Συντίθενται οι τρεις αιώνες ενδιαφέροντος στη σύγχρονη φυσική, στην οικολογία, στη "μυστικιστική" θρησκεία και τη
διαπροσωπική ψυχολογία σε μια νέα
πνευματική
"κοινή λογική"; Αρχίζουμε
τώρα να ζούμε αυτή τη νέα κοινή λογική;
Μπορεί να γίνει το κυρίαρχο πρότυπο του
εικοστού πρώτου αιώνα;

Η ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ
Τώρα μπορείτε κι εσείς να ανακαλύψετε τις επιγνώσεις, το όραμα και τη
μ υ σ τ η ρ ι ώ δ η ακρίβεια της ΟΥΡΑΝΙΑΣ
ΠΡΟΦΗΤΕΙΑΣ. Είναι μια παραβολή γεμάτη ζωτικές αλήθειες που διαβάζεται
σαν μια συναρπαστική περιπέτεια και
αρχίζει με την εξαφάνιση ενός αρχαίου
περουβιανού χ ε ι ρ ο γ ρ ά φ ο υ . Π α ρ ' όλο
που ελάχιστοι Δυτικοί γνωρίζουν την
ύπαρξή του και η κυβέρνηση θέλει να το
εξαφανίσει, αυτό το αρχαίο έ γ γ ρ α φ ο
περιέχει ένα πολύτιμο μυστικό: τις εννέα
επιγνώσεις που η ανθρώπινη φ υ λ ή θα
κατανοήσει καθώς η ανθρωπότητα εισέρχεται σε μια εποχή αληθινής πνευματικής εγρήγορσης.
Αν θέλετε να βρείτε το χειρόγραφο
και τους κρυμμένους θησαυρούς του
πάρτε μέρος σ' αυτή την έρευνα. Είναι
μια αναζήτηση που θα σας οδηγήσει
ψ η λ ά , στην ο ρ ο σ ε ι ρ ά των Άνδεων, σε
α ρ χ α ί α ε ρ ε ί π ι α β α θ ι ά μέσα στα α ι ω νόβια δ ά σ η και σε μια εντυπωσιακή
ανακάλυψη γεμάτη εκπλήξεις. Θα αναγνωρίσετε γρήγορα την αλήθεια της
Πρώτης Επίγνωσης: στη ζωή του καθενός μας συμβαίνουν μυστηριώδεις συμπτώσεις οι οποίες, από τη στιγμή που
θα ερμηνευτούν, θα μ α ς ο δ η γ ή σ ο υ ν
στο αληθινό μας πεπρωμένο.
Ό τ α ν βρείτε και κατανοήσετε και
τις εννέα επιγνώσεις θα έχετε μια συναρπαστική νέα εικόνα της ανθρώπινης
ζωής, και ένα θετικό όραμα του πως θα
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Η ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ
Όταν ο James Redfield εξέδωσε για πρώτη φορά αυτό το σπάνιο βιβλίο - μια
περιπέτεια που αναφέρεται στο κυνήγι ενός πνευματικού μυστηρίου - οι άνθρωποι
το πήραν, το διάβασαν, και έμειναν άφωνοι με το περιεχόμενό του. Ενημέρωσαν
τους φίλους τους γι' αυτό και οι φίλοι με τη σειρά τους πληροφόρησαν τους δικούς
τους φίλους. Μόνο από στόμα σε στόμα, τα νέα γι' αυτό το μαγικό, συγκινητικό
έργο, εξαπλώθηκαν σε όλη την Αμερική, μέχρις ότου - μέσα σε λίγους μήνες από
την πρώτη έκδοση - οι προφητείες του είχαν μαγέψει πάνω από εκατό χιλιάδες
αναγνώστες οι οποίοι συγκινήθηκαν από τον τρόπο που ερμήνευε όσα συνέβαιναν
στη ζωή τους.
Τώρα μπορείτε να ανακαλύψετε κι εσείς τις επιγνώσεις, το όραμα, τη μυστηριώδη ακρίβεια ΤΗΣ ΟΥΡΑΝΙΑΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ. Είναι μια παραβολή γεμάτη ζωτικές αλήθειες που διαβάζεται σαν μια συναρπαστική περιπέτεια και αρχίζει με
την εξαφάνιση ενός αρχαίου Περουβιανού Χειρογράφου. Παρ' όλο που ελάχιστοι Δυτικοί γνωρίζουν την ύπαρξή του και η κυβέρνηση θέλει να το εξαφανίσει,
αυτό το πολύτιμο έγγραφο περιέχει ένα σημαντικό μυστικό: τις εννέα επιγνώσεις π ο υ η ανθρώπινη φυλή πρόκειται να συνειδητοποιήσει καθώς η ανθρωπότητα εισέρχεται σε μια εποχή αληθινής πνευματικής εγρήγορσης.
Αν θέλετε να βρείτε το χειρόγραφο - και τους κρυμμένους θησαυρούς του πάρτε μέρος στην έρευνα ενός μόνο ανθρώπου. Είναι μια αναζήτηση που θα
σας μεταφέρει ψηλά, πάνω στην οροσειρά των Άνδεων, σε αρχαία ερείπια βαθιά
μέσα στα πανάρχαια δάση και σε μια γεμάτη εκπλήξεις ανακάλυψη. Θα αναγνωρίσετε γρήγορα την αλήθεια της Πρώτης Επίγνωσης: στη ζωή του καθενός μ α ς
συμβαίνουν μυστηριώδεις συμπτώσεις οι οποίες, από τη στιγμή π ο υ θα ερμηνευτούν, θα μ α ς οδηγήσουν στο αληθινό μ α ς πεπρωμένο.
Όταν ανακαλύψετε και κατανοήσετε και τις εννέα επιγνώσεις θα έχετε μια
συναρπαστική καινούρια εικόνα της ανθρώπινης ζωής και ένα θετικό όραμα του
π ώ ς θα σώσουμε αυτό τον πλανήτη, τα πλάσματα και την ομορφιά του.
Η ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ θα σας δώσει ελπίδα... και ρίγη... καθώς θα αρχίζετε
να αντιλαμβάνεστε ότι θα πραγματοποιηθούν οι προβλέψεις της - για τις οποίες
έχετε ενδείξεις απ' όσα εκτυλίσσονται γ ύ ρ ω σας - σε ό,τι αφορά στις π ρ ο σ ω πικές σας σχέσεις και τις διεθνείς υποθέσεις. Και ξαφνικά θα αναγνωρίσετε το
μέγεθος του άλματος που είναι έτοιμη να κάνει η ανθρωπότητα καθώς πλησιάζουμε
στην καινούρια χιλιετία. Τώρα είναι η σωστή στιγμή για να τα διαβάσετε και να
ανακαλύψετε το προσωπικό ταξίδι που ανοίγεται στη ζωή σας.
Το βιβλίο αυτό διαβάζεται σαν μια δυνατή ιστορία γεμάτη περιπέτεια, αλλά
στην πραγματικότητα ασκεί τη βαθιά επίδραση μιας πνευματικής παραβολής.
Η ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ θα σας οδηγήσει σε ένα ταξίδι το οποίο θα φωτίσει την
ψυχή σας και θα σας συνδέσει με ένα όραμα και μια εμπειρία που αλλάζουν ήδη
τον κόσμο.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ Τ Ο Ν ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ
Ο James Redfield ζει και γράφει στον αγροτικό Νότο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Εκδίδει ένα μηνιαίο δελτίο το οποίο ονομάζεται The Celestine Journal (Το Ουράνιο
Περιοδικό), που εξιστορεί, τις τωρινές εμπειρίες και στοχασμούς του πάνω στην πνευματ ι κ ή αναγέννηση που λαμβάνει χώρα στον
πλανήτη μας σήμερα.
Έχει γράψει μαζί με την Carol Adrienne
το βιβλίο THE CELESTINE PROPHECY:
AN EXPERIENTIAL GUIDE το οποίο αποτελεί
π ο λ ύ τ ι μ ο β ο ή θ η μ α στον α ν α γ ν ώ σ τ η τ η ς
ΟΥΡΑΝΙΑΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑΣ - του επιτρέπει να
εμπεδώσει τις επιγνώσεις και να μπορεί να τις
θέσει σε εφαρμογή στην ίδιά του τη ζωή. Ένα
αναγκαίο εργαλείο σ' όλους εκείνους που
αγάπησαν την περιπέτεια και τη διδασκαλία
τ η ς ΟΥΡΑΝΙΑΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑΣ.
Αυτή την εποχή εργάζεται πάνω στο επόμενο βιβλίο του, που αποτελεί συνέχεια της
ΟΥΡΑΝΙΑΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑΣ και αναφέρεται στη
Δέκατη Επίγνωση.

Στα δάση του Περού ανακαλύφθηκε ένα αρχαίο χειρόγραφο. Στις σελίδες του
περιλαμβάνει 9 επιγνώσεις - κλειδιά για την ίδια τη ζωή. Οι επιγνώσεις αυτές προβλέπουν ότι με τον καιρό η ανθρώπινη ύπαρξη θα τις συνειδητοποιεί, τη μία μετά την
άλλη καθώς η ανθρωπότητα πορεύεται προς έναν τέλεια πνευματικό πολιτισμό.
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Στη Sarah Virginia Redfield

Και οι συνετοί θέλουσιν εκλάμψει
ως η λαμπρότης του στερεώματος .
και οι επιστρέφοντες πολλούς
εις δικαιοσύνην ως οι αστέρες,
εις τους αιώνας των αιώνων.
Και συ, Δανιήλ, έγκλεισον τους
λόγους και σφράγισον το βιβλίον,
έως του εσχάτου καιρού. .
τότε πολλοί θέλουσι περιτρέχει
και η γνώσις θέλει πληθυνθή.
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Σημείωμα του συγγραφέα

Στη διάρκεια των τελευταίων πενήντα χρόνων, μια νέα αντίληψη πραγμάτων
διεισδύει στην ανθρώπινη κοινωνία, μια νέα συνειδητοποίηση που μόνο υπερβατική, πνευματική μπορεί να θεωρηθεί. Από τη στιγμή που κρατάτε στα χέρια σας
και διαβάζετε αυτό το βιβλίο, είναι πολύ πιθανόν να έχετε ήδη αρχίσει να συναισθάνεστε αυτό που συμβαίνει, να το νιώθετε ήδη μέσα σας.
Αρχίζει με μια αυξημένη συναίσθηση του τρόπου που εξελίσσεται η ζωή μας.
Παρατηρούμε αυτά τα τυχαία γεγονότα, τις συμπτώσεις, που συμβαίνουν ακριβώς
την κατάλληλη στιγμή και φέρνουν στο δρόμο μας τα κατάλληλα άτομα, για να
μεταστρέψουν αναπάντεχα τη ζωή μας προς μια νέα και σημαντική κατεύθυνση.
Περισσότερο, ίσως, απ' οποιουσδήποτε άλλους ανθρώπους οποιασδήποτε άλλης
εποχής, διαισθανόμαστε την ύπαρξη βαθύτερου νοήματος σ' αυτά τα μυστηριώδη
γεγονότα.
Γνωρίζουμε πως η ζωή αποτελεί πράγματι πνευματική εξέλιξη, που είναι
συνάμα προσωπική και μαγευτική εξέλιξη, που καμιά επιστήμη ή φιλοσοφία ή
θρησκεία δεν έχει αποσαφηνίσει πλήρως. Και ξέρουμε επίσης και κάτι άλλο: ότι
από τη στιγμή που θα κατανοήσουμε αυτό που συμβαίνει, που θα μάθουμε πώς
να θέτουμε σε λειτουργία αυτή τη διαδικασία και να μεγιστοποιούμε την εμφάνισή
της στη ζωή μας, η ανθρώπινη κοινωνία θα κάνει ένα καινούριο και σημαντικό
άλμα προς την κατεύθυνση ενός νέου τρόπου ζωής - ενός τρόπου που κάνει
πραγματικότητα ότι καλύτερο μας έχει παραδοθεί και δημιουργεί ένα πολιτισμό
που υπήρξε ο προαιώνιος στόχος της ιστορίας.
Η ιστορία που ακολουθεί αποσκοπεί να συμβάλει σ' αυτή την καινούρια κατανόηση. Αν σας αγγίξει, αν σας βοηθήσει ν' αποκρυσταλλώσετε μέσα σας κάτι
που συναισθάνεστε στη ζωή, τότε διαβιβάστε αυτό που αντιλαμβάνεστε σε κάποιον άλλο - γιατί πιστεύω ότι αυτή η καινούρια συνειδητοποίησή μας για το
πνευματικό διαδίδεται μ' αυτόν ακριβώς τον τρόπο, όχι πια μέσω της θορυβώδους δημοσιότητας και της μόδας, αλλά με προσωπικό τρόπο, μέσω ενός είδους
ψυχολογικής, μεταδοτικής επίδρασης από τον έναν άνθρωπο στον άλλο.
Το μόνο που χρειάζεται να κάνει ο καθένας μας είναι να βάλει για λίγο στην
άκρη τις αμφιβολίες και τις ανησυχίες του... και, κατά κάποιο θαυμαστό τρόπο,
αυτή η πραγματικότητα θα γίνει δική μας.

Ο όρος του συγγραφέα "Insight" αποδόθηκε στην ελληνική
έκδοση με τη λέξη "Επίγνωση".
Ο αναγνώστης πρέπει να έχει υπ' όψη του πως καμιά ελληνική
λέξη δε θα μπορούσε να αποδώσει, κυριολεκτικά ή και μεταφορικά, τις τόσες πολλές και τόσο διαφορετικές καταστάσεις
που κατανοεί και βιώνει ο άνθρωπος στην περιπέτεια της
ΟΥΡΑΝΙΑΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑΣ.

ΕΝΑ
ΚΡΙΣΙΜΟ
ΠΛΗΘΟΣ

Σ τ ά θ μ ε υ σ α το φορτηγάκι μου έξω από το εστιατόριο κι ακούμπησα πίσω, στην
πλάτη του καθίσματος, για να σκεφτώ. Ή ξ ε ρ α πως η Τσαρλίν θα ήταν ήδη μέσα
και θα με περίμενε. Ή θ ε λ ε να μου μιλήσει. Αλλά γιατί; Δεν είχαμε επικοινωνήσει
ε δ ώ και έξι χρόνια. Γιατί εμφανίστηκε ξαφνικά τώρα, σε μια στιγμή που ε γ ώ είχα
αποσυρθεί στο δάσος για μια βδομάδα;
Βγήκα από το αυτοκίνητο και κατευθύνθηκα προς το εστιατόριο. Πίσω μου,
ο ήλιος βυθιζόταν σε μια μενεξεδένια δύση στέλνοντας τις τελευταίες κεχριμπαρένιες του ακτίνες στον υγρό χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων. Πριν από μια ώρα
τα πάντα είχαν μουσκέψει από τη σύντομη καταιγίδα και τ ώ ρ α το καλοκαιρινό
δειλινό ήταν δροσερό και αναζωογονημένο, και το φως που λιγόστευε ολοένα
το έκανε σχεδόν σουρεαλιστικό. Η ημισέληνος κρεμόταν ψηλά στον ουρανό.
Καθώς περπατούσα, οι παλιές εικόνες τ η ς Τσαρλίν γέμισαν τη σκέψη μου.
Άραγε, εξακολουθούσε να είναι όμορφη, γεμάτη ζωή; Τι αλλαγές να είχε προκαλέσει πάνω της ο χρόνος; Και ποιος ήμουν εγώ για να σκεφτώ το χειρόγραφο
που είχε αναφέρει - αυτό το αρχαίο τεχνούργημα που βρέθηκε στη Νότια
Αμερική και για το οποίο ήθελε, με τόση ανυπομονησία, να μου μιλήσει;
«Θα είμαι για δυο ώρες στο αεροδρόμιο περιμένοντας την επόμενη πτήση»,
μου είπε στο τηλέφωνο. «Μπορείς να έρθεις να με βρεις εκεί και να φ ά μ ε μαζί;
Θα ενθουσιαστείς μ' αυτά που λέει το χειρόγραφο - είναι το είδος μυστηρίου
που σου αρέσει».
Το είδος μυστηρίου που μου αρέσει; Τι εννοούσε μ' αυτό;
Το εστιατόριο ήταν γεμάτο. Αρκετά ζευγάρια περίμεναν όρθια για να αδειάσει τραπέζι. Βρήκα την υπεύθυνη η οποία μου είπε πως η Τσαρλίν καθόταν ήδη
και με οδήγησε σ' ένα εξώστη, πάνω από την κεντρική αίθουσα.
Ανέβηκα τις σκάλες κι είδα μια ομάδα ανθρώπων να συνωστίζονται γ ύ ρ ω
από ένα τραπέζι. Ανάμεσά τ ο υ ς ήταν και δυο αστυνομικοί. Ξαφνικά οι αστυνομικοί γύρισαν, πέρασαν τρέχοντας δίπλα μου και κατέβηκαν τις σκάλες πολύ
βιαστικοί. Καθώς οι υπόλοιποι διαλύονταν μπόρεσα να δω το άτομο γ ύ ρ ω από
το οποίο ήταν συγκεντρωμένοι - ήταν μια γυναίκα που καθόταν ακόμα στο
τραπέζι... η Τσαρλίν!
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Προχώρησα βιαστικά "προς το μέρος της. «Τσαρλίν, τι συμβαίνει; Τι γίνεται;»

