΨΥΧΗ)  στον  άνθρωπο  (ο  εσωτερικός  παρατηρητής)  εποπτεύει,  δηλ.
παρακολουθεί και προσανατολίζει διορθωτικά τον κυρίαρχο νου! 

Ποια προσωπικά θέματα θέλετε να συζητήσουμε; 

Ποιες συλλήψεις σας;

Ποιες προσλήψεις σας;
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Για την επόμενη φορά σας ζητώ, σας προτείνω, να γράψετε μισή σελίδα με
προσωπικά θέματα,  μια  εμπειρία ή  πρόβλημά σας,  την οποία  θα θέλατε  να
συζητήσουμε ή ένα όνειρο το οποίο θα θέλατε να αναλύσουμε.

Με την ελπίδα ότι  οι  ιδέες που σας έδωσα,  θα αναπτυχθούν με περαιτέρω
μελέτη και γείωση (υλοποίηση-λειτουργία) όσων εδόθησαν!

Σας ευχαριστώ!

 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Ένα λεξικό των ονείρων.

Ένα λεξικό των συμβόλων. (Του Cooper είναι καλό!)

Η ερμηνεία (σημασία) των ονείρων, του S. Freud.

Η ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ-Οι παραπραξίες της καθημερινής ζωής, του S. Freud.

Ο άνθρωπος και τα σύμβολά του, του K. Γιούνγκ

Τα βιβλία της Louise Hay

Η ξεχασμένη γλώσσα, του Έριχ Φρομ, έκδοση Μπουκουμάνη

  

Ερωτήσεις 3ου Μαθήματος

1. Τι ερωτήσεις και απορίες έχετε;

2. Τι είναι ο Νους Αυτοκράτωρ;

3. Τι είναι και πώς δρα ο εσωτερικός δολιοφθορεύς;

4. Τι είναι η ψυχοπνευματική ωριμότης;

5. Πώς σχετίζεται το νομίζω σας με την πραγματικότητα;

6. Τι σημαίνει επαναλαμβανόμενο νόημα ονείρου;

7. Τι είναι ο θεωρών νους;

8. Τι είναι η ενοχή; 
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9. Τι είναι και πώς δρα το λανθασμένο σύστημα αυτοελέγχου;

10. Τι είναι ο ελεύθερος συνειρμός και τίνος είναι απομίμηση;

11. Ποιές παραπραξίες σας συμβαίνουν;

12. Πότε καταγράφεται το όνειρο;
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