Τίναξε το κεφάλι τ η ς προς τα πίσω με προσποιητή απόγνωση και σηκώθηκε
στέλνοντάς μου το περίφημο χαμόγελό της. Παρατήρησα πως ίσως είχε αλλάξει
χτένισμα, αλλά το πρόσωπό της ήταν ακριβώς όπως το θυμόμουν: καλοβαλμένα
χαρακτηριστικά, μεγάλο στόμα, πελώρια γαλανά μάτια.
«Δε θα το πιστέψεις», είπε, αγκαλιάζοντάς με φιλικά. «Πριν λίγα λεπτά πήγα
στην τουαλέτα και όσο έλειπα κάποιος έκλεψε το χαρτοφύλακά μου».
«Τι περιείχε;» ρώτησα.
«Τίποτα σημαντικό, μερικά βιβλία και περιοδικά που είχα πάρει για το ταξίδι.
Είναι τελείως τ ρ ε λ ό . Οι άνθρωποι από τα άλλα τραπέζια μου είπαν πως κάποιος
ήρθε μέχρι το τραπέζι μου, με μεγάλη άνεση, τον πήρε και έφυγε. Έδωσαν την
περιγραφή του στην αστυνομία και οι αστυνομικοί είπαν ότι θα έψαχναν την
περιοχή».
«Μήπως θα έπρεπε να τους βοηθήσω στην αναζήτηση;»
«Όχι, όχι. Ας το ξεχάσουμε. Δεν έχω πολύ χρόνο στη διάθεσή μου και θέλω να
σου μιλήσω».
Κούνησα καταφατικά το κεφάλι και η Τσαρλίν πρότεινε να καθίσουμε. Μας
πλησίασε ένας σερβιτόρος κι έτσι υποχρεωθήκαμε να κοιτάξουμε τον κατάλογο
με τα φαγητά και να του δώσουμε την παραγγελία μας. Τα επόμενα δέκα δεκαπέντε λεπτά φλυαρούσαμε για διάφορα θέματα. Προσπάθησα να μειώσω τη
σημασία τ η ς αυτοαπομόνωσής μου, αλλά η Τσαρλίν αντιλήφθηκε την ασάφειά
μου. Έσκυψε προς το μέρος μου και μου χάρισε πάλι εκείνο το χαμόγελο.
«Λοιπόν, τι σου συμβαίνει στ' αλήθεια;» ρώτησε.
Την κοίταξα στα μάτια και πρόσεξα τον έντονο τρόπο με τον οποίο με παρατηρούσε. «Θέλεις να μάθεις ολόκληρη την ιστορία κι αμέσως, έτσι δεν είναι;»
«Πάντοτε», είπε.
«Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι αυτή την εποχή αφιερώνω λίγο χρόνο στον εαυτό
μου και μένω στο σπίτι μου, στη λίμνη. Έχω δουλέψει σκληρά και σκέφτομαι να
αλλάξω τρόπο ζωής».
«Θυμάμαι που μιλούσες για τη λίμνη. Πίστευα ότι εσύ και η α δ ε ρ φ ή σου
υποχρεωθήκατε να πουλήσετε εκείνο το σπίτι».
«Όχι ακόμα. Το πρόβλημα όμως είναι ο φ ό ρ ο ς ακίνητης περιουσίας. Το
κτήμα είναι πολύ κοντά στην πόλη και οι φόροι αυξάνονται συνέχεια».
Η Τσαρλίν έγνεψε καταφατικά. «Λοιπόν, τι αλλαγές σκοπεύεις να κάνεις στη
ζωή σου;»
«Δεν ξέρω ακόμα. Πάντως θέλω να κάνω κάτι διαφορετικό απ' ότι έκανα
μέχρι τώρα».
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Μου έριξε ένα βλέμμα γεμάτο μυστήριο. «Μου δίνεις την εντύπωση πως ούτε
εσύ μπορείς να καθίσεις ήσυχος».
«Ίσως», απάντησα. «Αλλά γιατί ρωτάς;»
«Περιέχεται στο χειρόγραφο».
Έπεσε σιωπή καθώς ήταν τ ώ ρ α η σειρά μου να την κοιτάξω έντονα.
«Μίλησέ μου γ ι ' αυτό το χειρόγραφο», είπα.
Ακούμπησε αναπαυτικά στην καρέκλα τ η ς σαν να ήθελε να συγκεντρώσει τις
σκέψεις της. Μετά με κοίταξε πάλι στα μάτια. «Στο τηλεφώνημά μου σου ανέφερα,
νομίζω, ότι πριν από μερικά χρόνια άφησα τη θέση μου στην ε φ η μ ε ρ ί δ α και
πήγα να εργαστώ σε μια εταιρεία που ασχολείται με την έρευνα των πολιτιστικών
και δημογραφικών αλλαγών, για λογαριασμό των Ηνωμένων Εθνών. Η τελευταία
μου αποστολή ήταν στο Περού.»
Στη διάρκεια τ η ς διαμονής μου εκεί και ενώ ολοκλήρωνα κάποια έρευνα
στο πανεπιστήμιο τ η ς Λίμα, άκουγα συνέχεια φήμες για ένα παλαιό χ ε ι ρ ό γ ρ α φ ο
που είχε ανακαλυφθεί. Ωστόσο κανένας δεν μπορούσε να μου δώσει λεπτομέρειες, ούτε οι άνθρωποι που εργάζονταν στα τμήματα αρχαιολογίας ή ανθρωπολογίας. Και όταν ήρθα σε επαφή με την κυβέρνηση για το θέμα, αρνήθηκαν ότι
γνώριζαν οτιδήποτε σχετικό.
«Κάποιος μου είπε ότι στην πραγματικότητα η κυβέρνηση προσπαθούσε να
κρατήσει μυστικό, για κάποιο λ ό γ ο , αυτό το έγγραφο. Πάντως ούτε αυτός είχε
άμεση γνώση του θέματος.»
«Με ξέρεις», συνέχισε η Τσαρλίν, «Είμαι πολύ περίεργη. Έτσι, όταν τελείωσε
η αποστολή μου, αποφάσισα να μείνω στη χώρα για δυο ακόμα μ έ ρ ε ς ώστε να
διαπιστώσω αν μπορούσα να ανακαλύψω κάτι. Στην αρχή, κάθε στοιχείο που
ερευνούσα κατέληγε σε αδιέξοδο, αλλά κάποια στιγμή, καθώς έ τ ρ ω γ α το μεσημεριανό μου σε μια καφετέρια έ ξ ω από τη Λίμα, πρόσεξα έναν ιερέα να με
παρακολουθεί. Λίγα λεπτά α ρ γ ό τ ε ρ α με πλησίασε και παραδέχτηκε ότι με είχε
ακούσει νωρίτερα εκείνη τη μέρα να ρωτώ για το χ ε ι ρ ό γ ρ α φ ο . Δεν ήθελε να μου
αποκαλύψει το όνομά του, μου είπε, αλλά μπορούσε να απαντήσει στις ερωτήσεις
μου».
Η Τσαρλίν συνέχιζε να με κοιτάζει το ίδιο έντονα όπως και στην αρχή. Μετά
από κάποιο δισταγμό, συνέχισε: «Ο ι ε ρ έ α ς μου είπε ότι το χ ε ι ρ ό γ ρ α φ ο ανάγετ α ι στο 600 π.Χ. και πως προλέγει μια μαζική μεταμόρφωση τ η ς ανθρώπινης
κοινωνίας».
«Πότε αρχίζει αυτή η μεταμόρφωση;» τη ρώτησα.
«Στις τελευταίες δεκαετίες του εικοστού αιώνα», αποκρίθηκε η Τσαρλίν.
«Δηλαδή, τώρα;»
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«Ναι, τώρα».
«Τι είδους μεταμόρφωση υποτίθεται ότι θα είναι;» ρώτησα.
Για μια στιγμή έδειξε σαν να ήρθε σε δύσκολη θέση, αλλά μετά είπε ζωηρά:
«Ο ιερέας μου είπε πως είναι ένα είδος αναγέννησης της συνείδησης που,
όμως, επιτελείται πολύ αργά. Δεν είναι θρησκευτικής φύσης, είναι πνευματικής.
Ανακαλύπτουμε κάτι καινούριο για την ανθρώπινη ζωή του πλανήτη μας, για το
τι σημαίνει η ύπαρξή μας εδώ και, σύμφωνα με τον ιερέα, αυτή η γνώση θα
αλλάξει εντυπωσιακά τον ανθρώπινο πολιτισμό».
Σταμάτησε ξανά και μετά πρόσθεσε: «Ο ιερέας μου είπε ότι το χειρόγραφο
είναι χωρισμένο σε τμήματα, ή κεφάλαια. Το καθένα απ' αυτά είναι αφιερωμένο
στη γνώση μιας συγκεκριμένης επίγνωσης που αφορά τη ζωή. Το χειρόγραφο
προβλέπει ότι στη σημερινή εποχή τα ανθρώπινα όντα θα αρχίσουν να αποκτούν
αυτές τις γνώσεις με τη σειρά, τη μία μετά την άλλη, καθώς η ανθρωπότητα θα
κινείται από το σημείο που βρισκόμαστε τώρα, προς έναν ολοκληρωτικά πνευματικό πολιτισμό πάνω στη Γη».
Κούνησα το κεφάλι και σήκωσα τα φρύδια με κυνισμό. «Τα πιστεύεις όλα αυτά;»
«Να σου πω», απάντησε η Τσαρλίν. «Νομίζω...»
«Κοίταξε γύρω σου», τη διέκοψα, δείχνοντας το πλήθος που καθόταν στην
αίθουσα από κάτω μας. «Αυτός είναι ο πραγμαπκός κόσμος. Βλέπεις να αλλάζει
τίποτα σ' όλους αυτούς;»
Και ακριβώς τη στιγμή που τα έλεγα αυτά, ένα αγριεμένο σχόλιο ακούστηκε
από το τραπέζι που βρισκόταν στην πέρα γωνία του εστιατορίου. Ένα σχόλιο
που δεν μπόρεσα να καταλάβω τι σήμαινε, αλλά που λέχθηκε τόσο δυνατά ώστε
ακούστηκε σε ολόκληρη την αίθουσα. Στην αρχή πίστεψα πως η αναστάτωση
προερχόταν από μια ακόμα κλοπή, αλλά κατόπιν αντιλήφθηκα πως ήταν απλώς
μια διαφωνία. Μια γυναίκα, γύρω στα τριάντα, είχε σηκωθεί όρθια και κοίταζε με
αγανάκτηση τον άντρα που καθόταν απέναντι της στο τραπέζι.
«Όχι», ούρλιαξε η γυναίκα, «το πρόβλημα είναι ότι αυτή η σχέση δεν πάει με
τον τρόπο που θα ήθελα! Καταλαβαίνεις; Δεν πάει!» Κατόπιν ηρέμησε, πέταξε
την πετσέτα της πάνω στο τραπέζι και εγκατέλειψε την αίθουσα.
Η Τσαρλίν κι εγώ κοιταχτήκαμε, συγκλονισμένοι από το γεγονός ότι το
ξέσπασμα είχε συμβεί ακριβώς τη στιγμή που συζητούσαμε για τους ανθρώπους
που βρίσκονταν στην κάτω αίθουσα. Τελικά η Τσαρλίν έδειξε προς το τραπέζι
όπου είχε μείνει μόνος του ο άντρας και είπε: «Εκείνο που αλλάζει είναι ο
πραγματικός κόσμος».
«Πώς;» ρώτησα προσπαθώντας να καταλάβω.
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«Η μεταμόρφωση αρχίζει όταν αποκτηθεί η γνώση τ η ς Πρώτης Επίγνωσης
και, σύμφωνα με τον ιερέα, αυτή η γνώση έρχεται πάντοτε στην επιφάνεια χωρίς
να το συνειδητοποιούμε στην αρχή, σαν μια βαθιά αίσθηση αναζήτησης».
«Αναζήτησης;»
«Ναι».
«Τι αναζητάμε;» ρώτησα.
«Αυτό είναι το θέμα! Στην αρχή δεν είμαστε σίγουροι. Σύμφωνα με το χειρόγ ρ α φ ο , αρχίζουμε να έχουμε, φευγαλέα, ένα άλλο είδος εμπειρίας... στιγμές
της ζωής μας που κατά κάποιο τρόπο τις νιώθουμε διαφορετικά, πιο έντονες και
γεμάτες έμπνευση. Αλλά δεν ξέρουμε τι είναι αυτή η εμπειρία ή πως να την κάνουμε
να διαρκέσει. Και όταν τελειώνει παραμένουμε με την αίσθηση του ανικανοποίητου και τ η ς ανησυχίας, σε μια ζωή που δείχνει να είναι πάλι η συνηθισμένη».
«Πιστεύεις πως πίσω από το θυμό της γυναίκας εκείνης βρισκόταν αυτή η
ανησυχία;»
«Ναι. Κι αυτή η γυναίκα είναι όπως όλοι μας. Ό λ ο ι ψάχνουμε να β ρ ο ύ μ ε
περισσότερη πληρότητα στη ζωή μας και δε συμβιβαζόμαστε με τίποτα που μας
φαίνεται ότι μας φέρνει πιο κάτω από εκεί που είμαστε. Αυτή η ανήσυχη αναζήτηση είναι εκείνο που βρίσκεται πίσω από τη στάση τ ο υ τύπου: "εγώ π ρ ώ τ ο ς "
που μας χ α ρ α κ τ η ρ ί ζ ε ι τ ι ς τ ε λ ε υ τ α ί ε ς δ ε κ α ε τ ί ε ς και ε π η ρ ε ά ζ ε ι τον καθένα
μας, από τ ο υ ς χ ρ η μ α τ ι σ τ έ ς τ η ς Ο υ ό λ Στριτ μέχρι τ ι ς σ υ μ μ ο ρ ί ε ς των ν ε α ρ ώ ν
ταραχοποιών».
Η Τσαρλίν με κοίταξε πάλι κατευθείαν στα μάτια. «Και σε ό,τι αφορά τις σχέσεις
των ανθρώπων... είμαστε τόσο απαιτητικοί ώστε γίνεται σχεδόν αδύνατο να
διατηρήσουμε τις σχέσεις μας». Η παρατήρησή τ η ς έ φ ε ρ ε στη μνήμη μου τους
τελευταίους δύο δεσμούς μου. Και οι δυο άρχισαν με πάθος, αλλά μέσα σε ένα
χρόνο είχαν καταρρεύσει. Ό τ α ν εστίασα ξανά την προσοχή μου στην Τσαρλίν,
είδα ότι περίμενε υπομονετικά. «Τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε με τις αισθηματικές μας σχέσεις;» ρώτησα.
«Μίλησα αρκετά με τον ιερέα γ ι ' αυτό το θέμα», αποκρίθηκε εκείνη. «Μου είπε
πως όταν και οι δυο σύντροφοι είναι υπερβολικά απαιτητικοί - όταν ο καθένας
απαιτεί από τον άλλο να ζει σύμφωνα με τις απαιτήσεις του, να είναι πάντα παρών
για να πάρει μέρος στις επιλεγμένες από αυτόν δραστηριότητες - αναπτύσσεται
αναπόφευκτα μια μάχη ανάμεσα σε δυο εγώ».
Αντιλήφθηκα αμέσως αυτό που είπε η Τσαρλίν. Οι δυο τελευταίοι δεσμοί μου
πράγματι εκφυλίστηκαν και μετατράπηκαν σε αγώνες δύναμης. Και στις δυο
περιπτώσεις ανακαλύψαμε πως είχαμε μπει σε μια σύγκρουση για το π ρ ό γ ρ α μ μα της ημέρας. Ο ρυθμός της ζωής μας ήταν πολύ ταχύς. Είχαμε ελάχιστο χρόνο
στη διάθεσή μας για να συντονίσουμε τις διαφορετικές μας επιθυμίες σχετικά
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με το τι να κάνουμε, πού να πάμε, ποια ενδιαφέροντά μας να ικανοποιήσουμε.
Τέλος, το θέμα του αρχηγού, το ζήτημα ποιος θα αποφάσιζε για την κατεύθυνση
που θα έπαιρναν οι δραστηριότητες της ημέρας, είχε μετατραπεί σε άλυτο
πρόβλημα.
«Εξαιτίας αυτής της μάχης για εξουσία», συνέχισε η Τσαρλίν, «σύμφωνα με
το χειρόγραφο θα δυσκολευόμαστε πολύ να μένουμε με το ίδιο άτομο για πολύ
καιρό».
«Δε φαίνεται και τόσο πνευματικό», παρατήρησα.
«Το ίδιο ακριβώς είπα κι εγώ στον ιερέα», αποκρίθηκε. «Μου απάντησε ότι
δεν πρέπει να ξεχνώ πως παρ' όλο που τα τελευταία προβλήματα τ η ς κοινωνίας
ανάγονται σ' αυτή την ανησυχία και την αναζήτηση, το πρόβλημα είναι προσωρινό
και θα τελειώσει. Τελικά θα συνειδητοποιήσουμε τι είναι αυτό που αναζητάμε,
τι πράγματι είναι αυτή η εμπειρία που μας ικανοποιεί πολύ περισσότερο. Όταν
το συλλάβουμε ολοκληρωτικά αυτό, θα έχουμε αποκτήσει γνώση της Πρώτης
Επίγνωσης».
Ο σερβιτόρος πλησίασε το τραπέζι μας φέρνοντας το γεύμα, έτσι σταματήσαμε τη συζήτηση για λίγα λεπτά και δοκιμάσαμε ο ένας από το φαγητό του άλλου.
Όταν η Τσαρλίν άπλωσε το πιρούνι της για να πάρει και να δοκιμάσει ένα κομμάτι
από το σολομό μου, σούφρωσε τη μύτη της και χασκογέλασε. Τότε συνειδητοποίησα πόσο άνετα ένιωθα όταν ήμουν μαζί της.
«Εντάξει», είπα. «Τι είναι αυτή η εμπειρία την οποία αναζητάμε; Τι είναι αυτή
η Πρώτη Επίγνωση;»
Δίστασε για μια στιγμή, λες και δεν ήξερε από πού να αρχίσει. «Είναι δύσκολο
να το εξηγήσω», είπε. «Αλλά ο ιερέας είπε πως η γνώση της Πρώτης Επίγνωσης
επισυμβαίνει όταν συνειδητοποιούμε τις συμπτώσεις στη ζωή μας».
Έσκυψε προς το μέρος μου. «Είχες ποτέ κάποιο προαίσθημα ή κάποια έμπνευση
σχετικά με κάτι που ήθελες να κάνεις; Σχετικά με κάποια πορεία που ήθελες να
ακολουθήσεις στη ζωή σου; Και αναρωτιόσουν πώς θα μπορούσε να συμβεί αυτό;
Και ξαφνικά, αφού είχες μισοξεχάσει το όλο θέμα και είχες εστιάσει την προσοχή
σου σε άλλα πράγματα, συνάντησες κάποιον, διάβασες κάτι ή πήγες κάπου που
οδηγούσε στη λύση για την πραγματοποίηση αυτού που είχες οραματιστεί;
«Λοιπόν», συνέχισε η Τσαρλίν, «σύμφωνα με τον ιερέα, αυτές οι συμπτώσεις
συμβαίνουν όλο και πιο συχνά, και όταν συμβαίνουν μας φαίνονται ότι προχωρούν
πέρα απ' αυτό που θεωρούμε τυχαίο. Τις νιώθουμε σαν να είναι προδιαγεγραμμένες, λες και η ζωή μας καθοδηγείται από κάποια ανεξήγητη δύναμη. Η εμπειρία
προξενεί μια αίσθηση μυστηρίου και συγκίνησης με αποτέλεσμα να νιώθουμε
πιο ζωντανοί.»
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«Ο ιερέας μου είπε ότι αυτή είναι η εμπειρία που έχουμε φευγαλέα μέχρι τώρα,
και που τώρα προσπαθούμε να έχουμε συνέχεια. Καθημερινά, όλο και περισσότεροι
άνθρωποι πείθονται ότι αυτή η μυστηριώδης συγκίνηση είναι πραγματική και ότι
έχει κάποια σημασία, ότι κάτω από την καθημερινή ζωή συμβαίνει κάτι άλλο.
Αυτή η συνειδητοποίηση συνιστά τη γνώση τ η ς Πρώτης Επίγνωσης».
Η Τσαρλίν με κοίταξε με προσδοκία, αλλά ε γ ώ δεν είπα τίποτα.
«Δεν το καταλαβαίνεις;» ρώτησε. «Η Πρώτη Επίγνωση α φ ο ρ ά την επανεξέταση του ε γ γ ε ν ο ύ ς μυστηρίου που περιβάλλει τη ζωή κάθε ανθρώπου σ' αυτό
τον πλανήτη. Βιώνουμε αυτές τις μυστηριώδεις συμπτώσεις και παρ' όλο που
δεν τις καταλαβαίνουμε ακόμα, γνωρίζουμε ότι είναι πραγματικές. Αισθανόμαστε
πάλι, όπως κατά την παιδική ηλικία, ότι υπάρχει και μια άλλη πλευρά στη ζωή
που πρέπει να την ανακαλύψουμε, ότι πίσω από την αυλαία λειτουργεί μια άλλη
διαδικασία».
Η Τσαρλίν έσκυβε όλο και πιο πολύ προς το μέρος μου, χειρονομώντας καθώς
μιλούσε.
«Το πιστεύεις πράγματι, έτσι δεν είναι;» ρώτησα.
«Θυμάμαι μια εποχή», είπε με πείσμα εκείνη, «που μιλούσες εσύ γ ι ' αυτό το
είδος των εμπειριών».
Το σχόλιό της με κλόνισε. Είχε δίκιο. Υπήρξε μια περίοδος στη ζωή μου που μου
είχαν πράγματι συμβεί τ έ τ ο ι ε ς συμπτώσεις και είχα φτάσει στο σημείο να προσπαθώ να τις κατανοήσω με βάση τις θ ε ω ρ ί ε ς για τα ψυχικά φαινόμενα. Αλλά
κάπου στην πορεία τ η ς ζωής μου, οι απόψεις μου άλλαξαν. Άρχισα, για κάποιο
λόγο, να θ ε ω ρ ώ α υ τ έ ς τις αντιλήψεις ανώριμες και ε κ τ ό ς πραγματικότητας και
σταμάτησα ν' ασχολούμαι.
Κοίταξα την Τσαρλίν κατευθείαν στα μάτια και είπα προσπαθώντας να αμυνθώ:
«Πιθανόν εκείνη την εποχή να διάβαζα ανατολική φιλοσοφία ή Χριστιανικό μυστικισμό. Αυτό θα θυμάσαι. Τέλος πάντων, εκείνο που αποκαλείς γνώση τ η ς
Πρώτης Επίγνωσης είναι κάτι για το οποίο έχουν γ ρ α φ τ ε ί πολλά στο παρελθόν,
Τσαρλίν. Τι αλλάζει σ' αυτή την περίπτωση; Πώς μπορεί η συναίσθηση κάποιων
μυστηριωδών συμβάντων να οδηγήσει σε πολιτιστική μεταμόρφωση;»
Η Τσαρλίν κοίταξε στο τραπέζι για μια στιγμή και μ ε τ ά έ σ τ ρ ε ψ ε το βλέμμα
τ η ς πάλι σ' εμένα. «Δεν κατάλαβες τι ακριβώς εννοώ», είπε. «Είναι σίγουρο ότι
τα ίδια πράγματα συνειδητοποιήθηκαν και π ε ρ ι γ ρ ά φ τ η κ α ν κ α ι στο π α ρ ε λ θ ό ν .
Η α λ ή θ ε ι α ε ί ν α ι ό τ ι ο ι ε ρ έ α ς φ ρ ό ν τ ι σ ε να π ε ι π ω ς η γ ν ώ σ η τ η ς Π ρ ώ τ η ς
Επίγνωσης δ ε ν ε ί ν α ι κ α ι ν ο ύ ρ ι α . Είπε π ω ς ο ι ά ν θ ρ ω π ο ι σ υ ν ε ι δ η τ ο π ο ι ο ύ σ α ν
α υ τ έ ς τ ι ς α ν ε ξ ή γ η τ ε ς σ υ μ π τ ώ σ ε ι ς από π ο λ ύ π α λ ι ά , από τ η ν α ρ χ ή τ η ς ιστορ ί α ς , ό τ ι α υ τ ή η σ υ ν ε ι δ η τ ο π ο ί η σ η β ρ ί σ κ ε τ α ι πίσω από π ο λ λ έ ς π ρ ο σ π ά θ ε ι ε ς τ η ς φ ι λ ο σ ο φ ί α ς κ α ι τ η ς θ ρ η σ κ ε ί α ς . Α λ λ ά η δ ι α φ ο ρ ά στη σ η μ ε ρ ι ν ή
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εποχή βρίσκεται στους α ρ ι θ μ ο ύ ς . Σύμφωνα με τον ι ε ρ έ α , τ ώ ρ α π ρ α γ μ α τ ο π ο ι ε ί τ α ι η μ ε τ α μ ό ρ φ ω σ η ε ξ α ι τ ί α ς τ ο υ αριθμού των ατόμων που αποκτούν
συγχρόνως αυτή τη συναίσθηση».
«Τι εννοούσε, ακριβώς;» ρώτησα.
«Μου είπε ότι το χειρόγραφο λέει πως ο αριθμός των ανθρώπων που συνειδητοποιούν αυτές τις συμπτώσεις θα αρχίσει να αυξάνεται εντυπωσιακά στην
έκτη δεκαετία του εικοστού αιώνα. Είπε ότι αυτή η αύξηση θα συνεχιστεί μέχρι
λίγο πριν αρχίσει ο επόμενος αιώνας οπότε θα φτάσουμε σε ένα συγκεκριμένο
αριθμό ατόμων - που θα αποκαλούσα κρίσιμο πλήθος.»
«Το χειρόγραφο προβλέπει», συνέχισε η Τσαρλίν, «ότι από τη στιγμή που θα
φτάσουμε στον αριθμό αυτό, ολόκληρος ο πολιτισμός θα αρχίσει να παίρνει τις
εμπειρίες των συμπτώσεων στα σοβαρά. Πλήθη ανθρώπων θα αναρωτιούνται
ποια μυστήρια διεργασία βρίσκεται στο υπόβαθρο της ανθρώπινης ζωής στον
πλανήτη μας. Και αυτό το ερώτημα που θα ανακύπτει σε πολλούς ανθρώπους
ταυτόχρονα, θα επιτρέψει να έρθει στην επιφάνεια η γνώση για τις άλλες επιγνώσεις, γιατί σύμφωνα με το χειρόγραφο, όταν ένας ικανοποιητικός αριθμός
ατόμων αρχίσει να ψάχνει στα σοβαρά τι συμβαίνει στη ζωή, τότε θα αρχίσουμε
να το ανακαλύπτουμε. Τότε θα αποκαλυφθούν οι άλλες επιγνώσεις, η μια μετά
την άλλη».
Σταμάτησε για να φάει μια μπουκιά από το πιάτο της. «Και ο πολιτισμός θα
αλλάξει μορφή όταν συλλάβουμε τις άλλες επιγνώσεις;» ρώτησα.
«Αυτό μου είπε ο ιερέας», απάντησε η Τσαρλίν.
Την κοίταξα για μια στιγμή ενώ ταυτόχρονα σκεφτόμουν την ιδέα του κρίσιμου πλήθους και είπα: «Ξέρεις πως όλα αυτά φαίνονται φοβερά περίπλοκα για να
υπάρχουν σ' ένα χειρόγραφο που γράφτηκε το 600 π.Χ.».
«Το ξέρω», αποκρίθηκε εκείνη. «Κι εγώ το ίδιο είπα. Αλλά ο ιερέας με διαβεβαίωσε ότι οι ειδικοί που μετέφράσαν το χειρόγραφο ήταν απόλυτα πεπεισμένοι
για την αυθεντικότητά του. Κυρίως επειδή ήταν γραμμένο στην αραμαϊκή γλώσσα,
στην ίδια γλώσσα που έχει γραφτεί και το μεγαλύτερο μέρος της Παλαιάς
Διαθήκης».
«Αραμαϊκά στη Νότια Αμερική; Πώς έφτασε μέχρι εκεί αυτή η γλώσσα το
600 π.Χ.;»
«Ο ιερέας δεν ήξερε».
«Η εκκλησία του αποδέχεται το χειρόγραφο;» ρώτησα.
«Όχι», απάντησε η Τσαρλίν. «Ο ιερέας μου είπε ότι οι περισσότεροι κληρικοί
προσπαθούσαν απεγνωσμένα να μην αφήσουν να βγει στην επιφάνεια το
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χειρόγραφο. Γι' αυτό δεν μπορούσε να μου πει το όνομά του. Φαίνεται πως ακόμη
και το γ ε γ ο ν ό ς ότι τα συζητούσε όλα αυτά ήταν πολύ επικίνδυνο».
«Σου είπε γιατί το μεγαλύτερο μ έ ρ ο ς του ιερατείου το πολεμά;»
«Ναι, γιατί αποτελεί πρόκληση για την πληρότητα της θρησκείας τους».
«Με ποιο τρόπο;»
«Δεν ξέρω, ακριβώς. Δεν το συζήτησε πολύ. Αλλά φαίνεται πως τα όσα αναφέρονται στις άλλες επιγνώσεις επεξηγούν μερικές από τις παραδοσιακές ιδέες
της εκκλησίας με τέτοιο τρόπο ώστε να ανησυχούν τους εκκλησιαστικούς ηγέτες
οι οποίοι πιστεύουν ότι τα πράγματα είναι ιδανικά όπως είναι τώρα».
«Μάλιστα».
«Ο ιερέας είπε», συνέχισε η Τσαρλίν, «ότι δεν πιστεύει πως το χειρόγραφο
υποσκάπτει οποιαδήποτε από τις αρχές της εκκλησίας. Αντίθετα διευκρινίζει το
νόημα των πνευματικών αυτών αληθειών. Πίστευε ακράδαντα ότι οι αρχηγοί τ η ς
εκκλησίας θα αντιλαμβάνονταν αυτό το γεγονός αν προσπαθούσαν να δουν τη ζωή
και πάλι σαν μυστήριο πριν προχωρήσουν στις ά λ λ ε ς επιγνώσεις».
«Μήπως σου είπε πόσες είναι οι επιγνώσεις;»
«Όχι, αλλά α ν έ φ ε ρ ε τη Δεύτερη Επίγνωση. Μου είπε πως αποτελεί μια πιο
σωστή ερμηνεία τ η ς πρόσφατης ιστορίας, μια ερμηνεία που κάνει ακόμα πιο
σαφή τα σχετικά με τη μεταμόρφωση».
«Έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά;»
«Όχι, δεν είχε καιρό. Είπε ότι έπρεπε να φύγει για να φροντίσει κάποιες υποθέσεις. Συμφωνήσαμε να ξανασυναντηθούμε σπίτι του το ίδιο απόγευμα, αλλά όταν
πήγα δεν ήταν εκεί. Τον περίμενα τ ρ ε ι ς ώρες και δε φάνηκε. Τελικά, έπρεπε να
φύγω για να μη χάσω το αεροπλάνο που θα με έ φ ε ρ ν ε πίσω στην πατρίδα».
«Δηλαδή, δεν μπόρεσες να του μιλήσεις ξανά;»
«Ακριβώς. Δεν τον ξαναείδα από τότε».
«Και δεν είχες ποτέ καμιά επιβεβαίωση από την κυβέρνηση για την ύπαρξη
του χειρογράφου;»
«Καμιά».
«Και πριν από πόσο καιρό συνέβησαν όλα αυτά;»
«Πριν από ενάμισι μήνα περίπου».
Για λίγα λεπτά μείναμε σιωπηλοί και τρώγαμε. Τέλος, η Τσαρλίν με κοίταξε
και ρώτησε: «Λοιπόν, τι σκέφτεσαι;»
«Δεν ξέρω», απάντησα. Ένα μ έ ρ ο ς του εαυτού μου αμφισβητούσε την ιδέα
ότι θα μπορούσαν πράγματι να αλλάξουν οι άνθρωποι. Ένα άλλο μ έ ρ ο ς του,
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όμως, συγκλονιζόταν από τη σκέψη ότι ήταν δυνατό να υπάρχει στ' αλήθεια ένα
χειρόγραφο που να περιέχει τέτοια πράγματα.
«Σου έδειξε κανένα αντίγραφο ή κάτι τέλος πάντων;» ρώτησα.
«Όχι. Το μόνο που έχω είναι οι σημειώσεις μου».
Μείναμε πάλι σιωπηλοί.
«Ξέρεις», είπε η Τσαρλίν, «νόμιζα ότι θα ενθουσιαζόσουν μ' αυτά».
Την κοίταξα. «Απλώς θα 'θελα κάποιες αποδείξεις ότι αυτά που λ έ ε ι το
χειρόγραφο είναι αληθινά».
Εκείνη χαμογέλασε πάλι.
«Τι συμβαίνει;» τη ρώτησα.
«Το ίδιο είπα κι εγώ», αποκρίθηκε.
«Σε ποιον, στον ιερέα;»
«Ναι».
«Κι εκείνος τι σου απάντησε;»
«Είπε πως η ίδια η εμπειρία είναι η απόδειξη».
«Τι εννοούσε μ' αυτό;»
«Εννοούσε ότι η εμπειρία μας κάνει έγκυρο εκείνο που λέει το χειρόγραφο»,
αποκρίθηκε η Τσαρλίν. «Όταν στοχαζόμαστε ειλικρινά το πώς νιώθουμε μέσα
μας, το πώς συνεχίζεται η ζωή μας αυτή τη στιγμή στην ιστορία, μπορούμε να
δούμε ότι οι ιδέες του χειρογράφου είναι λογικές, ότι απηχούν την αλήθεια».
Τώρα δίστασε, αλλά συνέχισε: «Εσύ το καταλαβαίνεις αυτό;»
Σκέφτηκα για μια στιγμή. Το καταλαβαίνω; Είναι όλοι οι άνθρωποι τόσο ανήσυχοι όσο εγώ, κι αν είναι, η ανησυχία μας είναι πράγματι αποτέλεσμα μια απλής
συναίσθησης - της απλής συνειδητοποίησης που οικοδομείται επί τριάντα χρόνια - ότι όντως υπάρχουν περισσότερα στη ζωή απ' όσα ξέρουμε, περισσότερα
απ' όσα αντιλαμβανόμαστε;
«Δεν είμαι σίγουρος», είπα τελικά. «Νομίζω πως χρειάζομαι λίγο χρόνο για
να το σκεφτώ».
Σηκώθηκα και βγήκα στον κήπο που ήταν πίσω από το εστιατόριο, στάθηκα
πίσω από ένα κέδρινο παγκάκι και κοίταξα το σιντριβάνι. Στα δεξιά μου φαίνονταν τα φώτα του αεροδρομίου που αναβόσβηναν και ακούγονταν οι βρυχηθμοί
ενός τζετ έτοιμου να απογειωθεί.
«Τι όμορφα λουλούδια», ήρθε η φωνή της Τσαρλίν από πίσω μου. Στράφηκα
να την κοιτάξω καθώς προχωρούσε προς το μέρος μου θαυμάζοντας τις σειρές
με τις πετούνιες και τις μπιγκόνιες που χώριζαν το χώρο των τραπεζιών από τον
υπόλοιπο κήπο. Στάθηκε δίπλα μου κι εγώ έβαλα το χέρι μου γύρω από τους
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ώμους της. Οι μνήμες πλημμύρισαν το νου μου. Χρόνια πριν, όταν ζούσαμε κι οι
δυο στη Σάρλοτσβιλ της Βιρτζίνια, πολλές φορές καθόμαστε τα βράδια και συζητούσαμε. Οι περισσότερες συζητήσεις μας στρέφονταν γύρω από ακαδημαϊκές
θεωρίες και θέματα ψυχικής ανάπτυξης. Και οι δυο γοητευόμαστε από πς συζητήσεις μας, αλλά ήμαστε και μαγεμένοι ο ένας από τον άλλον. Ωστόσο με κατέπληξε
όταν αντιλήφθηκα πόσο πλατωνική υπήρξε πάντοτε η σχέση μας.
«Δεν μπορώ να σου πω», είπε, «πόσο όμορφα νιώθω που ξανασυναντηθήκαμε».
«Το ξέρω», απάντησα. «Τώρα που σε ξαναβλέπω ξαναζωντανεύουν μέσα
μου τόσες αναμνήσεις».
«Αναρωτιέμαι, γιατί δε συνεχίσαμε να επικοινωνούμε;» ρώτησε.
Η ερώτησή τ η ς με γύρισε ξανά πίσω. Ξανάφερα στη μνήμη μου την τελευταία φορά που είχα δει την Τσαρλίν. Με αποχαιρετούσε ενώ ετοιμαζόμουν να
φύγω με το αυτοκίνητό μου. Εκείνη την εποχή ένιωθα γεμάτος από καινούριες
ιδέες και έφευγα για να πάω στην πόλη που είχα γεννηθεί και να προσφέρω τις
υπηρεσίες μου σε κακοποιημένα παιδιά. Νόμιζα πως ή ξ ε ρ α πώς θα μπορούσαν
αυτά παιδιά να ξεπεράσουν τις έντονες αντιδράσεις και τις ψυχώσεις τους που
τα εμπόδιζαν να συνεχίσουν τη ζωή τους. Αλλά καθώς περνούσε ο χρόνος, η
προσέγγισή μου αποδείχτηκε αποτυχημένη. Υποχρεώθηκα να παραδεχτώ την
άγνοιά μου. Το πώς μπορούσαν οι ανθρώπινες υπάρξεις να απελευθερωθούν
από το παρελθόν τους, εξακολουθούσε να είναι ένα αίνιγμα για μένα.
Κοιτάζοντας τ ώ ρ α προς τα πίσω και εξετάζοντας τα τελευταία έξι χρόνια,
ένιωθα σίγουρος πια ότι η εμπειρία άξιζε τον κόπο. Ωστόσο, αισθανόμουν επίσης ότι έπρεπε να προχωρήσω. Προς τα πού όμως; Για να κάνω τι; Από τότε
που η Τσαρλίν με βοήθησε να αποκρυσταλλώσω τις ιδέες μου για τα παιδικά
τραύματα, την είχα σκεφτεί πολύ λίγες φ ο ρ έ ς και τ ώ ρ α είχε πάλι μπει στη ζωή
μου, και η συζήτησή μας αποδεικνυόταν τόσο συναρπαστική όσο πριν.
«Μου φαίνεται πως απορροφήθηκα εντελώς από τη δουλειά μου», είπα.
«Το ίδιο κι εγώ», αποκρίθηκε εκείνη. «Στην εφημερίδα το ένα γ ε γ ο ν ό ς διαδεχόταν το άλλο. Δεν είχα καιρό ούτε να σηκώσω τα μάτια μου. Είχα ξεχάσει όλα
τα άλλα».
Έσφιξα τον ώμο της. «Ξέρεις, Τσαρλίν, είχα ξεχάσει πόσο όμορφα μπορούμε
να συζητάμε εμείς οι δυο. Η συζήτησή μας βγαίνει τόσο εύκολα και αυθόρμητα».
Τα μάτια και το χαμόγελό τ η ς επιβεβαίωσαν αυτό που ένιωθα. «Το ξέρω»,
είπε, «οι συζητήσεις μαζί σου μου δίνουν τόση δύναμη».
Ήμουν έτοιμος να προβώ σε ένα ακόμα σχόλιο όταν το βλέμμα τ η ς Τσαρλίν
καρφώθηκε κάπου στο βάθος, στην είσοδο του εστιατορίου. Το πρόσωπό της
χλόμιασε και πήρε μια έκφραση αγωνίας.
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«Τι συμβαίνει;» ρώτησα, κοιτάζοντας προς την ίδια κατεύθυνση. Διάφοροι
άνθρωποι περπατούσαν προς το χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων, συνομιλώντας
άνετα, αλλά τίποτα αφύσικο δε φαινόταν να υπάρχει. Στράφηκα και αντίκρισα
την Τσαρλίν. Εξακολουθούσε να δείχνει τ α ρ α γ μ έ ν η και μπερδεμένη.
«Τι έγινε;» ξαναρώτησα.
«Εκεί πέρα, στην πρώτη σειρά αυτοκινήτων - είδες τον άντρα με το γκρίζο
πουκάμισο;»
Κοίταξα πάλι προς το χώρο στάθμευσης. Μια καινούρια ομάδα ανθρώπων
έβγαινε από την πόρτα του εστιατορίου. «Ποιον άντρα;» ρώτησα.
«Νομίζω ότι δεν είναι πια εκεί», είπε και τεντώθηκε για να δει.
Η Τσαρλίν με κοίταξε κατευθείαν στα μάτια. «Όταν αυτοί που κάθονταν στα
άλλα τραπέζια περιέγραψαν τον άντρα που μου έκλεψε το χαρτοφύλακα, είπαν
ότι είχε αραιά μαλλιά, γενειάδα και φορούσε γκρίζο πουκάμισο. Νομίζω πως
μόλις τον είδα εκεί κάτω, κοντά στα αυτοκίνητα... και μας παρακολουθούσε».
Ένας κόμπος αγωνίας μου έσφιξε το στομάχι. Είπα στην Τσαρλίν ότι θα επιστρέψω σύντομα και προχώρησα προς το χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων για
να ερευνήσω την περιοχή, προσέχοντας, όμως, να μην απομακρυνθώ πολύ.
Δεν είδα κανέναν που να ταιριάζει στην περιγραφή.
Ό τ α ν επέστρεφα προς το παγκάκι, η Τσαρλίν έκανε ένα βήμα προς το μέρος
μου και είπε ήρεμα: «Πιστεύεις πως αυτό το πρόσωπο νομίζει ότι έχω αντίγραφο του χειρογράφου κι αυτός είναι ο λόγος που μου πήρε το χαρτοφύλακα;
Προσπαθεί να μου το πάρει;»
«Δεν ξέρω», αποκρίθηκα. «Ωστόσο, θα ξανακαλέσουμε την αστυνομία και θα
τ ο υ ς πούμε τι είδες. Πιστεύω ότι οφείλουν να ελέγξουν και τ ο υ ς επιβάτες τ η ς
πτήσης σου».
Μπήκαμε στο εστιατόριο και τηλεφωνήσαμε στην αστυνομία. Όταν έφτασαν
τους πληροφορήσαμε για το τι είχε συμβεί. Επί είκοσι λεπτά ερευνούσαν κάθε
αυτοκίνητο. Κατόπιν μας εξήγησαν ότι δεν μπορούσαν να χάσουν άλλο χρόνο.
Συμφώνησαν, όμως, να ελέγξουν όλους τους επιβάτες του αεροπλάνου με το
οποίο θα ταξίδευε η Τσαρλίν.
Όταν έφυγαν οι αστυνομικοί, η Τσαρλίν κι ε γ ώ βρεθήκαμε ξανά όρθιοι δίπλα
στο σιντριβάνι.
«Τι συζητούσαμε, πριν δω εκείνο τον άντρα;» ρώτησε.
«Συζητούσαμε για μας», αποκρίθηκα. «Τσαρλίν, γιατί σκέφτηκες να ενημερώσεις εμένα για όλα αυτά;»
Μου έριξε ένα σαστισμένο βλέμμα. «Όταν ήμουν στο Περού και ο ιερέας μου
έ λ ε γ ε για το χειρόγραφο, μου ερχόσουν συνέχεια στο νου».
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«Αλήθεια;»
«Τότε δεν έδωσα σημασία στο γεγονός», συνέχισε η Τσαρλίν, «αλλά α ρ γ ό τ ε ρα, όταν επέστρεψα στη Βιρτζίνια, κάθε φ ο ρ ά που σκεφτόμουν το χειρόγραφο,
σκεφτόμουν κι εσένα. Πολλές φ ο ρ έ ς πήγα να σου τηλεφωνήσω, αλλά κάτι άλλο
συνέβαινε και δεν τα κατάφερνα. Έπειτα ανέλαβα αυτή την αποστολή στο Μαϊάμι,
όπου πηγαίνω τώρα, και ανακάλυψα, αφού μπήκα στο αεροπλάνο, ότι θα κάναμε σταθμό εδώ. Ό τ α ν προσγειώθηκα έψαξα να βρω τον αριθμό του τηλεφώνου
σου. Ο αυτόματος τηλεφωνητής σου μου είπε ότι σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης μπορούσα να σου τηλεφωνήσω στο σπίτι της λίμνης. Υπέθεσα, λοιπόν, πως
δε θα πείραζε να σου τηλεφωνήσω».
Την κοίταξα για μια στιγμή μη ξέροντας τι να πω. «Φυσικά», απάντησα τελικά.
«Χαίρομαι που το έκανες».
Κοίταξε το ρολόι της. «Η ώρα περνά. Καλύτερα να επιστρέψω στο αεροδρόμιο».
«Θα σε πάω εγώ», τ η ς είπα.
Πήγαμε στο κεντρικό κτίριο και προχωρήσαμε προς το χ ώ ρ ο επιβίβασης.
Παρακολουθούσα προσεκτικά τα πάντα, μήπως δω καμιά ασυνήθιστη κίνηση.
Όταν φτάσαμε, είχε αρχίσει ήδη η επιβίβαση στο αεροπλάνο και ένας από τους
αστυνομικούς που είχαμε συναντήσει στο εστιατόριο, παρακολουθούσε όλους
τους επιβάτες. Ό τ α ν πλησιάσαμε μας είπε ότι είχε ε λ έ γ ξ ε ι όλους όσοι ήταν στον
κατάλογο επιβίβασης και κανένας δεν ταίριαζε στην περιγραφή τ ο υ κ λ έ φ τ η .
Τον ευχαριστήσαμε, και όταν έφυγε, η Τσαρλίν στράφηκε προς το μ έ ρ ο ς μου
και μου χαμογέλασε. «Νομίζω πως πρέπει να πηγαίνω», είπε και με αγκάλιασε.
«Κράτησε τους αριθμούς των τηλεφώνων μου. Ας μη χάσουμε την επαφή μας
αυτή τη φορά».
«Άκου», τ η ς είπα. «Θέλω να προσέχεις. Αν δεις κάτι παράξενο, φώναξε την
αστυνομία!»
«Μην ανησυχείς για μένα», αποκρίθηκε. «Θα είμαι μια χαρά».
Για μια στιγμή κοιταχτήκαμε βαθιά στα μάτια.
«Τι σκοπεύεις να κάνεις σχετικά μ' αυτό το χειρόγραφο;» ρώτησα.
«Δεν ξέρω. Μάλλον θα φροντίζω να ενημερώνομαι για ό,τι νεότερο υπάρχει».
«Κι αν αποσιωπηθεί τελείως το όλο ζήτημα;» ρώτησα πάλι.
Μου χάρισε πάλι ένα από τα πλατιά τ η ς χαμόγελα. «Το ήξερα», είπε. «Πιάστηκες στ' αγκίστρι. Σου το είπα ότι θα σε συνάρπαζε. Τι σκοπεύεις να κάνεις
εσύ σχετικά μ' αυτό;»
Ανασήκωσα τους ώμους αδιάφορα. «Πιθανόν να προσπαθήσω ν' ανακαλύψω
κάτι περισσότερο».
«Ωραία. Αν γίνει κάτι τέτοιο, ενημέρωσέ με».
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Αποχαιρετιστήκαμε πάλι και η Τσαρλίν απομακρύνθηκε. Την παρατηρούσα
καθώς στράφηκε άλλη μια φορά και με χαιρέτησε κουνώντας το χέρι της. Κατόπιν
εξαφανίστηκε στο διάδρομο επιβίβασης. Εγώ πήγα στο φορτηγό μου και επέστρεψα στη λίμνη, χωρίς καμιά στάση στο δρόμο, παρά μόνο για καύσιμα.
Όταν έφτασα στο σπίτι, πήγα στον σκεπαστό εξώστη και κάθισα σε μια από
τις κουνιστές πολυθρόνες. Τα τερετίσματα των γρύλων και τα κοάσματα των
βατράχων τάραζαν την ησυχία της νύχτας. Πέρα από τη λίμνη, στο μακρινό
ορίζοντα, το φεγγάρι είχε κατέβει χαμηλά προς τη Δύση και μου έστελνε μια
κυματιστή αντανάκλαση από την επιφάνεια του νερού.
Είχα περάσει μια ενδιαφέρουσα βραδιά, αλλά εξακολουθούσα να αντιμετωπίζω με σκεπτικισμό την ιδέα της πολιτισμικής μεταμόρφωσης. Όπως και πολλοί
άλλοι άνθρωποι, είχα κι εγώ παρασυρθεί από τον κοινωνικό ιδεαλισμό της δεκαετίας του εξήντα και του εβδομήντα, αλλά και από τα πνευματικά ενδιαφέροντα
του ογδόντα. Ήταν, όμως, δύσκολο να κρίνω τι συνέβαινε στην πραγματικότητα.
Ποιες θα μπορούσαν να είναι οι καινούριες γνώσεις που θα είχαν τη δύναμη να
αλλάξουν εντελώς τον ανθρώπινο κόσμο; Ό λ α αυτά φαίνονταν τόσο ιδανικά και
απρόσιτα. Σε τελευταία ανάλυση, οι άνθρωποι, ζούσαμε πάνω σ' αυτό τον πλανήτη τόσους αιώνες. Γιατί θα έπρεπε ξαφνικά να αποκτήσουμε επίγνωση της
υπόστασής μας, τώρα, τόσο καθυστερημένα; Ατένισα το νερό για λίγα ακόμα
λεπτά. Μετά έσβησα τα φώτα και πήγα στο υπνοδωμάτιό μου για να διαβάσω.

Το επόμενο πρωί ξύπνησα αιφνιδιασμένος από ένα όνειρο που εξακολουθούσε να τριγυρίζει στο νου μου. Κοίταξα το ταβάνι του δωματίου για ένα δυο
λεπτά, ενώ σκεφτόμουν ακόμα αυτό που είχα δει στον ύπνο μου. Είχα ονειρευτεί
ότι διέσχιζα ένα δάσος ψάχνοντας να βρω κάτι. Το δάσος ήταν μεγάλο και
εξαιρετικά όμορφο.
Κατά την εξερεύνησή μου βρέθηκα μπροστά σε καταστάσεις που μ' έκαναν
να νιώθω εντελώς χαμένος και μπερδεμένος, ανίκανος να αποφασίσω ποιο θα
ήταν το επόμενο βήμα μου. Και είναι απίστευτο, αλλά σε καθεμιά απ' αυτές τις
στιγμές εμφανιζόταν ξαφνικά κάποιο πρόσωπο, σαν να ήταν σκόπιμα σταλμένο
για να μου δείξει το δρόμο. Δε συνειδητοποίησα το αντικείμενο της έρευνάς
μου, αλλά το όνειρο με άφησε με μια αίσθηση χαράς και αυτοπεποίθησης.
Ανακάθισα στο κρεβάτι και παρατηρούσα μια λωρίδα φωτός που έστελνε ο
ήλιος από μια χαραμάδα του παραθύρου, στην άλλη πλευρά του δωματίου, και
που έκανε ορατά τα μόρια της σκόνης που αιωρούνταν στην ατμόσφαιρα. Σηκώθηκα και άνοιξα τις κουρτίνες. Η μέρα ήταν ηλιόλουστη. Καταγάλανος ουρανός,
αστραφτερό φως. Ένα αεράκι λίκνιζε τα δέντρα. Αυτή την ώρα της ημέρας το
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νερό τ η ς λίμνης είχε μόνο ε λ α φ ρ έ ς πτυχώσεις, η επιφάνεια τ η ς λαμποκοπούσε
κι ο αέρας που χάιδευε το βρεγμένο δέρμα του κολυμβητή ήταν ψυχρός.
Βγήκα έ ξ ω και βούτηξα στα νερά της. Κολύμπησα μέχρι το κέντρο της και
γύρισα ανάσκελα για να κοιτάξω τα γνωστά μου βουνά. Η λίμνη βρισκόταν σε
μια κοιλάδα γ ύ ρ ω από την οποία ενώνονταν τρεις κορυφογραμμές. Ήταν μια
τέλεια τοποθεσία που είχε ανακαλύψει ο παππούς μου στα νιάτα του.
Είχαν περάσει ήδη εκατό χρόνια από την πρώτη φορά που ο παππούς μου
περπάτησε σ' αυτές τις ράχες, ένα παιδί εξερευνητής, ένα παιδί θαύμα που
μεγάλωνε σ' έναν κόσμο που ήταν ακόμα άγριος, με αρκούδες και πούμα και
Ινδιάνους οι οποίοι ζούσαν σε πρωτόγονες καλύβες στη βόρεια ράχη. Ορκίστηκε
εκείνη την εποχή ότι κάποτε θα ζούσε σ' αυτή την τέλεια κοιλάδα με τα πελώρια
γέρικα δέντρα και τις εφτά πηγές. Και τελικά το έκανε. Αργότερα κατασκεύασε μια
τεχνητή λίμνη και ένα σπίτι και έκανε αναρίθμητους περιπάτους με το νεαρό
εγγονό του. Ποτέ δεν κατάλαβα απόλυτα τη γοητεία που ασκούσε αυτή η κοιλάδα
στον παππού μου, αλλά πάντα προσπαθούσα να διατηρήσω τη γη απείραχτη,
ακόμα και όταν τη σφετερίστηκε ο πολιτισμός και την περικύκλωσε.
Από το μέσο της λίμνης φαινόταν ένας συγκεκριμένος βράχος που ανέβαινε
ψηλά πάνω από τη βόρεια κορυφογραμμή. Την προηγούμενη μέρα είχα σκαρφαλώσει σ' εκείνο το σημείο, ακολουθώντας τη συνήθεια του παππού μου και
προσπαθώντας να βρω λίγη γαλήνη στη θέα, στις μυρωδιές και στον τρόπο που
ο άνεμος έκανε τις κ ο ρ φ έ ς των δέντρων να πηγαινοέρχονται. Και καθώς καθόμουν εκεί πέρα, εξετάζοντας τη λίμνη και το πυκνό φύλλωμα κάτω στην κοιλάδα, άρχισα σιγά σιγά να νιώθω καλύτερα, λες και η ενέργεια της φύσης και η
προοπτική του χώρου έλυνε κάποιο κόμπο στην ψυχή μου. Λίγες ώρες αργότερα
συζητούσα με την Τσαρλίν και άκουγα για το χειρόγραφο.
Κολύμπησα προς την όχθη και ανέβηκα στην ξύλινη αποβάθρα μπροστά στο
σπίτι. Ή ξ ε ρ α πως όλα αυτά ήταν υπερβολικά για να τα πιστέψω. Δεν μπορούσα
να πιστέψω το γεγονός ότι ενώ βρισκόμουν κρυμμένος σ' εκείνα τα βουνά εντελώς
απογοητευμένος από τη ζωή μου... ξαφνικά εμφανίστηκε η Τσαρλίν για να μου εξηγήσει την αιτία της ανησυχίας μου - αντλώντας πληροφορίες από κάποιο παλαιό
χειρόγραφο που υπόσχεται το μυστικό τ η ς ανθρώπινης υπόστασης.
Ωστόσο, ή ξ ε ρ α επίσης ότι η άφιξη της Τσαρλίν ήταν το είδος τ η ς σύμπτωσης
για το οποίο μιλούσε το χειρόγραφο, κάτι που φαινόταν πολύ απίθανο να είναι
απλά ένα τυχαίο γεγονός. Μήπως αυτό το αρχαίο έ γ γ ρ α φ ο ήταν σωστό; Μήπως
αργά και σταθερά, παρ' όλη την αρνητικότητα και τον κυνισμό μας, ένας σημαντικός αριθμός ανθρώπων αποκτούσε συνείδηση αυτών των συμπτώσεων; Ήταν
σε θέση τ ώ ρ α οι άνθρωποι να αντιληφθούν αυτό το φαινόμενο και έτσι να κατανοήσουν, ε π ι τ έ λ ο υ ς , το σκοπό που κρύβεται πίσω από την ίδια τη ζωή;
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Ποια θα ήταν, αναρωτήθηκα, αυτή η καινούρια κατανόηση των πραγμάτων;
Θα μας την αποκάλυπταν οι αναφορές του χειρογράφου στις άλλες επιγνώσεις
που αφορούν τη ζωή, όπως είχε πει ο ιερέας;
Έπρεπε να πάρω μια απόφαση. Εξαιτίας του χειρογράφου ένιωθα ότι ανοιγόταν ένας καινούριος δρόμος στη ζωή μου, ένα καινούριο και ενδιαφέρον
ζήτημα για διερεύνηση. Το πρόβλημα ήταν τι έπρεπε να κάνω τώρα! Να μείνω
εδώ ή να βρω ένα τρόπο για να προχωρήσω στην έρευνα; Ξαφνικά πέρασε από
το νου μου η πιθανότητα του κινδύνου. Ποιος είχε κλέψει το χαρτοφύλακα της
Τσαρλίν; Μήπως ήταν κάποιος που εργαζόταν προς την κατεύθυνση εξαφάνισης
του χειρογράφου; Πώς μπορούσα να μάθω;
Σκέφτηκα τον πιθανό κίνδυνο αρκετή ώρα, αλλά τελικά επικράτησε η αισιοδοξία μου. Αποφάσισα να μην ανησυχώ. Θα ήμουν προσεκτικός και θα προχωρούσα αργά. Μπήκα στο σπίτι και τηλεφώνησα στο τουριστικό πρακτορείο που
είχε καταχωρήσει τη μεγαλύτερη αγγελία στο χρυσό οδηγό. Ο υπάλληλος στον
οποίο μίλησα είπε ότι μπορούσε να κάνει τις απαραίτητες διευθετήσεις για το
ταξίδι μου στο Περού. Στην πραγματικότητα, είπε, εντελώς τυχαία υπήρχε μια
ακύρωση από την οποία μπορούσα να επωφεληθώ - η ακύρωση έγινε την
τελευταία στιγμή και περιλάμβανε την πτήση, καθώς και δωμάτιο σ' ένα ξενοδοχείο στη Λίμα. Θα μπορούσα να πάρω ολόκληρο το πακέτο με έκπτωση... αν
μπορούσα να φύγω σε τρεις ώρες.
Σε τρεις ώρες;

ΤΟ
ΜΑΚΡΥΤΕΡΟ
ΤΩΡΑ

Μ ε τ ά από έναν αγώνα τ α χ ύ τ η τ α ς γ ι α ν α ετοιμάσω τις βαλίτσες μου και μια
άγρια κούρσα στον αυτοκινητόδρομο, έφτασα στο α ε ρ ο δ ρ ό μ ι ο . Μου είχε μείνει
πολύ λ ί γ ο ς χ ρ ό ν ο ς γ ι α να π ά ρ ω το εισιτήριό μου και να επιβιβαστώ στην πτήση
για το Π ε ρ ο ύ . Π ρ ο χ ώ ρ η σ α στο πίσω μ έ ρ ο ς του αεροπλάνου και κάθισα σε μια
θέση δίπλα στο π α ρ ά θ υ ρ ο , νιώθωντας πολύ κουρασμένος.
Σ κ έ φ τ η κ α να π ά ρ ω έναν υπνάκο, α λ λ ά όταν τεντώθηκα κι έκλεισα τα μάτια
μου ανακάλυψα ότι δεν μπορούσα να χαλαρώσω. Ένιωσα ξαφνική νευρικότητα
και αμφιβολία γ ι α το ταξίδι. Μήπως ήταν τ ρ ε λ ό που ξεκίνησα χωρίς καμιά π ρ ο ε τοιμασία; Πού θα πήγαινα στο Π ε ρ ο ύ ; Σε ποιον θα μιλούσα;
Η αυτοπεποίθηση που είχα νιώσει όταν ήμουν στη λίμνη ξεθώριαζε και μ ε τ α τρεπόταν σε σκεπτικισμό. Και η ιδέα τ η ς Πρώτης Επίγνωσης κι εκείνη τ η ς πολιτιστικής μεταμόρφωσης φαίνονταν φανταστικές και εξωπραγματικές. Και καθώς
τα σκεφτόμουν όλα αυτά η ιδέα της Δεύτερης Επίγνωσης έδειχνε το ίδιο απίθανη.
Πώς θα μπορούσε μια καινούρια ιστορική προοπτική να εδραιώσει την αντίληψή
μας γ ι ' α υ τ έ ς τις συμπτώσεις και να πς διατηρήσει συνειδητές στον νου τ ω ν
ανθρώπων;
Τεντώθηκα α κ ό μ α περισσότερο και πήρα μια βαθιά αναπνοή. Ίσως αποδεικνυόταν ότι το τ α ξ ί δ ι ήταν άχρηστο, σκέφτηκα, μια γ ρ ή γ ο ρ η βόλτα στο Περού
και πίσω. Πιθανόν να ήταν σπατάλη χρημάτων, αλλά δεν είχε γίνει και τίποτα
κακό.
Το αεροπλάνο κινήθηκε π ρ ο ς τα ε μ π ρ ό ς και προχώρησε προς το δ ι ά δ ρ ο μ ο
απογείωσης. Έκλεισα τα μάτια μου και ένιωσα μια γλυκιά ζάλη καθώς το μεγάλο
τ ζ ε τ έ φ τ α σ ε στην κρίσιμη ταχύτητα, υψώθηκε και μπήκε μέσα σε ένα πυκνό
σύννεφο. Ό τ α ν φ τ ά σ α μ ε στο κανονικό ύψος τ η ς πτήσης μας, χαλάρωσα και
παραδόθηκα σε ένα γ λ υ κ ό ύπνο. Τριάντα σαράντα λεπτά α ρ γ ό τ ε ρ α , με ξύπνησε
μια α ν α τ ά ρ α ξ η και αποφάσισα να πάω στην τ ο υ α λ έ τ α .
Καθώς διέσχιζα το σαλόνι πρόσεξα έναν ψηλό άντρα με στρογγυλά γυαλιά
που στεκόταν κοντά στο παράθυρο και μιλούσε σ' έναν αεροσυνοδό. Μου έ ρ ι ξ ε
μια ματιά και συνέχισε να μιλά. Είχε σ κ ο ύ ρ α καστανά μαλλιά και φαινόταν γ ύ ρ ω
στα σαράντα πέντε. Για μια στιγμή νόμισα ότι τ ο ν ή ξ ε ρ α , αλλά όταν ξανακοίταξα
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τα χαρακτηριστικά του κατέληξα ότι μου ήταν άγνωστος. Καθώς περνούσα δίπλα
έφτασαν στ' αυτιά μου μερικά από τα λόγια του.
«Σας ευχαριστώ πάντως. Απλώς σκέφτηκα ότι επειδή ταξιδεύετε τόσο συχνά
στο Περού, ίσως είχατε ακούσει κάτι για το χειρόγραφο», είπε κι απομακρύνθηκε
τραβώντας για το μπροστινό τμήμα του αεροπλάνου.
Έμεινα άναυδος. Μιλούσε για το ίδιο χειρόγραφο; Πήγα στην τουαλέτα και
προσπάθησα να αποφασίσω τι να κάνω. Μέρος του εαυτού μου ήθελε να το
ξεχάσει. Ίσως μιλούσε για κάτι άλλο, για κάποιο βιβλίο.
Επέστρεψα στη θέση μου και έκλεισα ξανά τα μάτια μου ικανοποιημένος που
είχα διαγράψει το συμβάν και ευχαριστημένος που αποφάσισα να μην πάω να
ρωτήσω τον άντρα τι εννοούσε. Αλλά καθώς καθόμουν εκεί, σκέφτηκα τον ενθουσιασμό που είχα νιώσει στη λίμνη. Κι αν αυτός ο άνθρωπος είχε πράγματι πληροφορίες για το χειρόγραφο; Τι θα συνέβαινε τότε; Αν δεν τον ρωτούσα δε θα
μάθαινα ποτέ.
Αμφιταλαντεύτηκα λίγο ακόμα, και τελικά σηκώθηκα και προχώρησα προς
το μπροστινό τμήμα του αεροπλάνου. Τον ανακάλυψα να κάθεται στη μέση περίπου της σειράς των καθισμάτων. Ακριβώς πίσω του υπήρχε άδειο κάθισμα.
Πήγα πάλι πίσω και είπα στον αεροσυνοδό ότι ήθελα να αλλάξω θέση. Μάζεψα
τα πράγματά μου και πήγα και κάθισα πίσω από εκείνο τον άντρα. Λίγα λεπτά
αργότερα τον χτύπησα ελαφρά στον ώμο.
«Συγνώμη», του είπα. «Σας άκουσα να αναφέρεστε σε ένα χειρόγραφο.
Μιλούσατε για εκείνο που βρέθηκε στο Περού;»
Αρχικά έδειξε έκπληξη, μετά φάνηκε επιφυλακτικός. «Ναι», είπε διστακτικά,
«γι' αυτό μιλούσα».
Συστήθηκα και του εξήγησα πως μια φίλη μου, που είχε επιστρέψει πρόσφατα
από το Περού, με πληροφόρησε για την ύπαρξη του χειρογράφου. Χαλάρωσε
αισθητά και μου συστήθηκε ως Ουέιν Ντόμπσον, βοηθός καθηγητής τ η ς ιστορίας στο πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης.
Καθώς μιλούσαμε παρατήρησα κάποιον εκνευρισμό στον άνθρωπο που καθόταν δίπλα μου. Είχε γείρει την πλάτη του καθίσματός του προς τα πίσω και
προσπαθούσε να κοιμηθεί.
«Έχετε δει το χειρόγραφο;» ρώτησα τον καθηγητή.
«Τμήματά του», είπε. «Εσείς;»
«Όχι, αλλά η φίλη μου μου μίλησε για την αναφορά του στην Πρώτη Επίγνωση».
Ο άντρας δίπλα μου κουνήθηκε νευρικά.
Ο Ντόμπσον τον κοίταξε. «Συγνώμη, κύριε», είπε. «Καταλαβαίνω ότι σας ενοχλούμε. Θα ήταν μεγάλο πρόβλημα για σας αν αλλάζαμε θέσεις;»
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«Όχι», είπε ο άνθρωπος. «Θα το προτιμούσα».
Βγήκαμε όλοι στο δ ι ά δ ρ ο μ ο και μετά προχώρησα στη θέση δίπλα στο παράθυρο. Ο Ντόμπσον κάθισε δίπλα μου.
«Πες μου τι άκουσες σχετικά με την Πρώτη Επίγνωση», είπε ο Ντόμπσον.
Έμεινα σιωπηλός για μια στιγμή προσπαθώντας να συνοψίσω στο νου μου
ό,τι είχα καταλάβει. «Υποθέτω πως η Πρώτη Επίγνωση είναι μια συνειδητοποίηση
των μυστηριωδών συμπτώσεων που αλλάζουν τη ζωή ενός ανθρώπου, η αίσθηση
ότι λειτουργεί κάποια άλλη διαδικασία».
Ένιωσα παράξενα καθώς τα έ λ ε γ α αυτά.
Ο Ντόμπσον κατάλαβε την τ α ρ α χ ή μου. «Τι πιστεύεις γ ι ' αυτή την επίγνωση;»
με ρώτησε.
«Δεν ξέρω», αποκρίθηκα.
«Δεν ταιριάζει απόλυτα με το σημερινό τρόπο σκέψης των περισσότερων
ανθρώπων, έτσι δεν είναι; Δε θα ένιωθες καλύτερα αν απέρριπτες την όλη ιδέα
και έ σ τ ρ ε φ ε ς πς σκέψεις σου σε πιο πρακτικά θέματα;»
Γέλασα και έγνεψα καταφατικά.
«Αυτή την τάση έχουμε όλοι μας. Ακόμα και όταν κατά διαστήματα αποκτούμε
την ξεκάθαρη συναίσθηση ότι στη ζωή συμβαίνει κάτι περισσότερο, ο τρόπος
που συνηθίσαμε να σκεφτόμαστε είναι να θ ε ω ρ ο ύ μ ε αυτού τ ο υ ε ί δ ο υ ς τ ι ς ι δ έ ε ς
ακατάληπτες και να παραιτούμαστε εντελώς από την προσπάθεια να τις αντιληφθούμε. Γι' αυτό είναι απαραίτητη η γνώση τ η ς Δ ε ύ τ ε ρ η ς Επίγνωσης. Από τη
στιγμή που θα δούμε το ιστορικό υπόβαθρο αυτής τ η ς συναίσθησης, αρχίζει να
μας φαίνεται πιο έγκυρη».
Κούνησα το κεφάλι. «Επομένως, ως ιστορικός πιστεύεις ότι η πρόβλεψη τ ο υ
χ ε ι ρ ο γ ρ ά φ ο υ για μια παγκόσμια μεταμόρφωση είναι ακριβής;» ρώτησα.
«Ναι».
«Ως ιστορικός;»
«Ναι! Αλλά θα πρέπει να εξετάσεις την ιστορία με το σωστό τρόπο». Πήρε
μια βαθιά αναπνοή. «Πίστεψέ με, τα λ έ ω αυτά σαν άνθρωπος που δαπάνησε
πολλά χρόνια μελετώντας και διδάσκοντας ιστορία με λάθος τρόπο! Συνήθιζα να
επικεντρώνομαι στα τεχνολογικά επιτεύγματα του πολιτισμού και στους μεγάλ ο υ ς άντρες που συνέβαλαν σ' αυτή την πρόοδο».
«Τι κακό υπάρχει σ' αυτό τον τρόπο προσέγγισης;»
«Δεν υπάρχει κανένα κακό μέχρι ενός ορισμένου σημείου. Α λ λ ά εκείνο που
είναι πράγματι σημαντικό είναι το να βλέπεις τον κόσμο σε κάθε ιστορική περίοδο και να αντιλαμβάνεσαι τι ένιωθαν και τι σκέπτονταν οι άνθρωποι. Χρειάστηκε
πολύς χρόνος για να το καταλάβω. Η ιστορία υποτίθεται ότι π ρ ο σ φ έ ρ ε ι γνώσεις
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σχετικές με το ευρύτερο πλαίσιο μέσα στο οποίο εξελίσσεται η ζωή του καθενός
μας. Η ιστορία δεν είναι απλώς η εξέλιξη της τεχνολογίας. Είναι η εξέλιξη της
σκέψης. Κατανοώντας την πραγματικότητα των ανθρώπων που προηγήθηκαν,
μπορούμε να δούμε γιατί σήμερα βλέπουμε τον κόσμο από τη συγκεκριμένη
σκοπιά και ποια είναι η συμβολή μας στην περαιτέρω πρόοδο. Μπορούμε να
διαπιστώσουμε ποιος είναι ο ρόλος μας στην ευρύτερη εξέλιξη του Πολιτισμού,
πράγμα που μας βοηθά να καταλάβουμε προς τα πού πηγαίνουμε».
Ο Ντόμπσον σταμάτησε για ένα λεπτό και μετά πρόσθεσε, «Η αξία της γνώσης της Δεύτερης Επίγνωσης έγκειται στο ότι προσφέρει αυτό ακριβώς το
είδος ιστορικής προοπτικής, τουλάχιστον από την άποψη της δυτικής σκέψης.
Τοποθετεί τις προβλέψεις του χειρογράφου σε ευρύτερο πλαίσιο, το οποίο τις
κάνει να φαίνονται όχι μόνον εφικτές, αλλά και αναπόφευκτες».
Ρώτησα τον Ντόμπσον πόσες απ' αυτές τις επιγνώσεις είχε δει και μου είπε
ότι είχε δει μόνο τις πρώτες δύο. Τις ανακάλυψε, είπε, σ' ένα ταξίδι που έκανε
στο Περού πριν από τρεις βδομάδες, μετά από κάτι που είχε ακούσει σχετικό
με το χειρόγραφο.
«Μόλις έφτασα στο Περού», συνέχισε, «συνάντησα ένα δυο ανθρώπους που
μου επιβεβαίωσαν την ύπαρξη του χειρογράφου, αλλά έδειχναν τρομοκρατημένοι
και δε θέλησαν να πουν περισσότερα γι' αυτό. Είπαν ότι η κυβέρνηση έδειχνε
νευρικότητα σχετικά με το ζήτημα και ότι προέβαινε σε απειλές εναντίον οποιουδήποτε είχε αντίγραφα ή διέδιδε πληροφορίες».
Η έκφραση του προσώπου του σοβάρεψε. «Αυτό μου προξένησε φόβο. Αλλά
αργότερα ένας σερβιτόρος στο ξενοδοχείο μου μού μίλησε για έναν ιερέα που
γνώριζε, ο οποίος μιλούσε συχνά για το χειρόγραφο. Ο σερβιτόρος είπε ότι ο
ιερέας προσπαθούσε να κάνει κάτι ενάντια στις προσπάθειες της κυβέρνησης
να κρατήσει μυστική την ύπαρξη του χειρογράφου. Δεν μπόρεσα να αντισταθώ
στον πειρασμό να επισκεφθώ το σπίτι όπου υποτίθεται ότι περνούσε τον περισσότερο χρόνο του ο συγκεκριμένος ιερέας».
Θα πρέπει να έδειξα έκπληξη, γιατί ο Ντόμπσον με ρώτησε: "Τι συμβαίνει;"
«Η φίλη μου», απάντησα, «εκείνη που μου μίλησε για το χειρόγραφο, έμαθε
όσα ήξερε από έναν ιερέα. Δε θέλησε να της πει το όνομά του, αλλά συζήτησαν μια
φορά για την Πρώτη Επίγνωση. Είχαν προγραμματίσει να ξανασυναντηθούν,
αλλά εκείνος δεν εμφανίστηκε ξανά».
«Θα πρέπει να ήταν ο ίδιος άνθρωπος», είπε ο Ντόμπσον. «Γιατί ούτε εγώ
μπόρεσα να τον βρω. Το σπίτι ήταν κλειδωμένο και έμοιαζε έρημο».
«Δεν τον είδες ποτέ;»
«Όχι, αλλά αποφάσισα να ρίξω μια ματιά εκεί γύρω. Στο πίσω μέρος του σπιτιού
υπήρχε μια παλιά αποθήκη που ήταν ανοιχτή. Για κάποιο λόγο αποφάσισα να
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μπω και να ψάξω. Πίσω από κάτι παλιοπράγματα και από μια ξεκάρφωτη σανίδα
στον τοίχο, βρήκα μεταφράσεις τ η ς Πρώτης και τ η ς Δ ε ύ τ ε ρ η ς Επίγνωσης».
Με κοίταξε.
«Απλώς έπεσες επάνω τους;» ρώτησα.
«Ναι».
«Μήπως τις έ φ ε ρ ε ς μαζί σου, στο ταξίδι;»
Ο Ντόμπσον κούνησε αρνητικά το κεφάλι. «Όχι. Αποφάσισα να τις μελετήσω
προσεκτικά και τις άφησα σε μερικούς συναδέλφους μου».
«Μπορείς να μου δώσεις μια περίληψη τ η ς Δ ε ύ τ ε ρ η ς Επίγνωσης;» ρώτησα.
Ο Ντόμπσον έμεινε σιωπηλός αρκετή ώρα και κατόπιν είπε: «Υποψιάζομαι
ότι αυτός είναι ο λ ό γ ο ς για τον οποίο είμαστε εδώ».
Σταμάτησε για λίγο και μετά άρχισε να λέει:
«Η Δ ε ύ τ ε ρ η Επίγνωση τοποθετεί την τωρινή συνείδησή μας σε μια ε υ ρ ύ τ ε ρ η
ιστορική προοπτική», είπε. «Σε τελευταία ανάλυση, όταν τ ε λ ε ι ώ σ ε ι η δεκαετία
του ενενήντα δε θα έχει τελειώσει μαζί τ η ς μόνο ο εικοστός αιώνας, αλλά και
μια περίοδος ιστορίας χιλίων ετών. Θα ολοκληρώνουμε τη δ ε ύ τ ε ρ η χιλιετία.
Πριν εμείς στη Δύση αντιληφθούμε πού βρισκόμαστε και τι πρόκειται να συμβεί
μετά, πρέπει να καταλάβουμε τι έχει πράγματι συμβεί στη διάρκεια αυτής τ η ς
περιόδου των χιλίων ετών».
«Τι ακριβώς λέει το χειρόγραφο;» ρώτησα.
«Λέει ότι προς το τ έ λ ο ς τ η ς δ ε ύ τ ε ρ η ς χιλιετίας - δηλαδή τ ώ ρ α - θα είμαστε
ικανοί να δούμε ολόκληρη την περίοδο τ η ς ιστορίας σαν ένα σύνολο, και θα
αναγνωρίσουμε, στην περίοδο που ονομάζεται σύγχρονη εποχή, ένα ιδιαίτερο
είδος ενασχόλησης που αναπτύχθηκε στη διάρκεια του τ ε λ ε υ τ α ί ο υ μισού αυτής
τ η ς χιλιετίας. Σήμερα η συνειδητοποίησή μας για τις συμπτώσεις αντιπροσωπεύει ένα είδος αφύπνισης απ' αυτή τη μόνιμη ενασχόληση».
«Ποια είναι αυτή η ενασχόληση;» ρώτησα.
Ο Ντόμπσον μου χαμογέλασε πονηρά. «Είσαι έ τ ο ι μ ο ς να ξαναζήσεις μια
ολόκληρη χιλιετία;»
«Σίγουρα, πες μου».
«Δεν είναι αρκετό να σου πω ε γ ώ . Μην ξεχνάς τι είπα πριν: γ ι α να κατανοήσεις την ιστορία πρέπει να αντιληφθείς πως αναπτύχθηκε ο τ ρ ό π ο ς με τον
οποίο βλέπεις καθημερινά τον κόσμο, πώς δημιουργήθηκε από την πραγματικότητα των ανθρώπων που έζησαν πριν από εσένα. Χρειάστηκαν χίλια χρόνια
για να αναπτυχθεί ο σύγχρονος τρόπος θεώρησης των πραγμάτων, και για να
καταλάβεις που βρίσκεσαι πραγματικά σήμερα, πρέπει να μ ε τ α φ έ ρ ε ι ς τον εαυτό σου πίσω, στο έτος χίλια, και να προχωρήσεις διασχίζοντας εμπειρικά όλη τη
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χιλιετία, σαν να έχεις ζήσει πράγματι εσύ ο ίδιος ολόκληρη αυτή την περίοδο σε
μια ζωή».
«Και πώς θα το κάνω αυτό;»
«Θα σε καθοδηγήσω εγώ».
Δίστασα για μια στιγμή. Κοίταξα έξω από το παράθυρο και παρατήρησα τα
διάφορα σχήματα που παρουσίαζε η επιφάνεια της γης. Ο χρόνος είχε ήδη
αρχίσει να φαίνεται διαφορετικός.
«Θα προσπαθήσω», είπα τελικά.
«Εντάξει», απάντησε. «Φαντάσου τον εαυτό σου να ζει στο έτος χίλια, στην
περίοδο που ονομάζουμε Μεσαίωνα. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να καταλάβεις
είναι ότι η πραγματικότητα αυτής της εποχής καθορίζεται από το ισχυρό ιερατείο της χριστιανικής εκκλησίας. Εξαιτίας της θέσης τους, οι ιερείς ασκούν
μεγάλη επίδραση στο νου και την ψυχή των ανθρώπων. Και ο κόσμος που αυτοί
οι κληρικοί περιγράφουν σαν πραγματικό, είναι, πάνω απ' όλα, πνευματικός.
Δημιουργούν μια πραγματικότητα που θέτει την ιδέα τους περί Θεϊκού σχεδίου
για την ανθρωπότητα, στο επίκεντρο της ύπαρξης.
«Συνειδητοποίησε», συνέχισε ο Ντόμπσον, «ότι ανήκεις στην κοινωνική τάξη
που ανήκει και ο πατέρας σου - ουσιαστικά στην αγροτική ή την αριστοκρατική
τάξη - και γνωρίζεις ότι θα είσαι πάντα φυλακισμένος σ' αυτή την τάξη. Αλλά
ανεξάρτητα από την τάξη στην οποία ανήκεις, ή τη συγκεκριμένη εργασία την
οποία ασκείς, σύντομα αντιλαμβάνεσαι ότι η κοινωνική θέση έρχεται δεύτερη σε
σχέση με την πνευματική πραγματικότητα της ζωής έτσι όπως καθορίζεται από
το εκκλησιαστικό ιερατείο.»
«Ανακαλύπτεις ότι η ζωή έχει σαν μοναδικό σκοπό να περάσεις κάποιες
πνευματικής φύσεως "εξετάσεις". Το ιερατείο εξηγεί ότι ο Θεός τοποθέτησε την
ανθρωπότητα στο κέντρο του σύμπαντός του με μοναδικό σκοπό να κερδίσει ή
να απωλέσει τη σωτηρία της. Και κατά την απαιτούμενη δοκιμασία πρέπει να
επιλέξεις σωστά ανάμεσα σε δυο αντίθετες δυνάμεις: τη δύναμη του Θεού και
τους πειρασμούς του διαβόλου που παραμονεύει.»
«Αλλά πρέπει να καταλάβεις ότι δεν αντιμετωπίζεις μόνος σου αυτό τον
αγώνα», συνέχισε. «Στην πραγματικότητα ως απλός άνθρωπος δεν έχεις τη
δυνατότητα να καθορίσεις την πορεία σου απ' αυτή την άποψη. Αυτό ανήκει στην
αρμοδιότητα του ιερατείου το οποίο υπάρχει για να ερμηνεύει τις γραφές και να
σου λέει, σε κάθε βήμα του δρόμου σου, αν πορεύεσαι σύμφωνα με το Θεό ή
εξαπατάσαι από τον Σατανά. Αν ακολουθήσεις τις οδηγίες των ιερέων είσαι
σίγουρος ότι μετά θάνατο θα ακολουθήσει η ανταμοιβή. Αν, όμως, δεν καταφέρεις
ν' ακολουθήσεις την προδιαγεγραμμένη πορεία, τότε... ακολουθεί αφορισμός
και σίγουρη καταδίκη».
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Ο Ντόμπσον με κοίταξε έντονα. «Το χ ε ι ρ ό γ ρ α φ ο λ έ ε ι ότι εκείνο που είναι
σημαντικό είναι να καταλάβεις πως κάθε όψη τ ο υ μεσαιωνικού κόσμου ορίζεται
μ ε ό ρ ο υ ς τ ο υ άλλου κόσμου. Ό λ α τ α φαινόμενα τ η ς ζωής - από την τ υ χ α ί α
καταιγίδα ή το σεισμό μέχρι την καλή σοδειά ή το θάνατο ενός αγαπημένου
προσώπου - αποδίδονται είτε στη θέληση του Θεού είτε στην κακία του διαβόλου.
Δεν αναπτύσσονται ιδέες σχετικά με τα καιρικά φαινόμενα ή τ ι ς γ ε ω λ ο γ ι κ έ ς
δυνάμεις, την αγροτική καλλιέργεια ή την ασθένεια. Ό λ α αυτά έρχονται α ρ γ ό τερα. Προς το παρόν, πιστεύεις απόλυτα στους ιερείς. Ο κόσμος που αποδέχεσαι
σαν δ ε δ ο μ έ ν ο , λειτουργεί μόνο με πνευματικά μέσα».
Ο Ντόμπσον σταμάτησε να μιλά και με κοίταξε: « Μ ε τ α φ έ ρ θ η κ ε ς εκεί;»
«Ναι, μπορώ να αντιληφθώ αυτή την πραγματικότητα».
«Λοιπόν, φαντάσου τ ώ ρ α ότι αυτή η πραγματικότητα αρχίζει να διαλύεται».
«Τι εννοείς;»
«Η Μεσαιωνική άποψη γ ι α τ ο ν κόσμο, η δική σου άποψη για τον κόσμο,
αρχίζει να ανατρέπεται κατά το δέκατο τ έ τ α ρ τ ο και δέκατο πέμπτο αιώνα. Στην
α ρ χ ή παρατηρείς μια κάπως ανάρμοστη συμπεριφορά από την πλευρά των
κληρικών: καταπατούν κρυφά τους όρκους αγνότητάς τους για παράδειγμα, ή
δωροδοκούνται για να κάνουν ότι δε βλέπουν όταν οι δημόσιοι ά ν τ ρ ε ς καταπατούν τ ο υ ς ν ό μ ο υ ς των γραφών.»
« Α υ τ έ ς οι απρέπειες σε τ ρ ο μ ά ζ ο υ ν γιατί οι κληρικοί ισχυρίζονται πως είναι ο
μόνος κρίκος ανάμεσα σ' εσένα και το Θεό. Μην ξεχνάς πως είναι οι μοναδικοί
ε ρ μ η ν ε υ τ έ ς των γραφών, οι μόνοι κριτές τ η ς σωτηρίας σου.»
«Ξαφνικά βρίσκεσαι στο επίκεντρο μιας ανοικτής επανάστασης. Μια ο μ ά δ α
που καθοδηγείται από τον Μαρτίνο Λούθηρο σε καλεί σε πλήρη ρήξη με τ ο ν
παπικό Χριστιανισμό. Οι κληρικοί είναι διεφθαρμένοι, λένε, και απαιτούν να δοθεί
τ έ λ ο ς στον έ λ ε γ χ ο που ασκεί το ιερατείο στο νου των ανθρώπων. Σχηματίζονται
ν έ ε ς εκκλησίες που βασίζονται στην ιδέα ότι κάθε πρόσωπο από μόνο τ ο υ θα
έπρεπε να είναι ικανό να έ χ ε ι πρόσβαση στις γ ρ α φ έ ς και να τις ε ρ μ η ν ε ύ ε ι όπως
επιθυμεί, χωρίς μεσάζοντες.»
«Καθώς παρακολουθείς, χωρίς να πιστεύεις στα ίδια σου τα μάτια, βλέπεις
ότι η επανάσταση επικρατεί. Οι ι ε ρ ά ρ χ ε ς αρχίζουν να χάνουν. Αυτοί οι άνθρωποι καθόριζαν, επί αιώνες, την πραγματικότητα και τ ώ ρ α , χάνουν την αξιοπιστία
τ ο υ ς μπροστά στα μάτια σου. Κατά συνέπεια, ο λ ό κ λ η ρ ο ς ο κόσμος κυριεύεται
από αμφιβολία. Η ξ ε κ ά θ α ρ η ομοφωνία για τη φύση του σύμπαντος και το σκοπό
τ η ς ανθρωπότητας, έτσι όπως ήταν βασισμένη στην π ε ρ ι γ ρ α φ ή τ ο υ ιερατείου,
κ α τ α ρ ρ έ ε ι αφήνοντας εσένα και ό λ ο υ ς του ά λ λ ο υ ς α ν θ ρ ώ π ο υ ς του δυτικού
πολιτισμού σε μια πολύ επισφαλή θέση.»
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«Σε τελευταία ανάλυση συνήθισες να έχεις μια αυθεντία στη ζωή σου, η
οποία καθόριζε την πραγματικότητα και χωρίς αυτή την εξωτερική καθοδήγηση
τώρα νιώθεις μπερδεμένος και χαμένος. Αν, αναρωτιέσαι, η περιγραφή της
πραγματικότητας από τους ιεράρχες και η αιτία της ανθρώπινης ύπαρξης είναι
λανθασμένη, τότε ποια είναι η σωστή;»
Ο Ντόμπσον έμεινε σιωπηλός για μια στιγμή και μετά συνέχισε. «Αντιλαμβάνεσαι τις επιπτώσεις αυτής της κατάρρευσης στους ανθρώπους εκείνης της
εποχής;»
«Υποθέτω πως θα ήταν κάτι που τους αναστάτωσε», είπα.
«Αυτό είναι το λιγότερο που μπορούμε να πούμε», αποκρίθηκε. «Σημειώθηκε
τρομακτική αναστάτωση. Η άποψη του παλαιού κόσμου αμφισβητήθηκε παντού.
Στην πραγματικότητα, το δέκατο έβδομο αιώνα οι αστρονόμοι είχαν κιόλας
αποδείξει πέρα από κάθε αμφιβολία ότι ο ήλιος και τ' αστέρια δεν περιστρέφονταν γύρω από τη Γη όπως υποστήριζε η εκκλησία. Προφανώς η Γη ήταν μόνο
ένας μικρός πλανήτης με τροχιά γύρω από ένα μικρό ήλιο σε ένα γαλαξία που
περιείχε δισεκατομμύρια άστρα σαν κι αυτήν».
Έσκυψε προς το μέρος μου. «Αυτό είναι σημαντικό. Η ανθρωπότητα έχασε
τη θέση που κατείχε στο κέντρο του Θεϊκού σύμπαντος. Αντιλαμβάνεσαι την
επίδραση που είχε αυτό; Τώρα, όταν παρατηρείς τον καιρό, όταν βλέπεις τα
φυτά να μεγαλώνουν, όταν ξαφνικά πεθαίνει κάποιος, νιώθεις άγχος και αμηχανία. Στο παρελθόν έλεγες πως ήταν υπεύθυνος ο Θεός ή ο διάβολος. Αλλά
καθώς η άποψη του μεσαιωνικού κόσμου καταρρέει, μαζί της καταρρέει και
αυτή η βεβαιότητα. Όλα τα πράγματα που μέχρι τώρα θεωρούσες δεδομένα
χρειάζονται πια καινούριο προσδιορισμό, ιδιαίτερα η φύση του Θεού και η σχέση
σου με το Θεό.»
«Η Σύγχρονη Εποχή», συνέχισε ο Ντόμπσον, «αρχίζει μ' αυτή τη συνειδητοποίηση. Υπάρχει ένα συνεχώς διευρυνόμενο δημοκρατικό πνεύμα και μια μαζική
δυσπιστία για την παπική και βασιλική αυθεντία. Οι προσδιορισμοί του σύμπαντος που βασίζονται σε υποθέσεις ή σε πνευματική πίστη, δε γίνονται πλέον
αυτόματα αποδεκτοί. Μπορεί η απώλεια της βεβαιότητας να μας ενοχλούσε, δε
θέλαμε όμως να επιτρέψουμε σε μια καινούρια ομάδα ανθρώπων να ελέγχει
την πραγματικότητα της ζωής μας, όπως έκανε το ιερατείο. Αν είχες ζήσει τότε θα
είχες συμβάλει στη διαμόρφωση ενός καινούριου μηνύματος προς την επιστήμη».
«Ενός... τι;»
Ο Ντόμπσον γέλασε. «Θα είχες κοιτάξει αυτό το απέραντο απροσδιόριστο
σύμπαν και θα είχες σκεφτεί, όπως έκαναν οι λόγιοι εκείνης της εποχής, ότι
χρειαζόμαστε μια μέθοδο οικοδόμησης ομοφωνίας, έναν τρόπο συστηματικής
εξερεύνησης αυτού του καινούριου μας κόσμου. Και θα είχες ονομάσει αυτό
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τον καινούριο τρόπο ανακάλυψης της πραγματικότητας "επιστημονική μέθοδο",
η οποία δεν είναι τίποτε περισσότερο από την πειραματική διερεύνηση μιας
ιδέας που αναφέρεται στον τρόπο λειτουργίας του σύμπαντος για να φτάσεις,
στη συνέχεια, σε κάποιο συμπέρασμα, το οποίο να γνωστοποιήσεις στους άλλους
για να δεις αν συμφωνούν.»
«Ύστερα», συνέχισε, «θα ετοίμαζες εξερευνητές για να τους στείλεις σ' αυτό
το καινούριο σύμπαν, εξοπλίζοντας τον καθένα απ' αυτούς με την επιστημονική
μέθοδο, και θα τους έδινες τη δική τους ιστορική αποστολή: να εξερευνήσουν
αυτό το χώρο, και να βρουν πώς λειτουργεί και τι σημαίνει το γεγονός ότι
βρισκόμαστε να ζούμε εδώ.»
« Ή ξ ε ρ ε ς ότι είχες χάσει τη βεβαιότητά σου για ένα σύμπαν που κυβερνιέται
από το Θεό, και για τον ίδιο λόγο, και τη βεβαιότητά σου για τη φύση του ίδιου
του Θεού. Αλλά ένιωθες ότι είχες μια μέθοδο, μια διαδικασία οικοδόμησης
ομοφωνίας μέσω της οποίας θα μπορούσες να ανακαλύψεις τη φύση των πάντων
γύρω σου, συμπεριλαμβανομένου και του Θεού, και του αληθινού σκοπού της
ύπαρξης της ανθρωπότητας στον πλανήτη. Έτσι στέλνεις αυτούς τους εξερευνητές να βρουν την αληθινή φύση της κατάστασής σας και να επιστρέψουν για
να σου αναφέρουν τι ανακάλυψαν».
Σταμάτησε, με κοίταξε και είπε:
«Το χειρόγραφο λέει ότι σ' αυτό το σημείο αρχίζουμε να επιδιδόμαστε στην
ενασχόληση από την οποία αφυπνιζόμαστε τώρα. Στείλαμε τους εξερευνητές
να μας φέρουν μια πλήρη εξήγηση για την ύπαρξή μας, αλλά εξαιτίας της
πολυπλοκότητας του σύμπαντος δεν μπόρεσαν να επιστρέψουν αμέσως».
«Ποια ήταν η ενασχόληση;»
«Ξαναμπές σ' εκείνη τη χρονική περίοδο», είπε. «Όταν η επιστημονική μέθοδος δεν μπορούσε να προσφέρει μια καινούρια εικόνα του Θεού και του σκοπού
της ανθρωπότητας πάνω στον πλανήτη, η έλλειψη βεβαιότητας και νοήματος
επηρέασε βαθιά το Δυτικό πολιτισμό. Έπρεπε να κάνουμε κάτι άλλο μέχρι να
απαντηθούν οι ερωτήσεις μας. Τελικά οδηγηθήκαμε σε μια λύση που φαινόταν
πολύ λογική. Κοιτάξαμε ο ένας τον άλλο και είπαμε: "Τέλος πάντων, εφόσον οι
εξερευνητές μας δεν επέστρεψαν ακόμα με πληροφορίες για την αληθινή πνευματική μας κατάσταση, γιατί όσο περιμένουμε να μη φροντίσουμε να βολευτούμε
σ' αυτό τον καινούριο κόσμο μας; Σίγουρα μαθαίνουμε αρκετά για να μπορούμε
να χειριστούμε αυτό τον καινούριο κόσμο προς όφελός μας, επομένως γιατί να
μην εργαστούμε στο μεταξύ προς την κατεύθυνση της βελτίωσης του βιοτικού
μας επίπεδο, της αίσθησης ασφάλειάς μας στον κόσμο;"»
Ο Ντόμπσον με κοίταξε και χαμογέλασε. «Κι αυτό κάναμε. Πριν από τέσσερις
αιώνες! Αποτινάξαμε την αίσθηση ότι είμαστε χαμένοι και αναλάβαμε τον έλεγχο
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των πραγμάτων. Εστιάσαμε την προσοχή μας στην προσπάθεια να κατακτήσουμε
τη γη και να εκμεταλλευτούμε τις πλουτοπαραγωγικές της πηγές για να βελτιώσουμε την κατάστασή μας. Μόνο τώρα, καθώς προσεγγίζουμε το τέλος της χιλιετίας, μπορούμε να δούμε τι συνέβη. Το σημείο εστίασης της προσοχής μας
μετατράπηκε σταδιακά σε αποκλειστική ενασχόληση, σε μονομανία. Χαθήκαμε
εντελώς μέσα στην προσπάθεια να δημιουργήσουμε μια επίγεια ασφάλεια, μια
οικονομική ασφάλεια για να αντικαταστήσουμε την πνευματική που είχαμε χάσει. Παραμερίσαμε σιγά σιγά το ερώτημα ποιος ήταν ο σκοπός της ζωής μας
και ποιο το πνευματικό της περιεχόμενο, μέχρι που το ξεχάσαμε τελείως».
Με κοίταξε έντονα και συνέχισε: «Η προσπάθεια δημιουργίας ενός πιο άνετου
τρόπου εξασφάλισης της επιβίωσής μας έγινε πλήρως και από μόνη της ο σκοπός
της ζωής μας και, βαθμιαία, μεθοδικά, ξεχάσαμε την πρωταρχική μας ερώτηση...
Ξεχάσαμε ότι εξακολουθούμε να μη γνωρίζουμε το λόγο για τον οποίο ζούμε».

Έξω από το παράθυρο, πολλά μίλια προς τα κάτω, μπορούσα να δω μια
μεγάλη πόλη. Κρίνοντας από τη διαδρομή που είχαμε ακολουθήσει, υποψιάστηκα
πως ήταν το Ορλάντο της Φλόριντα. Ξαφνιάστηκα από τη γεωμετρική διάταξη
των οδών και των λεωφόρων, την οργάνωση και την τάξη των ανθρώπινων
έργων. Κοίταξα τον Ντόμπσον. Είχε κλείσει τα μάτια κι έδειχνε να κοιμάται. Μου
μίλησε για τη Δεύτερη Επίγνωση για μια ώρα ακόμα. Ύστερα ήρθε το μεσημεριανό
μας φαγητό και φάγαμε. Του είπα κι εγώ για την Τσαρλίν και γιατί αποφάσισα
να έρθω στο Περού. Μετά, το μόνο που ήθελα ήταν να χαζέψω λίγο από το παράθυρο τα σχήματα που έπαιρναν τα σύννεφα και να σκεφτώ όσα μου είχε πει.
«Λοιπόν, τι σκέφτεσαι;» ρώτησε ξαφνικά, κοιτάζοντάς με νυσταγμένα. «Κατανόησες τη Δεύτερη Επίγνωση;»
«Δεν είμαι σίγουρος».
Μ' ένα νεύμα του κεφαλιού μου έδειξε τους άλλους επιβάτες. «Νιώθεις ότι
έχεις πιο ξεκάθαρη οπτική εικόνα του ανθρώπινου κόσμου; Βλέπεις πόσο απασχολημένος είναι ο καθένας; Αυτή η εικόνα εξηγεί πολλά. Πόσους ανθρώπους
ξέρεις που είναι εργασιομανείς, που ανήκουν στον τύπο Α ή πάσχουν από ασθένειες που πηγάζουν από το άγχος, ανθρώπους που δεν μπορούν να επιβραδύνουν λίγο το ρυθμό τους; Δεν μπορούν να επιβραδύνουν το ρυθμό τους γιατί
χρησιμοποιούν τη ρουτίνα της ζωής τους για να αποσπάσουν τον εαυτό τους
από το συγκεκριμένο θέμα, για να αναγάγουν τη ζωή μόνο στα πρακτικά της
ζητήματα. Και το κάνουν αυτό για να αποφύγουν να θυμούνται πόσο αβέβαιοι
είναι σχετικά με το λόγο για τον οποίο ζουν.
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«Η Δ ε ύ τ ε ρ η Επίγνωση επεκτείνει τη συνείδηση που έ χ ο υ μ ε για τον ιστορικό
χρόνο», πρόσθεσε. «Μας δείχνει πώς να παρατηρούμε τον πολιτισμό όχι μόνο
από τη σκοπιά τ η ς ζωής μας, αλλά και από τη σκοπιά μιας ο λ ό κ λ η ρ η ς χιλιετίας.
Μ α ς αποκαλύπτει αυτό που έ χ ε ι γίνει η μόνιμη ενασχόλησή μας και έτσι μας
υψώνει πάνω απ' αυτή. Μόλις βίωσες αυτή τη μακρόχρονη ιστορική περίοδο.
Επομένως ζεις πλέον σε ένα μακρύτερο τώρα. Όταν, από δω και στο εξής, κοιτάζεις τον ανθρώπινο κόσμο, θα είσαι σε θέση να δ ε ι ς ξ ε κ ά θ α ρ α αυτή την έμμονη
ιδέα του, την έντονη ενασχόλησή του με την οικονομική πρόοδο».
«Και γιατί είναι κακό αυτό;» διαμαρτυρήθηκα. «Αυτό είναι που ανέδειξε το
δυτικό πολιτισμό».
Ο Ντόμπσον γ έ λ α σ ε δυνατά. «Και βέβαια, έχεις δίκιο. Κανένας δεν ισχυρίζετ α ι ότι ήταν κακό. Στην πραγματικότητα το χ ε ι ρ ό γ ρ α φ ο λ έ ε ι ότι αυτή η ενασχόληση ήταν αναγκαία εξέλιξη, ήταν ένα στάδιο στην ανθρώπινη ανάπτυξη. Δαπανήσαμε, όμως, αρκετό χρόνο γ ι α να εδραιώσουμε τη θέση μας στον κόσμο.
Έτσι, ήρθε πλέον η ώρα να αφυπνιστούμε, ν' αφήσουμε την ενασχόληση αυτή
και να επανεξετάσουμε το πρωταρχικό μας ερώτημα. Τι κρύβεται πίσω από τη
ζωή σ' αυτό τον πλανήτη; Γιατί είμαστε εδώ;»
Τον κοίταξα για αρκετή ώρα και μετά ρώτησα: «Νομίζεις πως οι ά λ λ ε ς επιγνώσεις εξηγούν αυτό τον σκοπό;»
Ο Ντόμπσον κούνησε το κεφάλι «Νομίζω πως αξίζει να το ερευνήσουμε.
Ελπίζω να μην καταστρέψουν το υπόλοιπο χ ε ι ρ ό γ ρ α φ ο πριν μας δοθεί η ευκαιρία να το μελετήσουμε».
«Πώς είναι δυνατό να πιστεύει η περουβιανή κυβέρνηση ότι θα μπορούσε να
καταστρέψει ένα τόσο σημαντικό αρχαίο χ ε ι ρ ό γ ρ α φ ο και να ξ ε φ ύ γ ε ι από τις
συνέπειες τ η ς πράξης της;» ρώτησα.
«Θα το κάνουν καλυμμένα», αποκρίθηκε. «Η επίσημη γ ρ α μ μ ή είναι ότι δεν
υπάρχει κανένα χειρόγραφο».
«Πιστεύω πως η επιστημονική κοινότητα θα αρχίσει πόλεμο».
Με κοίταξε με αποφασιστικότητα. «Ναι. Γι' αυτό επιστρέφω στο Π ε ρ ο ύ . Αντιπροσωπεύω δέκα εξέχοντες επιστήμονες και όλοι τους απαιτούν να δημοσιευτεί
το πρωτότυπο χειρόγραφο. Έστειλα επιστολή στους διευθυντές των αρμόδιων
υπηρεσιών τ η ς περουβιανής κυβέρνησης λ έ γ ο ν τ ά ς τ ο υ ς ότι έ ρ χ ο μ α ι και ότι
περιμένω απ' αυτούς να συνεργαστούν μαζί μου».
«Κατάλαβα. Αναρωτιέμαι πώς θ' αντιδράσουν».
«Πιθανόν να αρνηθούν. Α λ λ ά τουλάχιστον θα είναι ένα επίσημο ξεκίνημα».
Έ σ τ ρ ε ψ ε το κεφάλι του από την άλλη πλευρά και βυθίστηκε στις σκέψεις τ ο υ .
Εγώ γύρισα πάλι προς το παράθυρο. Καθώς κοίταζα π ρ ο ς τα κάτω μου πέρασε
από το νου ότι το αεροπλάνο με το οποίο τ α ξ ι δ ε ύ α μ ε αντιπροσώπευε, ως προς
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την τεχνολογία του, πρόοδο τεσσάρων αιώνων. Αποκτήσαμε πολλές γνώσεις
προς την κατεύθυνση της εκμετάλλευσης των πλουτοπαραγωγικών πηγών τις
οποίες είχαμε ανακαλύψει στη γη. Πόσοι άνθρωποι, συλλογίστηκα, πόσες γενιές
χρειάστηκαν, για να δημιουργηθούν τα μέσα και να αποκτηθεί η γνώση που
απαιτούσε η κατασκευή αυτού του αεροπλάνου; Και πόσοι άνθρωποι δεν αφιέρωσαν τη ζωή τους επικεντρωμένοι σε μια απειροελάχιστη πλευρά του θέματος, σε ένα πολύ μικρό βήμα προς την πρόοδο, χωρίς ποτέ να σηκώσουν το
κεφάλι τους απ' αυτή την "ενασχόληση";
Ξαφνικά, εκείνη τη στιγμή, το διάστημα της ιστορίας που είχαμε συζητήσει ο
Ντόμπσον κι εγώ, φάνηκε να ενσωματώνεται ολοκληρωτικά στη συνείδησή μου.
Μπορούσα να δω καθαρά τη χιλιετία, σαν να ήταν τμήμα της δικής μου ζωής.
Πριν χίλια χρόνια ζούσαμε σε έναν κόσμο στον οποίο ο Θεός και η ανθρώπινη
πνευματικότητα ήταν έννοιες ξεκάθαρες. Και κατόπιν χάσαμε και τα δυο ή, μάλλον,
διαπιστώσαμε ότι τα πράγματα δεν ήταν τόσο απλά. Έτσι στείλαμε εξερευνητές να
ανακαλύψουν την πραγματική αλήθεια και να μας ενημερώσουν, και όταν είδαμε
ότι χρειάστηκε πολύς χρόνος για να το κάνουν, καταπιαστήκαμε με μια καινούρια, υλική προσπάθεια: να βολευτούμε σ' αυτό τον κόσμο, να κάνουμε την
ύπαρξή μας πιο άνετη.
Και τα καταφέραμε. Αντιληφθήκαμε ότι τα μέταλλα μπορούσαν να λιώσουν
και να διαμορφωθούν σε διάφορα εργαλεία και εξαρτήματα. Επινοήσαμε και
ανακαλύψαμε πηγές ενέργειας, πρώτα τον ατμό, κατόπιν το πετρέλαιο και τον
ηλεκτρισμό και τη διάσπαση του ατόμου. Συστηματοποιήσαμε τη γεωργία και τη
μαζική παραγωγή, και τώρα φτιάξαμε τεράστια καταστήματα υλικών αγαθών
και απέραντα δίκτυα διανομών.
Ώθηση σε όλα αυτά έδωσε το κάλεσμα προς την πρόοδο, η επιθυμία του
ατόμου να προσφέρει στον εαυτό του ασφάλεια, να εξασφαλίσει στον εαυτό του
ένα στόχο, όσο περίμενε την αποκάλυψη της αλήθειας. Αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε μια πιο άνετη και ευχάριστη ζωή για μας και τα παιδιά μας, και μέσα
σε τετρακόσια χρόνια η ενασχόληση μας μ' αυτή την προσπάθεια δημιούργησε
έναν ανθρώπινο κόσμο στον οποίο μπορούσαν πια να παραχθούν όλα όσα
έκαναν άνετη τη ζωή. Το πρόβλημα, όμως, είναι ότι η μονομανής, ιδεοληπτική
επιθυμία μας να κατακτήσουμε τη φύση και να εξασφαλίσουμε στον εαυτό μας
πιο άνετες συνθήκες, μόλυνε τα φυσικά συστήματα του πλανήτη και τα έφερε
στα πρόθυρα της κατάρρευσης. Δεν μπορούσαμε, λοιπόν, να συνεχίσουμε έτσι.
Ο Ντόμπσον είχε δίκιο. Η Δεύτερη Επίγνωση έκανε αναπόφευκτη αυτή
την καινούρια συνειδητοποίηση από μέρους μας. Φτάναμε στο απόγειο του
πολιτιστικού μας στόχου. Ολοκληρώναμε εκείνο που είχαμε αποφασίσει συλλογικά να κάνουμε και καθώς συνέβαινε αυτό, η αποκλειστική μας ενασχόληση
κατέρρεε και αφυπνιζόμαστε για να στραφούμε σε κάτι άλλο. Σχεδόν έβλεπα
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την κεκτημένη τ α χ ύ τ η τ α τ η ς Σ ύ γ χ ρ ο ν η ς Εποχής να επιβραδύνεται κ α θ ώ ς φ τ ά ν ο υ μ ε στο τ έ λ ο ς τ η ς χιλιετίας. Μια μονομανία τ ε τ ρ α κ ο σ ί ω ν χρόνων ε ί χ ε φ τ ά σ ε ι
στο τ έ λ ο ς τ η ς . Είχαμε δ η μ ι ο υ ρ γ ή σ ε ι τ α μ έ σ α τ η ς υλικής ασφάλειας και τ ώ ρ α
δ ε ί χ ν ο υ μ ε ότι είμαστε έτοιμοι να α ν α κ α λ ύ ψ ο υ μ ε γιατί το ε ί χ α μ ε κάνει.
Μπορούσα ν α δ ω ενδείξεις τ η ς ενασχόλησης, γ ι α την οποία έ κ α ν ε λ ό γ ο τ ο
χ ε ι ρ ό γ ρ α φ ο , στα πρόσωπα τ ω ν επιβατών γ ύ ρ ω μ ο υ , α λ λ ά αντιλαμβανόμουν
επίσης και σύντομες α ν α λ α μ π έ ς αφύπνισης. Πόσοι, αναρωτήθηκα, είχαν ή δ η
π α ρ α τ η ρ ή σ ε ι τ ι ς συμπτώσεις;

Η μύτη τ ο υ α ε ρ ο π λ ά ν ο υ έ γ ε ι ρ ε π ρ ο ς τ α κάτω και τ ο σ κ ά φ ο ς ά ρ χ ι σ ε ν α
κατεβαίνει. Ο α ε ρ ο σ υ ν ο δ ό ς α ν ή γ γ ε ι λ ε ότι σύντομα θα προσγειωνόμαστε στη
Λίμα.
Έ δ ω σ α το ό ν ο μ α τ ο υ ξενοδοχείου μου στον Ντόμπσον και τ ο ν ρώτησα πού
θα έ μ ε ν ε εκείνος. Μου έ δ ω σ ε κι εκείνος το όνομα τ ο υ δικού τ ο υ ξ ε ν ο δ ο χ ε ί ο υ και
είπε πως απείχε μόνο δυο μίλια από το δικό μου.
«Τι σχέδια έχεις;» τ ο ν ρώτησα.
«Αυτό σκεφτόμουν», αποκρίθηκε. «Το πρώτο π ρ ά γ μ α που θα κάνω, υποθέτ ω , είναι να επισκεφθώ τ η ν Αμερικανική Πρεσβεία και να τ ο υ ς πω ότι είμαι ε δ ώ ,
έτσι για να το ξέρουν».
«Καλή ιδέα».
«Μετά απ' αυτό θα φροντίσω να μιλήσω με όσο π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο υ ς Π ε ρ ο υ β ι α ν ο ύ ς επιστήμονες μπορέσω. Οι επιστήμονες στο πανεπιστήμιο τ η ς Λίμα μου
είπαν ή δ η ότι δεν έχουν ιδέα γ ι α το χ ε ι ρ ό γ ρ α φ ο , αλλά υπάρχουν άλλοι επιστήμ ο ν ε ς που ε ρ γ ά ζ ο ν τ α ι σε δ ι ά φ ο ρ α ερείπια, οι οποίοι ίσως προθυμοποιηθούν να
μιλήσουν. Κι ε σ ύ ; Ποια είναι τα δικά σου σχέδιά;»
«Δεν έ χ ω κανένα σχέδιο», αποκρίθηκα. «Θα σε π ε ί ρ α ζ ε αν ε ρ χ ό μ ο υ ν μαζί
σου;»
«Καθόλου. Ή θ ε λ α να σου το προτείνω».
Μετά την προσγείωση του α ε ρ ο π λ ά ν ο υ , π ή ρ α μ ε τις αποσκευές μας και συμφ ω ν ή σ α μ ε να συναντηθούμε α ρ γ ό τ ε ρ α στο ξ ε ν ο δ ο χ ε ί ο τ ο υ Ντόμπσον. Βγήκα
απ' το κτίριο του αεροδρομίου και, στο μισόφωτο του σούρουπου, έγνεψα σ' ένα
ταξί. Η α τ μ ό σ φ α ι ρ α ήταν ξ η ρ ή και ο ά ν ε μ ο ς ενοχλητικός.
Καθώς απομακρυνόμουν με το ταξί από το αεροδρόμιο, πρόσεξα ένα άλλο ταξί
να ακολουθεί το δικό μου βιαστικά. Το στομάχι μου σφίχτηκε από νευρικότητα.
Ζήτησα από τ ο ν ο δ η γ ό ο οποίος μιλούσε αγγλικά, να μην πάει κατευθείαν στο
ξ ε ν ο δ ο χ ε ί ο , α λ λ ά ν α ο δ η γ ή σ ε ι γ ύ ρ ω γ ύ ρ ω για λίγο. Του είπα πως μ ε ε ν δ ι έ φ ε ρ ε

42

Η ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ

να δω λίγο την πόλη. Συγκατατέθηκε χωρίς σχόλια. Το άλλο ταξί εξακολουθούσε
να μας ακολουθεί. Γιατί άραγε;
Όταν έφτασα στο ξενοδοχείο μου, είπα στον οδηγό να μείνει στο αυτοκίνητο.
Κατόπιν άνοιξα την πόρτα μου και προσποιήθηκα ότι πλήρωνα το κόμιστρο. Το
ταξί που μας ακολουθούσε προσπέρασε και σταμάτησε πιο κάτω, σε μια στροφή. Ο άντρας που καθόταν μέσα, βγήκε και προχώρησε αργά προς την είσοδο
του ξενοδοχείου.
Εγώ μπήκα βιαστικά στο αυτοκίνητο, έκλεισα την πόρτα και είπα στον οδηγό
να ξεκινήσει. Καθώς απομακρυνόμαστε με ταχύτητα, ο άντρας βγήκε στο δρόμο
και μας παρακολούθησε μέχρι που εξαφανιστήκαμε. Έβλεπα το πρόσωπο του
οδηγού μου από τον καθρέφτη. Με παρατηρούσε και η έκφρασή του μαρτυρούσε ένταση. «Με συγχωρείς γι' αυτό», είπα, «αλλά αποφάσισα να αλλάξω ξενοδοχείο». Προσπάθησα να χαμογελάσω, και του ζήτησα να με πάει στο ξενοδοχείο
του Ντόμπσον, παρ' όλο που μέρος του εαυτού μου ήθελε να πάει κατευθείαν
πίσω στο αεροδρόμιο και να πάρει το πρώτο αεροπλάνο για τις Ηνωμένες
Πολιτείες.
Λίγο πριν φτάσουμε στον προορισμό μας είπα στον οδηγό να σταματήσει.
«Περίμενε με εδώ», του είπα, «θα επιστρέψω αμέσως».
Οι δρόμοι ήταν γεμάτοι με ανθρώπους, κυρίως με ντόπιους. Ωστόσο, εδώ κι
εκεί κυκλοφορούσαν και μερικοί Αμερικανοί και Ευρωπαίοι. Όσο έβλεπα τουρίστες ένιωθα πιο ασφαλής. Καμιά πενηνταριά μέτρα από το ξενοδοχείο, σταμάτησα. Κάτι δεν πήγαινε καλά. Ξαφνικά, καθώς προσπαθούσα να δω τι γινόταν,
άκουσα πυροβολισμούς και κραυγές. Οι άνθρωποι που στέκονταν μπροστά μου
έπεσαν με το πρόσωπο στο έδαφος αφήνοντάς μου, έτσι, ελεύθερο το πεδίο
ώστε να δω το δρομάκι. Ο Ντόμπσον έτρεχε προς το μέρος μου, με μια άγρια
έκφραση στα μάτια, πανικόβλητος. Ένας άντρας πυροβόλησε στον αέρα και
πρόσταξε τον Ντόμπσον να σταματήσει.
Καθώς με πλησίασε, ο Ντόμπσον έστρεψε προς το μέρος μου το βλέμμα του
και με γνώρισε: «Τρέξε!» ξεφώνισε. «Για όνομα του Θεού, τρέξε!».
Στράφηκα προς την αντίθετη κατεύθυνση και το έβαλα στα πόδια. Έτρεξα
στο δρομάκι τρομοκρατημένος. Μπροστά μου βρέθηκε ξαφνικά ένας φράχτης
τρία περίπου μέτρα ύψος, που μου έφραζε το δρόμο. Όταν τον έφτασα πήδηξα
όσο πιο ψηλά μπορούσα αρπάχτηκα από τις πάνω σανίδες και πέρασα από
πάνω του το δεξί μου πόδι. Καθώς τράβηξα και το αριστερό μου πόδι και
πέρασα από την άλλη πλευρά κοίταξα πίσω, στο σοκάκι. Ο Ντόμπσον έτρεχε
απεγνωσμένα. Ακούστηκαν κι άλλοι πυροβολισμοί. Σκόνταψε και έπεσε.
Συνέχισα να τρέχω στα τυφλά, πηδώντας πάνω από σωρούς με σκουπίδια
και ξύλινα κουτιά. Για μια στιγμή μου φάνηκε πως άκουσα ήχο βημάτων πίσω
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μου, αλλά δεν τολμούσα να γυρίσω να δω. Μπροστά μου, το στενό έβγαζε στον
επόμενο δρόμο που ήταν κι αυτός γεμάτος ανθρώπους οι οποίοι όμως έδειχναν
ήρεμοι. Όταν μπήκα στο δρόμο τόλμησα να ρίξω ένα βλέμμα πίσω μου, ενώ η
καρδιά μου πήγαινε να σπάσει. Δεν είδα κανένα. Προχώρησα βιαστικά και μπήκα
σε ένα δρομάκι στα δεξιά, προσπαθώντας να εξαφανιστώ μέσα στο πλήθος.
Γιατί έτρεχε ο Ντόμπσον; Αναρωτήθηκα. Μήπως σκοτώθηκε;
«Περίμενε μια στιγμή», μου ψιθύρισε κάποιος πίσω από τον αριστερό μου
ώμο. Πήγα να τρέξω ξανά, αλλά εκείνος με έπιασε από το χέρι. «Σε παρακαλώ
περίμενε μια στιγμή», ξαναείπε. «Είδα τι συνέβη. Προσπαθώ να σε βοηθήσω».
«Ποιος είσαι;» ρώτησα τρέμοντας.
«Είμαι ο Ουίλσον Τζέιμς», είπε. «Θα σου εξηγήσω αργότερα. Προς το παρόν
πρέπει να φύγουμε απ' αυτούς τους δρόμους».
Κάτι στη φωνή και τη στάση του καταλάγιασε τον πανικό μου, έτσι αποφάσισα
να τον ακολουθήσω. Προχωρήσαμε στο δρόμο και μπήκαμε σε ένα κατάστημα
δερμάτινων ειδών. Ο Τζέιμς έγνεψε σε έναν άντρα που ήταν πίσω από τον
πάγκο και με οδήγησε σε ένα δωμάτιο στο πίσω μέρος, που μύριζε κλεισούρα.
Έκλεισε την πόρτα και τράβηξε τις κουρτίνες.
Ήταν ένας άντρας γύρω στα εξήντα, παρ' όλο που φαινόταν πολύ πιο νέος,
ίσως από τη λάμψη που φαινόταν στα μάτια του ή κάτι άλλο. Το δέρμα του ήταν
σκούρο μελαχρινό και τα μαλλιά του κατάμαυρα. Έμοιαζε περουβιανής καταγωγής, αλλά τα αγγλικά του ήταν σχεδόν αμερικάνικα. Φορούσε ένα μπλουζάκι
σε ανοικτό μπλε χρώμα και τζιν.
«Θα είσαι ασφαλής εδώ για λίγο», είπε. «Γιατί σε κυνηγούσαν;»
Δεν απάντησα.
«Ήρθες εδώ για το χειρόγραφο, έτσι δεν είναι;» ρώτησε.
«Πώς το ξέρεις;»
«Υποψιάζομαι πως και ο άντρας που ήταν μαζί σου ήταν κι αυτός εδώ για τον
ίδιο λόγο, σωστά;»
«Ναι. Τον λένε Ντόμπσον. Πώς ήξερες πως ήμαστε δυο;»
«Έχω ένα δωμάτιο που βλέπει σ' εκείνο το στενό. Την ώρα που σας κυνηγούσαν
κοίταζα από το παράθυρο».
«Πυροβόλησαν τον Ντόμπσον;» ρώτησα τρομοκρατημένος από την απάντηση
που πιθανόν να έπαιρνα.
«Δεν ξέρω», είπε. «Δεν μπόρεσα να δω. Μόλις είδα πως είχες ξεφύγει κατέβηκα
τρέχοντας από την πίσω σκάλα. Σκέφτηκα πως ίσως μπορούσα να βοηθήσω».
«Γιατί;»
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Για μια στιγμή με κοίταξε σαν να μην ήξερε πώς έπρεπε να μου απαντήσει.
Μετά πήρε μια φιλική έκφραση. «Δε θα καταλάβεις αυτά που θα σου πω, αλλά
καθώς στεκόμουν εκεί στο παράθυρο κατέκλυσαν το νου μου διάφορες σκέψεις
για έναν παλιό μου φίλο. Τώρα είναι νεκρός. Πέθανε γιατί πίστεψε πως ο κόσμος έπρεπε να μάθει για το χειρόγραφο. Όταν είδα τι συνέβαινε στο στενό
ένιωσα πως έπρεπε να σε βοηθήσω».
Είχε δίκιο. Δεν καταλάβαινα. Αλλά είχα την αίσθηση ότι ήταν απόλυτα ειλικρινής μαζί μου. Ήμουν έτοιμος να υποβάλω άλλη μια ερώτηση όταν ξαναμίλησε
εκείνος.
«Μπορούμε να συζητήσουμε αργότερα γι' αυτό», είπε. «Πιστεύω πως τώρα
πρέπει να πάμε σε πιο ασφαλές μέρος».
«Περίμενε μια στιγμή, Ουίλσον», είπα. «Το μόνο που θέλω είναι να βρω έναν
τρόπο να επιστρέψω στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πώς μπορώ να το κάνω αυτό;»
«Λέγε με Ουίλ», αποκρίθηκε. «Δε νομίζω πως πρέπει να δοκιμάσεις να πας
στο αεροδρόμιο, τουλάχιστον για την ώρα. Αν εξακολουθούν να σε αναζητούν
θα ελέγχουν τους επιβάτες εκεί. Έχω μερικούς φίλους που μένουν έξω από την
πόλη. Θα σε κρύψουν αυτοί. Υπάρχουν αρκετοί τρόποι για να βγεις από τη
χώρα και μπορείς να διαλέξεις. Όταν θα είσαι έτοιμος θα σου υποδείξουν αυτοί
πού να πας».
Άνοιξε την πόρτα του δωματίου και έλεγξε το εσωτερικό του καταστήματος,
μετά βγήκε έξω και έλεγξε το δρόμο. Όταν επέστρεψε, μου έκανε νόημα να τον
ακολουθήσω. Βαδίσαμε στο δρόμο και φτάσαμε σε ένα μπλε τζιπ το οποίο ο
Ουίλ μου είπε ότι είναι δικό του. Καθώς μπαίναμε μέσα παρατήρησα ότι το πίσω
κάθισμα ήταν γεμάτο με τρόφιμα, αντίσκηνα και εργαλεία προσεκτικά πακεταρισμένα. Ήταν λες και επρόκειτο να πάει μακρινό ταξίδι.
Ξεκινήσαμε εντελώς σιωπηλοί. Εγώ ακούμπησα στην πλάτη του καθίσματός
μου και προσπάθησα να σκεφτώ. Το στομάχι μου είχε γίνει κόμπος από το φόβο
μου. Ποτέ δεν περίμενα κάτι τέτοιο. Τι θα γινόταν αν με συλλάμβαναν και με
έκλειναν σε κάποια φυλακή του Περού, ή με σκότωναν αμέσως; Προσπαθούσα
να εκτιμήσω την κατάσταση. Δεν είχα ρούχα, αλλά είχα χρήματα και μια πιστωτική κάρτα, και για κάποιο λόγο είχα εμπιστοσύνη στον Ουίλ.
«Τι έκανες, και ποιος ήταν εκείνος ο Ντόμπσον; Γιατί σε καταδίωκαν εκείνοι
οι άνθρωποι;» ρώτησε ξαφνικά ο Ουίλ.
«Απ' ό,τι ξέρω τίποτα», απάντησα. «Γνωρίστηκα με τον Ντόμπσον στο αεροπλάνο. Είναι ιστορικός και ερχόταν εδώ για να ερευνήσει επίσημα για το χειρόγραφο. Αντιπροσωπεύει μια ομάδα επιστημόνων».
Ο Ουίλ φάνηκε να ξαφνιάζεται. «Η κυβέρνηση το ήξερε ότι θα ερχόταν;»
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«Ναι, είχε γράψει σε ορισμένα στελέχη τ η ς ζητώντας τους να συνεργαστούν
μαζί του. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι προσπάθησαν να τον συλλάβουν. Δεν είχε
ούτε τα αντίγραφά του μαζί».
«Έχει αντίγραφα του χειρογράφου;»
«Μόνο αυτά που αναφέρονται στις δυο πρώτες επιγνώσεις».
«Δεν είχα ιδέα πως υπήρχαν αντίγραφα και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Που τα
βρήκε;»
«Σ' ένα προηγούμενο ταξίδι του είπαν πως κάποιος ιερέας γνώριζε για το
χειρόγραφο. Δεν μπόρεσε να τον συναντήσει, αλλά βρήκε τα αντίγραφα κρυμμένα σε μια αποθήκη πίσω από το σπίτι του ιερέα».
Ο Ουίλ φάνηκε θλιμμένος. «Ο Χοσέ».
«Ποιος;»
«Ήταν ο φίλος για τον οποίο σου μίλησα, εκείνος που σκοτώθηκε. Ήταν
αμετάπειστος, έ λ ε γ ε πως έπρεπε να μάθουν για το χειρόγραφο όσο γινόταν
περισσότεροι άνθρωποι».
«Τι του συνέβη;» ρώτησα.
«Δολοφονήθηκε. Δεν ξέρουμε από ποιον. Βρέθηκε το πτώμα του στο δάσος,
μίλια μακριά από το σπίτι του. Αλλά εγώ πιστεύω πως το έκαναν οι εχθροί του».
«Η κυβέρνηση;»
«Ορισμένοι άνθρωποι από την κυβέρνηση ή από την Εκκλησία».
«Θα έφτανε σε τέτοιο σημείο η Εκκλησία του;»
«Ίσως. Μυστικά, η εκκλησία διάκειται εναντίον του χειρογράφου. Υπάρχουν
λίγοι ιερείς που καταλαβαίνουν το έ γ γ ρ α φ ο και το υποστηρίζουν, αλλά είναι
υποχρεωμένοι να προσέχουν πολύ. Ο Χοσέ μιλούσε ανοιχτά σε οποιοδήποτε
ήθελε να μάθει γ ι ' αυτό. Τον προειδοποιούσα επί μήνες πριν από το θάνατό του.
Του έλεγα ότι καλύτερα να είναι πιο προσεκτικός, να σταματήσει να δίνει αντίγ ρ α φ α σε όποιον τον πλησίαζε. Μου έ λ ε γ ε πως έκανε εκείνο που ή ξ ε ρ ε ότι
έπρεπε να κάνει».
«Πότε ανακαλύφθηκε το χειρόγραφο;» ρώτησα.
«Η πρώτη μετάφραση έγινε πριν τρία χρόνια. Αλλά κανένας δεν ξέρει πότε
ανακαλύφθηκε. Πιστεύουμε ότι το πρωτότυπο κυκλοφορούσε επί χρόνια ανάμεσα στους Ινδιάνους, μέχρι που το βρήκε ο Χοσέ. Αυτός μόνο κατάφερε να το
δώσει για μετάφραση. Φυσικά από τη στιγμή που η εκκλησία ανακάλυψε τι έλεγε
το χειρόγραφο, προσπάθησαν να το εξαφανίσουν εντελώς. Τώρα το μόνο που
έχουμε είναι αντίγραφα. Πιστεύουμε ότι κατέστρεψαν το πρωτότυπο».
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Ο Ουίλ οδηγούσε με κατεύθυνση προς τ' ανατολικά, έξω από την πόλη.
Ακολουθούσαμε ένα στενό δρόμο με δυο λουρίδες κυκλοφορίας, που διέσχιζε
μια περιοχή γεμάτη από εγγειοβελτιωτικά έργα. Περάσαμε διάφορες μικρές
ξύλινες κατοικίες και μετά φτάσαμε σε ένα μεγάλο λιβάδι περιφραγμένο από
έναν ακριβό φράχτη.
«Σου είπε ο Ντόμπσον για τις δύο πρώτες επιγνώσεις;» ρώτησε ο Ουίλ.
«Μου είπε για τη Δεύτερη», απάντησα. «Μια φίλη μου μίλησε για την πρώτη.
Αυτή συζήτησε κάποια στιγμή μ' έναν ιερέα, υποθέτω πως θα ήταν ο Χοσέ».
«Κατανοείς αυτές τις δυο επιγνώσεις;»
«Νομίζω».
«Αντιλαμβάνεσαι ότι οι τυχαίες συναντήσεις συχνά έχουν βαθύτερο νόημα;»
«Μου φαίνεται πως σε ολόκληρο αυτό το ταξίδι», είπα,«η μια σύμπτωση
διαδέχεται την άλλη».
«Αυτό αρχίζει να συμβαίνει από τη στιγμή που έρχεσαι σε εγρήγορση και
συνδέεσαι με την ενέργεια».
«Συνδέομαι με την ενέργεια;»
Ο Ουίλ χαμογέλασε. «Ναι. Αυτό είναι κάτι που αναφέρεται πιο κάτω στο
χειρόγραφο».
«Θα ήθελα ν' ακούσω σχετικά».
«Ας το αφήσουμε για αργότερα», είπε, δείχνοντας με ένα νεύμα ότι θα έστριβε σε έναν χαλικόστρωτο δρόμο. Μετά από εκατό μέτρα υπήρχε ένα απλό σπίτι
με ξύλινους τοίχους. Ο Ουίλ σταμάτησε το αυτοκίνητο κάτω από ένα μεγάλο
δέντρο στα δεξιά του σπιτιού.
«Ο φίλος μου εργάζεται για λογαριασμό του ιδιοκτήτη ενός μεγάλου αγροκτήματος, στον οποίο ανήκει το μεγαλύτερο μέρος της γης σ' αυτή την περιοχή»,
είπε, «και του παραχωρεί αυτό το σπίτι. Ο άντρας αυτός είναι πολύ ισχυρός και
υποστηρίζει κρυφά το χειρόγραφο. Εδώ θα είσαι ασφαλής».
Το φως της βεράντας άναψε και ένας κοντόχοντρος άντρας που έδειχνε
Περουβιανός, βγήκε βιαστικά έξω, χαμογελώντας πλατιά και λέγοντας κάτι στα
ισπανικά. Όταν έφτασε στο τζιπ, χτύπησε τον Ουίλ στην πλάτη βάζοντας το χέρι
του από το ανοιχτό παράθυρο και μετά κοίταξε χαρούμενος εμένα. Ο Ουίλ του
ζήτησε να μιλά αγγλικά και μας σύστησε.
«Χρειάζεται λίγη βοήθεια», είπε στον άντρα ο Ουίλ. «Θέλει να επιστρέψει στις
Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός. Νομίζω πως
πρέπει να τον εμπιστευτώ σ' εσένα».
Ο άντρας κοίταξε επισταμένα τον Ουίλ. «Έχεις σκοπό να ψάξεις πάλι για την
Ένατη Επίγνωση, έτσι δεν είναι;» ρώτησε.
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«Ναι», είπε ο Ουίλ και βγήκε από το τζιπ.
Άνοιξα την πόρτα μου, κατέβηκα και έκανα το γύρο του αυτοκινήτου. Ο Ουίλ
και ο φίλος του προχωρούσαν προς το σπίτι συζητώντας. Δεν μπορούσα να
ακούσω τι έλεγαν.
Καθώς τους πλησίασα άκουσα τον άντρα να λέει: «Θ' αρχίσω τις προετοιμασίες». Μετά απομακρύνθηκε. Ο Ουίλ στράφηκε προς εμένα.
«Τι εννοούσε όταν σε ρώτησε για την Ένατη Επίγνωση;» τον ρώτησα.
«Ένα μέρος του χειρογράφου δεν έχει βρεθεί ακόμα. Στο πρωτότυπο κείμενο
υπήρχαν οκτώ επιγνώσεις, αλλά εκεί αναφέρεται μια ακόμα, η Ένατη. Πολλοί
ψάχνουν για να τη βρουν».
«Ξέρεις πού είναι;»
«Όχι, όχι ακριβώς».
«Τότε πώς θα τη βρεις;»
Ο Ουίλ χαμογέλασε. «Με τον ίδιο τρόπο που βρήκε ο Χοσέ τις πρώτες οκτώ.
Με τον ίδιο τρόπο που βρήκες εσύ τις πρώτες δύο και έπειτα έπεσες πάνω μου.
Αν μπορέσει κανείς να συνδεθεί και να συγκεντρώσει αρκετή ενέργεια, τ ό τ ε
αρχίζουν να παρατηρούνται συνεχώς συμπτώσεις».
«Πες μου πώς το πετυχαίνεις αυτό», είπα. «Ποια επίγνωση είναι αυτή;»
Ο Ουίλ με κοίταξε σαν να ήθελε να εκτιμήσει το επίπεδο της αντίληψής μου. «Ο
τρόπος που συνδέεσαι δεν αναφέρεται μόνο σε μία επίγνωση, αλλά σε όλες. Θυμάσαι στη Δεύτερη Επίγνωση, εκεί που λέει πως οι εξερευνητές έβγαιναν στον κόσμο
χρησιμοποιώντας τις επιστημονικές μεθόδους για να ανακαλύψουν το νόημα της
ανθρώπινης ζωής πάνω σ' αυτό τον πλανήτη, αλλά δε γύριζαν αμέσως;»
«Ναι».
«Λοιπόν, οι υπόλοιπες επιγνώσεις αντιπροσωπεύουν τις απαντήσεις που,
τελικά, καταφθάνουν. Αλλά δεν προέρχονται μόνο από την οργανωμένη επιστήμη. Οι απαντήσεις για τις οποίες μιλώ, έρχονται από διάφορους τομείς έρευνας. Οι ανακαλύψεις τ η ς φυσικής, της ψυχολογίας, του μυστικισμού και της
θρησκείας, όλες παίρνουν μέρος σε μια σύνθεση που βασίζεται στην κατανόηση
των συμπτώσεων.»
«Μαθαίνουμε τις λεπτομέρειες για το τι σημαίνουν οι συμπτώσεις, πώς λειτουργούν και, καθώς το κάνουμε αυτό, καθώς μαθαίνουμε τη μια επίγνωση
μετά την άλλη, οικοδομούμε μια εντελώς καινούρια άποψη για τη ζωή».
«Τότε θέλω ν' ακούσω για όλες τις επιγνώσεις», είπα. «Μπορείς να μου τις
εξηγήσεις πριν φύγεις;»
«Έχω συνειδητοποιήσει ότι δεν μπορεί να γίνει έτσι. Πρέπει να ανακαλύψεις
μόνος σου την καθεμιά με διαφορετικό τρόπο».
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«Απλώς έρχεται. Δε θα είχες κανένα όφελος αν σου τις έλεγα. Θα είχες τις
πληροφορίες για την καθεμιά, αλλά δε θα είχες την εσωτερική τους αντίληψη.
Πρέπει να τις ανακαλύψεις στην πορεία της ζωής σου».
Κοιταχτήκαμε σιωπηλοί. Ο Ουίλ χαμογέλασε. Η συζήτηση μαζί του με έκανε
να νιώθω απίστευτη ζωντάνια.
«Γιατί ψάχνεις την Ένατη Επίγνωση τώρα;» ρώτησα.
«Είναι ο κατάλληλος χρόνος. Ήμουν οδηγός 1 εδώ και ξέρω την περιοχή, και
κατανοώ τις οκτώ επιγνώσεις. Όταν ήμουν στο παράθυρό μου πάνω από το
στενό και σκεφτόμουν τον Χοσέ, είχα ήδη αποφασίσει να πάω βόρεια, για άλλη
μια φορά. Η Ένατη Επίγνωση είναι εκεί. Το ξέρω. Και όσο περνά ο καιρός
μεγαλώνω, δε γίνομαι νεότερος. Εκτός αυτού έχω δει τον εαυτό μου να βρίσκει
αυτή την επίγνωση και να κατακτά αυτά που λέει. Ξέρω ότι είναι η πιο σημαντική
απ' όλες. Θέτει όλες τις άλλες στη σωστή τους προοπτική και μας δίνει τον
αληθινό σκοπό της ζωής».
Ξαφνικά σταμάτησε να μιλά και πήρε ύφος σοβαρό. «Θα είχα φύγει μισή ώρα
νωρίτερα, αλλά ένιωθα μια βασανιστική αίσθηση ότι κάτι είχα ξεχάσει». Σταμάτησε πάλι να μιλά και σε λίγο συνέχισε: «Εκείνη τη στιγμή ακριβώς εμφανίστηκες
εσύ».
Κοιταχτήκαμε για αρκετή ώρα.
«Νομίζεις ότι πρέπει να έρθω μαζί σου;» ρώτησα.
«Εσύ τι νομίζεις;»
«Δεν ξέρω», είπα με αβεβαιότητα. Ένιωθα μπερδεμένος. Η ιστορία του ταξιδιού μου στο Περού πέρασε σαν αστραπή από το νου μου: η Τσαρλίν, ο Ντόμπσον,
τώρα ο Ουίλ. Είχα έρθει στο Περού από περιέργεια και είχα καταλήξει να κρύβομαι, ακούσιος φυγάς που ούτε καν ήξερε ποιοι ήταν οι διώκτες του. Και το πιο
παράξενο ήταν ότι αυτή τη στιγμή αντί να νιώθω τρομοκρατημένος, πανικόβλητος,
ανακάλυπτα πως βρισκόμουν σε μια κατάσταση ενθουσιασμού. Κανονικά, έπρεπε
να έχω επιστρατεύσει όλη μου την εξυπνάδα και το ένστικτο για να βρω τρόπο
να επιστρέψω στην πατρίδα μου, ωστόσο εκείνο που πράγματι ήθελα τώρα ήταν
να πάω με τον Ουίλ - προς κάτι που, αναμφισβήτητα, θα ήταν πιο επικίνδυνο.
Καθώς σκεφτόμουν τις εναλλακτικές λύσεις που είχα, αντιλήφθηκα ότι στην
πραγματικότητα δεν είχα καμιά επιλογή. Η Δεύτερη Επίγνωση είχε βάλει τέλος
1 Σημ,τ.μ. Η λέξη οδηγός εδώ υποδηλώνει εκείνον που δείχνει το δρόμο, καθορίζει την
πορεία και οδηγεί άλλους ανθρώπους μέσα από δύσβατες, επικίνδυνες ή άγνωστες
σ' αυτούς περιοχές.
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σε οποιαδήποτε πιθανότητα υπήρχε να επιστρέψω στις παλιές μου ασχολίες. Αν
ήθελα να εξακολουθήσω να βρίσκομαι σε εγρήγορση, όφειλα να προχωρήσω.
«Σχεδιάζω να περάσω εδώ τη νύχτα», είπε ο Ουίλ. «Επομένως έχεις χρόνο
μέχρι αύριο το πρωί για να αποφασίσεις».
«Αποφάσισα ήδη», του είπα. «Θέλω να έρθω μαζί σου».

ΖΗΤΗΜΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ξυπνήσαμε χ α ρ ά μ α τ α και τ α ξ ι δ ε ύ α μ ε όλο το πρωί, αμίλητοι σχεδόν, με κατεύθυνση ανατολικά. Ν ω ρ ί τ ε ρ α , ο Ο υ ί λ είχε α ν α φ έ ρ ε ι ότι θα διασχίζαμε τις Άνδεις
χ ω ρ ί ς να σ τ α μ α τ ή σ ο υ μ ε πουθενά και θα φ τ ά ν α μ ε σε μια περιοχή που ο ν ό μ α ζ ε
Ά λ τ α Σέλβα, μια περιοχή με δασοσκεπείς λ ο φ ί σ κ ο υ ς και υψίπεδα. Δε μου ε ί χ ε
δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.
Του είχα υποβάλει δ ι ά φ ο ρ ε ς ε ρ ω τ ή σ ε ι ς γ ι α τη ζωή τ ο υ και τ ο ν προορισμό
μας, α λ λ ά ε ί χ ε α π ο φ ύ γ ε ι ευγενικά να μου απαντήσει, υποδεικνύοντάς μου ότι
ή θ ε λ ε να σ υ γ κ ε ν τ ρ ω θ ε ί στην ο δ ή γ η σ η . Τελικά είχα σταματήσει ε ν τ ε λ ώ ς να μιλώ
και είχα εσπάσει την προσοχή μου στο τοπίο. Η θέα από τις κορυφές των βουνών
ήταν συγκλονιστική.
Γύρω στο μ ε σ η μ έ ρ ι , όταν φ τ ά σ α μ ε στην τ ε λ ε υ τ α ί α β ο υ ν ο κ ο ρ φ ή , σταματήσαμε σε ένα σημείο που δέσποζε στην π ε ρ ι ο χ ή γ ι α να φ ά μ ε το μεσημεριανό μ α ς
- μερικά σάντουιτς που ε ί χ α μ ε π ά ρ ε ι μαζί μ α ς - και να απολαύσουμε τη θ έ α
που π ρ ό σ φ ε ρ ε η πλατιά, γ υ μ ν ή κοιλάδα που απλωνόταν μπροστά μας. Από τ η ν
ά λ λ η π λ ε υ ρ ά τ η ς κ ο ι λ ά δ α ς υπήρχαν μ ι κ ρ ό τ ε ρ ο ι καταπράσινοι λοφίσκοι. Καθώς
τ ρ ώ γ α μ ε , ο Ο υ ί λ είπε ότι θα π ε ρ ν ο ύ σ α μ ε τη ν ύ χ τ α στο Βισιέντε Λοτζ, ένα κτήμα
με ένα κτίσμα τ ο υ δ έ κ α τ ο υ ένατου αιώνα που παλιά ανήκε στην Καθολική Εκκλησία τ η ς Ισπανίας. Το Βισιέντε ήταν τ ώ ρ α ιδιοκτησία ενός φίλου τ ο υ , μου
ε ξ ή γ η σ ε , και λ ε ι τ ο υ ρ γ ο ύ σ ε σαν θερινό κέντρο επαγγελματικών και επιστημονικών συνεδρίων.
Μ' αυτή μόνο τη σύντομη ε ξ ή γ η σ η , ξ ε κ ι ν ή σ α μ ε και τ α ξ ι δ έ ψ α μ ε πάλι βυθισμένοι στη σιωπή. Μια ώ ρ α α ρ γ ό τ ε ρ α φ τ ά σ α μ ε στο Βισιέντε και μπήκαμε στο κτήμα
από μια μ ε γ ά λ η σιδερένια πύλη στηριγμένη σε πέτρινες κολόνες. Π ρ ο χ ω ρ ή σ α με β ο ρ ε ι ο α ν α τ ο λ ι κ ά σε ένα στενό χαλικόστρωτο δ ρ ο μ ά κ ι και για ά λ λ η μια φ ο ρ ά ,
έκανα μ ε ρ ι κ έ ς ε ρ ω τ ή σ ε ι ς σχετικές με το Βισιέντε και το λ ό γ ο που ε ί χ α μ ε πάει
εκεί, αλλά ο Ουίλ, όπως και ν ω ρ ί τ ε ρ α , α π έ φ υ γ ε τ ι ς ε ρ ω τ ή σ ε ι ς μου. Μόνο που
αυτή τη φ ο ρ ά μου ζήτησε ά μ ε σ α να συγκεντρώσω την προσοχή μου στο σκηνικό
που μας τ ρ ι γ ύ ρ ι ζ ε .
Η ο μ ο ρ φ ι ά τ ο υ Βισιέντε με συνάρπασε από τ η ν πρώτη στιγμή. Μ α ς περιστοίχιζαν π ο λ ύ χ ρ ω μ α λιβάδια και δεντρόκηποι και το χ ο ρ τ ά ρ ι έ δ ε ι χ ν ε ασυνήθιστα
πράσινο και υγιέστατο. Ή τ α ν πυκνό, α κ ό μ α και κάτω από τ ι ς γιγάντιες βελανιδιές που υψώνονταν κάθε τριάντα μέτρα, περίπου, σε όλο το λιβάδι. Υπήρχε κάτι
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σ' αυτά τα πελώρια δέντρα, που τα έκανε απίστευτα όμορφα, αλλά δεν μπορούσα
να συλλάβω τι ήταν αυτό.
Μετά από ενάμιση χιλιόμετρο περίπου ο δρόμος έστριβε ανατολικά και ανηφόριζε λίγο. Στην κορυφή του λοφίσκου βρισκόταν ένα μεγάλο κτίριο ισπανικής
αρχιτεκτονικής, κατασκευασμένο από πελεκημένο ξύλο και γκρίζα πέτρα. Το
οικοδόμημα έδειχνε να περιλαμβάνει τουλάχιστον πενήντα δωμάτια και ένας
μεγάλος, σκεπαστός εξώστης εκτεινόταν σ' ολόκληρο το νότιο τοίχο του. Γιγάντιες βελανιδιές υψώνονταν και στον περιφραγμένο γύρω από το κτίριο χώρο,
τον οποίο κοσμούσαν και παρτέρια με εξωτικά φυτά, και δρομάκια που ορίζονταν από υπέροχα λουλούδια και φτέρες. Ομάδες ανθρώπων συζητούσαν νωχελικά στη βεράντα και κάτω από τα δέντρα.
Καθώς βγαίναμε από το όχημα ο Ουίλ κοντοστάθηκε για μια στιγμή και κοίταξε
τη θέα. Πέρα από κάποιο μικρότερο οικοδόμημα που βρισκόταν στα ανατολικά, το
έδαφος κατηφόριζε ομαλά, μετά γινόταν επίπεδο και σχημάτιζε βοσκοτόπια και
δάση. Στο βάθος φαινόταν μια άλλη λοφοσειρά που έδειχνε πορφυρένια.
«Νομίζω ότι θα πάω μέσα για να εξασφαλίσω δωμάτια για μας», είπε ο Ουίλ.
«Εσύ αν θέλεις μπορείς να κάνεις μια βόλτα τριγύρω, θα σου αρέσει εδώ».
«Χωρίς αμφιβολία!» είπα.
Καθώς απομακρυνόταν στράφηκε και με κοίταξε. «Πρέπει οπωσδήποτε να
επισκεφτείς τους κήπους ερευνών. Θα σε δω στο δείπνο».
Ήταν ολοφάνερο ότι ο Ουίλ με άφηνε μόνο για κάποιο λόγο, αλλά δε μ' ενδιέφερε ο λόγος. Ένιωθα υπέροχα και καθόλου ανήσυχος. Ο Ουίλ μου είχε πει ότι
εξατίας του τουριστικού συναλλάγματος που έφερνε στη χώρα το Βισιέντε, η
θέση της κυβέρνησης ως προς τον τόπο αυτό ήταν: "κάτω τα χέρια" κι ας
συζητούσαν συχνά για το χειρόγραφο, εδώ.
Μερικά μεγάλα δέντρα και ένα στριφογυριστό μονοπάτι, που πήγαινε νότια,
μου τράβηξαν την προσοχή κι έτσι ακολούθησα αυτή την κατεύθυνση. Μόλις
έφτασα στα δέντρα, μπόρεσα να δω ότι το μονοπάτι συνέχιζε περνώντας μέσα
από μια μικρή, σιδερένια πύλη, κατέβαινε μερικά πέτρινα σκαλοπάτια και κατέληγε σε ένα λιβάδι γεμάτο αγριολούλουδα. Στο βάθος υπήρχε ένας κήπος με
κάποιου είδους οπωροφόρα δέντρα, ένα μικρό φαράγγι και ένα ακόμα δάσος.
Σταμάτησα στην πύλη και πήρα μερικές βαθιές αναπνοές θαυμάζοντας την
ομορφιά που απλωνόταν από κάτω.
«Σίγουρα είναι πανέμορφα, έτσι δεν είναι;» ρώτησε μια φωνή από πίσω μου.
Στράφηκα απότομα. Μια γυναίκα που πλησίαζε τα σαράντα και κρατούσε
στον ώμο της ένα σακίδιο στεκόταν πίσω μου.
«Συμφωνώ απόλυτα», είπα. «Δεν έχω ξαναδεί τόσο όμορφο μέρος».
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Μείναμε για μια στιγμή να κοιτάζουμε τη θέα, τα απέραντα λιβάδια και τα
πλούσια τροπικά φυτά που έδιναν την εντύπωση καταρράκτη καθώς βρίσκονταν
σε κλιμακωτά επίπεδα, δεξιά και αριστερά μας. Μετά ρώτησα: «Μήπως ξέρετε
πού είναι οι κήποι ερευνών;»
«Και βέβαια», είπε. «Εκεί πηγαίνω. Θα σας δείξω».
Αφού συστηθήκαμε, κατεβήκαμε τα σκαλοπάτια και μπήκαμε σε ένα χιλιοπατημένο μονοπάτι που πήγαινε νότια. Την έλεγαν Σάρα Λόρνερ και είχε κατάξανθα
μαλλιά και γαλανά μάτια, και θα μπορούσες να την πεις κοριτσάκι αν η στάση
της δεν ήταν τόσο σοβαρή. Για λίγα λεπτά περπατήσαμε σιωπηλοί.
«Είναι η πρώτη σου επίσκεψη εδώ;» με ρώτησε.
«Ναι», αποκρίθηκα. «Δεν ξ έ ρ ω και πολλά για το μέρος αυτό».
«Εγώ το επισκέπτομαι συχνά. Πηγαινοέρχομαι περίπου ένα χρόνο τώρα,
έτσι μπορώ να σου πω λίγα πράγματα γ ι ' αυτό. Πριν από είκοσι χρόνια περίπου,
το μέρος αυτό έγινε γνωστό ως τόπος διεθνών επιστημονικών συναντήσεων.
Διάφορες επιστημονικές οργανώσεις πραγματοποίησαν εδώ τα συνέδριά τους,
κυρίως οργανώσεις βιολόγων και φυσικών. Κατόπιν, πριν λίγα χρόνια...»
Δίστασε για μια στιγμή και με κοίταξε. «Έχεις ακούσει για το χειρόγραφο που
ανακαλύφθηκε εδώ, στο Περού;»
«Ναι, έχω ακούσει», είπα. «Έχω ακούσει για τις δυο πρώτες επιγνώσεις».
Ή θ ε λ α να τ η ς πω πόσο γοητευμένος αισθανόμουν από το κείμενο, αλλά κρατήθηκα γιατί δεν ήξερα αν έπρεπε να την εμπιστευτώ πλήρως.
«Το υποψιάστηκα ότι, ίσως, αυτός να ήταν ο λόγος», είπε. «Μου φάνηκε σαν
να πορευόσουν με την ενέργεια».
Διασχίζαμε μια ξύλινη γ έ φ υ ρ α πάνω από το φ α ρ ά γ γ ι . «Ποια ενέργεια;»
ρώτησα.
Εκείνη σταμάτησε και ακούμπησε στην κουπαστή της γέφυρας. «Έχεις ακούσει
τίποτα για την Τρίτη Επίγνωση;»
«Τίποτα».
«Περιγράφει μια καινούρια αντίληψη τ ο υ φυσικού κόσμου. Λέει ότι ε μ ε ί ς
οι άνθρωποι θα μ ά θ ο υ μ ε να αντιλαμβανόμαστε αυτό που, μέχρι τ ώ ρ α , ήταν
ένα α ό ρ α τ ο ε ί δ ο ς ε ν έ ρ γ ε ι α ς . Το Βισιέντε έ χ ε ι γίνει χ ώ ρ ο ς συγκέντρωσης των
επιστημόνων που ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν τ α ι να μελετήσουν και να συζητήσουν αυτό το
φαινόμενο».
«Επομένως οι επιστήμονες πιστεύουν ότι αυτή η ενέργεια είναι υπαρκτή;»
ρώτησα.
«Μόνο λίγοι απ' αυτούς», είπε και άρχισε να προχωρεί πάλι για να διασχίσει
τη γέφυρα. «Και δεχόμαστε κάποιες επιθέσεις γ ι ' αυτό».
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«Άρα είσαι επιστήμονας;»
«Διδάσκω φυσική σε ένα μικρό κολέγιο, στο Μέιν».
«Και γιατί ορισμένοι επιστήμονες διαφωνούν μαζί σας;»
Για μια στιγμή έμεινε σιωπηλή σαν να ήταν βυθισμένη σε σκέψεις. «Πρέπει
να καταλάβεις την ιστορία της επιστήμης», είπε κοιτάζοντάς με σαν να ήθελε να
με ρωτήσει αν επιθυμούσα να εμβαθύνω στο θέμα. Της έγνεψα να συνεχίσει.
«Σκέψου για λίγο τη Δεύτερη Επίγνωση. Όταν καταρρίφθηκε η μεσαιωνική
άποψη περί κόσμου, εμείς στη Δύση συνειδητοποιήσαμε ξαφνικά ότι ζούσαμε
σε ένα εντελώς άγνωστο σύμπαν. Στην προσπάθειά μας να κατανοήσουμε τη
φύση αυτού του σύμπαντος αντιληφθήκαμε ότι έπρεπε με κάποιο τρόπο να
διαχωρίσουμε τα δεδομένα από τις προκαταλήψεις. Μ' αυτή την έννοια πήραμε, εμείς οι επιστήμονες, μια συγκεκριμένη στάση που έγινε γνωστή σαν επιστημονικός σκεπτικισμός ο οποίος, στην πραγματικότητα, απαιτεί συγκεκριμένες
αποδείξεις για οποιοδήποτε καινούριο ισχυρισμό σχετικά με το πώς λειτουργεί
ο κόσμος. Πριν πιστέψουμε οτιδήποτε, θέλουμε απόδειξη ότι μπορούμε να το
δούμε ή να το πιάσουμε με τα χέρια μας. Οποιαδήποτε ιδέα δεν μπορεί να
αποδειχτεί με κάποιο χειροπιαστό τρόπο, απορρίπτεται συστηματικά.»
«Και πραγματικά», συνέχισε, «αυτή η στάση μάς βοήθησε πολύ σ' ότι αφορούσε τα πιο οφθαλμοφανή φαινόμενα τ η ς φύσης, σ' ότι αφορούσε αντικείμενα
όπως οι βράχοι, τα διάφορα σώματα και τα δέντρα, αντικείμενα που ο καθένας
μπορεί να αντιληφθεί, ανεξάρτητα από το πόσο σκεπτικιστής είναι. Γρήγορα
αποφασίσαμε να προσδιορίσουμε κάθε τμήμα του φυσικού κόσμου στην προσπάθειά μας να ανακαλύψουμε γιατί το σύμπαν λειτουργεί με τον τρόπο που
λειτουργεί. Τελικά καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι όλα όσα συμβαίνουν στη
φύση συμβαίνουν σύμφωνα με κάποιο φυσικό νόμο, ότι κάθε συμβάν έχει μια
άμεσα φυσική και καταληπτή αιτία». Σταμάτησε και μου χαμογέλασε: «Βλέπεις»,
συνέχισε, «σήμερα οι επιστήμονες δεν είναι και τόσο διαφορετικοί από τότε.
Αποφασίσαμε, όπως και όλοι οι άλλοι, να κυριαρχήσουμε σ' αυτό το χώρο στον
οποίο βρεθήκαμε. Η ιδέα ήταν να δημιουργήσουμε μια αντίληψη για το σύμπαν
που θα έκανε τον κόσμο να φαίνεται ασφαλής και ευκυβέρνητος, και η σκεπτικιστική στάση μάς κρατούσε επικεντρωμένους στα συγκεκριμένα προβλήματα
που έκαναν την ύπαρξή μας να φαίνεται πιο ασφαλής».
Είχαμε ακολουθήσει το οφιοειδές μονοπάτι το οποίο ξεκινούσε από τη γέφυρα
και διασχίζοντας μια μικρή κοιλάδα έφτανε σε μια περιοχή όπου τα δέντρα ήταν
πιο πυκνά.
«Μ' αυτή τη στάση», συνέχισε η Σάρα, «η επιστήμη απάλλαξε συστηματικά
τον κόσμο από το αβέβαιο και το εσωτερικό. Ακολουθώντας τη σκέψη του Νεύτωνα,
συμπεράναμε ότι το σύμπαν λειτουργεί πάντα με έναν προδιαγεγραμμένο
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τρόπο, σαν μια τεράστια μηχανή, γιατί επί μεγάλο χρονικό διάστημα αυτό μόνο
μπορούσε να αποδειχτεί ότι συμβαίνει. Γεγονότα που συνέβαιναν ταυτόχρονα
με άλλα γεγονότα, αλλά δεν είχαν καμιά σχέση αιτίας και αποτελέσματος μεταξύ
τους, θεωρούνταν ότι απλώς συνέβαιναν τυχαία.»
«Και τότε, πραγματοποιήθηκαν δυο ειδών έρευνες που μας άνοιξαν πάλι τα
μάτια προς το μυστήριο του σύμπαντος. Έχουν γραφτεί πολλά τις τελευταίες
δεκαετίες για την επανάσταση στη φυσική, αλλά στην πραγματικότητα οι αλλαγές ξεπήδησαν από δυο ειδών ευρήματα, τα ευρήματα της κβαντομηχανικής κι
απ' αυτά του Αλβέρτου Αϊνστάιν.»
«Ολόκληρο το έργο του Αϊνστάιν είχε σαν στόχο να αποδείξει ότι εκείνο το
οποίο αντιλαμβανόμαστε σαν σκληρή ύλη είναι κυρίως κενός χώρος που διαρρέεται από ενέργεια σε συγκεκριμένα σχήματα. Αυτό ισχύει και για μας. Και
εκείνο που έδειξε η κβαντική φυσική είναι ότι όταν κοιτάζουμε αυτά τα σχήματα
της ενέργειας σε όλο και μικρότερα επίπεδα, μπορούμε να δούμε εκπληκτικά
αποτελέσματα. Τα πειράματα αποκάλυψαν ότι όταν διασπάσεις μικρές ποσότητ ε ς αυτής της ενέργειας, εκείνο που αποκαλούμε στοιχειώδη σωματίδια, και
προσπαθήσεις να παρατηρήσεις πώς λειτουργούν, η ίδια η πράξη της παρατήρησης μεταβάλλει τα αποτελέσματα, λες και αυτά τα στοιχειώδη σωματίδια
επηρεάζονται από εκείνο που προσδοκά ο πειραματιστής. Αυτό συμβαίνει ακόμα κι αν τα σωματίδια πρέπει να εμφανιστούν σε χώρους στους οποίους δε θα
μπορούσαν να πάνε σύμφωνα με τους νόμους του σύμπαντος, όπως τους γνωρίζουμε, δηλαδή σε δυο σημεία ταυτόχρονα, καθώς και μπροστά ή πίσω στο
χρόνο».
Σταμάτησε πάλι και με κοίταξε. «Μ' άλλα λόγια, το βασικό υλικό του σύμπαντος, στον πυρήνα του, δείχνει να είναι ένα είδος καθαρής ενέργειας, που
υπόκειται στην επίδραση της ανθρώπινης επιδίωξης και προσδοκίας με τρόπο
που να θέτει σε αμφισβήτηση το παλιό μας μηχανιστικό πρότυπο για το σύμπαν.
Μοιάζει σαν η ίδια η προσδοκία μας να προκαλεί την εκροή της ενέργειάς μας
προς τον κόσμο και να επηρεάζει άλλα ε ν ε ρ γ ε ι α κ ά συστήματα. Αυτό α κ ρ ι βώς θα μ α ς ο δ η γ ή σ ε ι να πιστέψουμε η Τρίτη Επίγνωση».
Η Σάρα κούνησε το κεφάλι της. «Δυστυχώς, οι περισσότεροι επιστήμονες
δεν παίρνουν στα σοβαρά αυτή την ιδέα. Προτιμούν να τη βλέπουν με σκεπτικισμό και περιμένουν να δουν αν μπορούμε να την αποδείξουμε».
«Ε, Σάρα, εδώ είμαστε», ακούστηκε μια φωνή από μακριά. Στα δεξιά μας
καμιά πενηνταριά μέτρα μέσα στα δέντρα είδαμε κάποιον να κουνά το χέρι του.
Η Σάρα με κοίταξε. «Πρέπει να πάω να μιλήσω σ' εκείνους τους νεαρούς για
λίγα λεπτά. Έχω μαζί μου μια μετάφραση της Τρίτης Επίγνωσης. Αν θέλεις
μπορείς να διαλέξεις κάποιο σημείο εδώ γύρω και να καθίσεις να τη διαβάσεις
όσο θα λείπω».
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«Θα το κάνω οπωσδήποτε», είπα.

Τράβηξε ένα φάκελο από το σακίδιό της, μου τον έδωσε κι απομακρύνθηκε.
Πήρα το φάκελο και κοίταξα γύρω μου για να βρω κάπου να καθίσω. Εδώ που
βρισκόμουν, το έδαφος του δάσους ήταν γεμάτο φύλλα, είχε μικρούς θάμνους
και ήταν ελαφρώς υγρό, αλλά προς τα ανατολικά η γη ανέβαινε και σχημάτιζε
ένα ύψωμα. Αποφάσισα να πάω προς τα εκεί, ψάχνοντας για ένα στεγνό μέρος.
Στην κορυφή του υψώματος έμεινα άναυδος. Ένα ακόμα σημείο απίστευτης
ομορφιάς. Οι βελανιδιές απείχαν γύρω στα δεκαπέντε μέτρα η μια από την άλλη
και τα πλατιά κλαδιά τους ενώνονταν στην κορυφή δημιουργώντας έναν ουρανό
πάνω απ' το κεφάλι μου. Στο έδαφος του δάσους υπήρχαν πλατύφυλλα τροπικά
φυτά που έφταναν σε ύψος το ενάμισι μέτρο και τα φύλλα τους είχαν πλάτος
γύρω στα είκοσι πέντε εκατοστά. Ανάμεσά τους υπήρχαν μεγάλες φτέρες και
θάμνοι γεμάτοι λευκά λουλούδια. Διάλεξα ένα στεγνό μέρος και κάθισα. Ένιωθα
την οσμή της υγρασίας που έστελναν τα φύλλα και την ευωδιά των λουλουδιών.
Άνοιξα το φάκελο και πήρα τη μετάφραση. Μια σύντομη εισαγωγή εξηγούσε
ότι η Τρίτη Επίγνωση φέρνει μια μεταλλαγμένη αντίληψη για το φυσικό σύμπαν.
Οι λέξεις απηχούσαν ξεκάθαρα την περίληψη της Σάρα. Κάπου κοντά στο τέλος
της δεύτερης χιλιετίας, πρόβλεπε το κείμενο, οι άνθρωποι θα ανακάλυπταν μια
καινούρια ενέργεια η οποία αποτελεί τη βάση όλων των πραγμάτων και ακτινοβολεί μέσα απ' όλα τα πράγματα συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού μας.
Συλλογίστηκα αυτή την ιδέα για μια στιγμή και μετά διάβασα κάτι που με
ενθουσίασε: το χειρόγραφο έλεγε ότι η ανθρώπινη συνειδητοποίηση αυτής της
ενέργειας αρχίζει μόλις εμφανιστεί μια ανώτερη ευαισθησία προς την ομορφιά.
Καθώς το σκεφτόμουν, ο ήχος των βημάτων κάποιου που περπατούσε στο
μονοπάτι από κάτω, τράβηξε την προσοχή μου. Είδα τη Σάρα την ίδια στιγμή που
κι εκείνη κοίταξε προς τα πάνω και με εντόπισε.
«Αυτή η τοποθεσία είναι καταπληκτική», είπε όταν έφτασε κοντά μου. «Έφτασες στο σημείο που λέει για τη συνειδητοποίηση της ομορφιάς;»
«Ναι», είπα. «Αλλά δεν είμαι σίγουρος τι εννοεί».
«Πιο κάτω, το χειρόγραφο», είπε η Σάρα, «μπαίνει σε περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά θα σου το εξηγήσω με λίγα λόγια. Η συνειδητοποίηση της ομορφιάς είναι ένα είδος βαρομέτρου που μας λέει πόσο κοντά είμαστε στο να
αντιληφθούμε πράγματι την ενέργεια. Αυτό είναι ολοφάνερο, γιατί από τη στιγμή
που θα παρατηρήσεις αυτή την ενέργεια θα καταλάβεις πως βρίσκεται στο ίδιο
συνεχές με την ομορφιά».
«Μιλάς σαν να τη βλέπεις», είπα.
Με κοίταξε χωρίς την παραμικρή αμηχανία. «Ναι, τη βλέπω, αλλά το πρώτο
πράγμα που ανέπτυξα, ήταν μια βαθύτερη εκτίμηση της ομορφιάς».
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«Και πώς λειτουργεί αυτό; Η ομορφιά δεν είναι σχετική;»
Η Σάρα κούνησε το κεφάλι. «Τα πράγματα που αντιλαμβάνεται ο καθένας
από μας σαν όμορφα ίσως να μην είναι τα ίδια, αλλά τα πραγματικά χαρακτηριστικά που αποδίδουμε όλοι στα όμορφα αντικείμενα είναι παρόμοια. Σκέψου το.
Όταν κάτι μας φανεί όμορφο, έχει πιο έντονη παρουσία, πιο εντυπωσιακό σχήμα και μεγαλύτερη ζωντάνια χρώματος, έτσι δεν είναι; Ξεχωρίζει. Λάμπει. Σχεδόν
φωσφορίζει μπροστά στη θαμπάδα άλλων αντικειμένων λιγότερο ελκυστικών».
Έγνεψα καταφατικά.
«Κοίταξε αυτό εδώ το τοπίο», συνέχισε η κοπέλα. «Ξέρω ότι σε έχει συναρπάσει γιατί το ίδιο έχει κάνει σε όλους μας. Αυτή η τοποθεσία σε κατακυριεύει.
Τα χρώματα και τα σχήματα φαίνονται τονισμένα και μεγεθυσμένα. Λοιπόν, το
επόμενο επίπεδο συνειδητοποίησης είναι να δεις ένα ενεργειακό πεδίο να αιωρείται πάνω από το καθετί».
Θα πρέπει να έδειξα έκπληξη, γιατί η Σάρα γέλασε, και μετά είπε με μεγάλη
σοβαρότητα: «Ίσως πρέπει να πάμε στους κήπους. Βρίσκονται περίπου ενάμισι
χιλιόμετρο από δω, προς τα νότια. Πιστεύω ότι θα τους βρεις ενδιαφέροντες».
Την ευχαρίστησα για το χρόνο που δαπάνησε για να μου εξηγήσει το χειρόγραφο
- σ' εμένα, έναν εντελώς άγνωστο άνθρωπο - και που με ξεναγούσε στο Βισιέντε.
Εκείνη ανασήκωσε αδιάφορα τους ώμους.
«Δείχνεις να διάκεισαι φιλικά προς εκείνο που προσπαθούμε να κάνουμε»,
είπε. «Και όλοι, εδώ, γνωρίζουμε ότι είμαστε υποχρεωμένοι να αποδυθούμε σε
μια προσπάθεια δημοσίων σχέσεων. Για να συνεχιστεί αυτή η έρευνα πρέπει να
ενημερώσουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες. Οι τοπικές αρχές δε
δείχνουν να μας συμπαθούν και πολύ».
Ξαφνικά ακούστηκε από πίσω μας μια φωνή: «Συγνώμη!» Στραφήκαμε και
οι δυο και είδαμε τρεις άντρες να περπατούν βιαστικά στο μονοπάτι και να
έρχονται προς το μέρος μας. Όλοι τους ήταν γύρω στα πενήντα και φορούσαν
ακριβά ρούχα.
«Θα μπορούσατε να μου πείτε πού είναι οι κήποι ερευνών;» ρώτησε ο πιο
ψηλός από τους τρεις.
«Θα μπορούσατε να μου πείτε το λόγο της επίσκεψής σας εδώ;» ρώτησε με
τη σειρά της η Σάρα.
«Οι συνάδελφοι μου κι εγώ έχουμε την άδεια από τον ιδιοκτήτη αυτού του
κτήματος να εξετάσουμε τους κήπους και να μιλήσουμε σε κάποιον για την
έρευνα, όπως την αποκαλείτε, που διεξάγεται εδώ. Ερχόμαστε από το Πανεπιστήμιο του Περού».
«Δείχνετε σαν να μη συμφωνείτε με τα ευρήματά μας», είπε χαμογελώντας
η Σάρα προσπαθώντας ολοφάνερα να διασκεδάσει την κατάσταση.
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«Δε συμφωνούμε καθόλου», είπε ένας άλλος άντρας. «Πιστεύουμε ότι είναι
ανόητο να ισχυρίζεστε πως μπορεί να γίνει ορατή κάποια μυστηριώδης ε ν έ ρ γεια, από τη στιγμή που δεν είχε γίνει ορατή μέχρι τώρα».
«Προσπαθήσατε ποτέ να τη δείτε;» ρώτησε η Σάρα.
Ο άντρας αγνόησε την ερώτηση και ξαναρώτησε: «Μπορείτε να μας πείτε
πού είναι οι κήποι;»
«Βεβαίως», είπε η Σάρα. «Σε καμιά εκατοστή μέτρα θα δείτε ένα μονοπάτι
που στρίβει ανατολικά. Ακολουθήστε το και μετά από τρακόσια περίπου μέτρα
θα τ ο υ ς δείτε μπροστά σας».
«Σας ευχαριστώ», είπε ο ψηλός άντρας και στράφηκαν και οι τ ρ ε ι ς για να
συνεχίσουν το δρόμο τους.
«Τους έστειλες σε λάθος κατεύθυνση», είπα.
«Όχι ακριβώς», αποκρίθηκε η Σάρα. «Υπάρχουν κι άλλοι κήποι σ' εκείνη την
περιοχή. Και οι άνθρωποι εκεί είναι πιο προετοιμασμένοι να μιλήσουν σ' αυτούς
τ ο υ ς σκεπτικιστές. Τέτοιοι άνθρωποι μας επισκέπτονται πού και πού, και όχι
μόνο επιστήμονες αλλά και περίεργοι, άνθρωποι που δεν μπορούν ούτε στο
ελάχιστο ν' αντιληφθούν αυτό που κάνουμε... πράγμα που επισημαίνει το πρόβλημα το οποίο υπάρχει στην επιστημονική κατανόηση».
«Τι εννοείς;» ρώτησα.
«Όπως είπα και προηγουμένως, η παλαιά σκεπτικιστική στάση χρειαζόταν
όταν εξερευνούσαμε τα πιο ορατά και αντιληπτά φαινόμενα στο σύμπαν, όπως
τα δέντρα, το ηλιακό φ ω ς ή οι καταιγίδες. Αλλά υπάρχει μια ακόμα ομάδα
φαινομένων προς παρατήρηση, φαινομένων που είναι ανεπαίσθητα, που δεν
μπορείς να τα μελετήσεις - στην πραγματικότητα δεν μπορείς ούτε να ξέρεις
με σιγουριά ότι υπάρχουν - αν δεν αναστείλεις ή δεν περιορίσεις το σκεπτικισμό σου και δεν προσπαθήσεις με κάθε δυνατό τρόπο να τα αντιληφθείς. Ό τ α ν
θα καταφέρεις να τα αντιληφθείς θα μπορέσεις, αν θέλεις, να επιστρέψεις στον
προηγούμενο τρόπο έρευνάς σου».
«Ενδιαφέρον», είπα.
Μπροστά μας τελείωνε το δάσος και πρόσεξα δ ε κ ά δ ε ς καλλιεργημένα κομμάτια γης, στο καθένα από τα οποία υπήρχε κι ένα διαφορετικό είδος φυτών.
Τα περισσότερα φαίνονταν να είναι είδη διατροφής: υπήρχαν τα πάντα, από
μπανάνες μέχρι σπανάκι. Στα ανατολικά όρια είδα ένα φαρδύ χαλικόστρωτο
μονοπάτι που πήγαινε προς βορρά και έφτανε σε ένα δρόμο ο οποίος φαινόταν
να είναι ο δημόσιος. Κατά μήκος του μονοπατιού υπήρχαν τρία μεταλλικά κτίρια. Δίπλα στο καθένα απ' αυτά εργάζονταν τέσσερις πέντε άνθρωποι.
«Βλέπω μερικούς φίλους μου», είπε η Σάρα και έ δ ε ι ξ ε προς το πλησιέστερο
κτίριο. «Πάμε εκεί. Θέλω να τους γνωρίσεις».
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Η Σάρα με σύστησε σε τρεις άντρες και μια γυναίκα. Όλοι τους έπαιρναν
μέρος στην έρευνα. Οι άντρες μου μίλησαν για λίγο και μετά ζήτησαν σ υ γ ν ώ μ η
και συνέχισαν την εργασία τους, αλλά η γυναίκα, μια βιολόγος που την έλεγαν
Μάρτζορι, έδειξε πως ήταν ελεύθερη για να συζητήσει.
Το βλέμμα μου συναντήθηκε με της Μάρτζορι. «Τι ακριβώς ερευνάτε εδώ;»
ρώτησα.
Έδειξε να ξαφνιάζεται, αλλά τελικά χαμογέλασε. «Δεν ξέρω από πού ν' αρχίσω», είπε. «Είσαι εξοικειωμένος με το χειρόγραφο;»
«Με τα πρώτα τμήματά του», σχολίασα. «Μόλις άρχισα την Τρίτη Επίγνωση».
«Λοιπόν, μ' αυτό ασχολούμαστε όλοι εδώ. Έλα, θα σου δείξω». Μου έγνεψε
να την ακολουθήσω και βαδίσαμε γύρω από το μεταλλικό κτίριο σε ένα κομμάτι
γης όπου καλλιεργούσαν φασόλια. Παρατήρησα ότι τα φυτά έδειχναν εξαιρετικά υγιή, δεν παρουσίαζαν καμιά εμφανή ζημιά από έντομα και δεν είχαν ξερά
φύλλα. Μεγάλωναν σε αφράτο μαυρόχωμα και ήταν φυτεμένα προσεκτικά στη
σωστή απόσταση το ένα από το άλλο. Οι βλαστοί και τα φύλλα του ενός μεγάλωναν κοντά τους βλαστούς και στα φύλλα του άλλου αλλά ποτέ δεν τα άγγιζαν.
Η Μάρτζορι μου έδειξε το πιο κοντινό φυτό. «Προσπαθούμε να δούμε αυτά
τα φυτά σαν ένα συνολικό σύστημα ενέργειας και να σκεφτούμε όλα όσα χρειάζονται για να ευδοκιμήσουν - χώμα, λιπάσματα, υγρασία, φως. Εκείνο που
ανακαλύψαμε, είναι ότι το συνολικό οικοσύστημα γύρω από κάθε φυτό είναι
πράγματι ένα ζωντανό σύστημα, ένας οργανισμός. Και η υγεία καθενός από τα
φυτά επηρεάζει την υγεία του συνόλου».
Η Μάρτζορι δίστασε λίγο, και μετά είπε: «Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι
από τη στιγμή που θα αρχίσουμε να σκεφτόμαστε τις ενεργειακές σχέσεις γύρω
από το φυτό, αρχίζουμε να βλέπουμε εκπληκτικά αποτελέσματα. Τα φυτά που
είναι αντικείμενο της μελέτης μας δεν είναι πολύ μεγαλύτερα από άλλα, με
βάση όμως τα θρεπτικά κριτήρια είναι πολύ πιο ισχυρά».
«Πώς το μετρήσατε αυτό;»
«Βρέθηκαν να περιέχουν περισσότερη πρωτείνη, υδατάνθρακες, βιταμίνες,
μέταλλα».
Με κοίταξε περιμένοντας κάτι. «Αλλά το πιο εκπληκτικό απ' όλα είναι κάτι
άλλο. Ανακαλύψαμε ότι τα φυτά που είχαν αμεσότερη ανθρώπινη φροντίδα,
ήταν ακόμα πιο ισχυρά».
«Τι είδους φροντίδα;» ρώτησα.
«Ξέρεις», είπε, «η ενασχόλησή μας με το χώμα γύρω τους, η καθημερινή παρακολούθησή τους. Αυτό το είδος φροντίδας. Κάναμε ένα πείραμα με μια ομάδα
ελέγχου: σε μερικά φυτά δίναμε ιδιαίτερη προσοχή, σε άλλα όχι, και οι ανακαλύψεις μας επιβεβαιώθηκαν. Επιπλέον», συνέχισε η Μάρτζορι, «επεκτείναμε την
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ιδέα και ένας ερευνητής όχι μόνο τους έδινε προσοχή, αλλά και τους ζητούσε
νοητικά να μεγαλώσουν και να γίνουν πιο δυνατά. Ο άνθρωπος καθόταν ανάμεσά τους και εστίαζε όλη του την προσοχή και το ενδιαφέρον στην ανάπτυξή
τους».
«Έγιναν πιο δυνατά;»
«Πολύ. Η διαφορά από τα άλλα ήταν σημαντική. Επίσης μεγάλωσαν πιο
γρήγορα».
«Εντυπωσιακό».
«Ναι είναι...» Η φωνή της Μάρτζορι έσβησε καθώς είδε έναν κάπως ηλικιωμένο άντρα, γύρω στα εξήντα, να έρχεται προς το μέρος μας.
«Ο κύριος που πλησιάζει είναι διατροφολόγος», είπε με χαμηλή φωνή. «Ήρθε
εδώ για πρώτη φορά πριν ένα χρόνο και αμέσως μετά πήρε άδεια από το
πανεπιστήμιο της πολιτείας της Ουάσινγκτον να λείψει για ένα χρονικό διάστημα.
Είναι ο καθηγητής Χέινς. Έχει κάνει μερικές εκπληκτικές μελέτες».
Όταν ήρθε κοντά μας συστηθήκαμε. Ήταν ένας άντρας με γερή κορμοστασιά, μαύρα μαλλιά και γκρίζες φαβορίτες. Η Μάρτζορι τον κέντρισε λίγο και ο
καθηγητής άρχισε να συνοψίζει την ερευνά του. Τον ενδιέφερε ιδιαίτερα, μου
είπε, η λειτουργία των οργάνων του σώματος όπως την καταγράφουν οι πολύ
ευαίσθητες εξετάσεις αίματος, ιδιαίτερα μάλιστα εφόσον αυτή η λειτουργία σχετίζεται και με την ποιότητα της τροφής που παίρνει ο άνθρωπος. Μου είπε ότι
εκείνο που τον ενδιέφερε περισσότερο ήταν τα αποτελέσματα μιας συγκεκριμένης μελέτης, τα οποία έδειχναν ότι τα πλούσια σε θρεπτικά συστατικά φυτά, σαν
κι αυτά που μεγαλώνουν στο Βισιέντε, όχι μόνο αύξαναν εντυπωσιακά τις ικανότητες του σώματος, αλλά η αύξηση αυτή ήταν και πέρα απ' ό,τι θα μπορούσε να
περιμένει κανείς λογικά από τα ίδια τα θρεπτικά συστατικά, με βάση τα όσα ξέρουμε για τη δράση τους στον ανθρώπινο οργανισμό. Κάτι που είχε σχέση με τη
δομή αυτών των φυτών δημιουργούσε ένα αποτέλεσμα που δεν είχε ερευνηθεί
ακόμα.
Κοίταξα τη Μάρτζορι και ρώτησα: «Επομένως, ο εστιασμός της προσοχής
σ' αυτά τα φυτά τα εμπλούτισε με κάτι που αυξάνει τη δύναμη του ανθρώπου
που τα καταναλώνει; Αυτή είναι η ενέργεια που αναφέρεται στο χειρόγραφο;»
Η Μάρτζορι κοίταξε τον καθηγητή. Εκείνος μου χαμογέλασε αμυδρά. «Δεν
ξέρω ακόμα», είπε.
Τον ρώτησα για τις μελλοντικές του μελέτες κι εκείνος εξήγησε ότι ήθελε να
κάνει έναν πανομοιότυπο κήπο στην πολιτεία της Ουάσινγκτον και να πραγματοποιήσει μερικές μακρόχρονες έρευνες, για να δει αν οι άνθρωποι που έτρωγαν
αυτά τα φυτά είχαν περισσότερη ενέργεια και διατηρούνταν πιο υγιείς για μεγαλύτερες χρονικές περιόδους. Την ώρα που μιλούσε ο καθηγητής, δεν μπορούσα
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να μη ρίχνω κλεφτές ματιές στη Μάρτζορι. Ξαφνικά μου φάνηκε απίστευτα όμορφη. Το σώμα της έδειχνε ψηλό και λεπτό, ακόμα και κάτω από το φαρδύ της τζιν
και το ριχτό μπλουζάκι. Τα μάτια της ήταν σκούρα καστανά και τα μαλλιά της,
στο ίδιο χρώμα, έπεφταν ελεύθερα και πλαισίωναν με λεπτές μπούκλες το
πρόσωπό της.
Ένιωσα μια έντονη φυσική έλξη. Τη στιγμή ακριβώς που συνειδητοποίησα
αυτή την έλξη, εκείνη γύρισε το κεφάλι της, με κοίταξε κατευθείαν στα μάτια και
έκανε ένα βήμα πίσω.
«Πρέπει να πάω να βρω κάποιον», είπε. «Ίσως σας δω αργότερα». Αποχαιρέτησε τον Χέινς, χαμογέλασε δειλά σ' εμένα και απομακρύνθηκε περνώντας
δίπλα από το μεταλλικό κτίριο και κατηφορίζοντας το μονοπάτι.
Μετά από λίγα ακόμα λεπτά συζήτησης με τον καθηγητή, του ευχήθηκα να
πάνε όλα καλά με τις έρευνές του και πήγα προς το σημείο όπου στεκόταν η
Σάρα. Μιλούσε έντονα με κάποιον από τους άλλους ερευνητές, αλλά καθώς
περπατούσα με ακολουθούσε με το βλέμμα της.
Όταν πλησίασα, ο άντρας που ήταν μαζί της χαμογέλασε, τακτοποίησε τα
χαρτιά με τις σημειώσεις του και μπήκε στο κτίριο.
«Ανακάλυψες τίποτα;» ρώτησε η Σάρα.
«Ναι», είπα αφηρημένα, «φαίνεται πως αυτοί οι άνθρωποι εδώ κάνουν μερικά
ενδιαφέροντα πράγματα».
Κοίταζα το έδαφος όταν η Σάρα ρώτησε πού πήγε η Μάρτζορι. Σήκωσα το
βλέμμα και είδα την περιπαιχτική έκφραση του προσώπου της.
«Είπε ότι έπρεπε να συναντήσει κάποιον».
«Μήπως την έτρεψες σε φυγή;» ρώτησε η Σάρα χαμογελώντας.
Γέλασα. «Υποθέτω ότι κάτι τέτοιο συνέβη. Ωστόσο, δεν της είπα τίποτα».
«Δεν υπήρχε λόγος να πεις κάτι», αποκρίθηκε. «Η Μάρτζορι αντιλήφθηκε μια
αλλαγή στο πεδίο σου. Ήταν πολύ ξεκάθαρη. Την είδα κι εγώ, από δω κάτω».
«Μια αλλαγή στο ποιο;»
«Στο ενεργειακό πεδίο γύρω από το σώμα σου. Οι περισσότεροι από εμάς
έχουμε μάθει να το βλέπουμε, τουλάχιστον κάτω από ένα ορισμένο φως. 'Οταν ένας
άνθρωπος κάνει σεξουαλικές σκέψεις το ενεργειακό του πεδίο στροβιλίζεται
κατά κάποιο τρόπο και ωθείται προς την κατεύθυνση του προσώπου που αποτελεί το αντικείμενο της έλξης».
Αυτό μου φάνηκε εκπληκτικό, αλλά πριν προλάβω να το σχολιάσω, μας απέσπασαν την προσοχή κάποιοι άνθρωποι που βγήκαν από το μεταλλικό κτίριο.
«Είναι ώρα για τις ενεργειακές προβολές», είπε η Σάρα. «Είμαι σίγουρη πως
θα θέλεις να το δεις αυτό».
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Ακολουθήσαμε τέσσερις νεαρούς άντρες που έδειχναν φοιτητές, μέχρι που
φτάσαμε σε ένα κομμάτι γης σπαρμένο με καλαμπόκι. Καθώς πλησιάζαμε αντιλήφθηκα ότι το κομμάτι αυτό απαρτιζόταν από δυο χωριστά μέρη το καθένα
από τα οποία είχε έκταση δέκα περίπου τετραγωνικών μέτρων. Το καλαμπόκι
του ενός ήταν γύρω στα εξήντα εκατοστά ψηλό, ενώ στο άλλο μόλις έφτανε τα
τριάντα. Οι τέσσερις άντρες προχώρησαν προς το κομμάτι που είχε το ψηλό
καλαμπόκι και κάθισαν στο έδαφος, ο καθένας και σε μια γωνία του αγροτεμαχίου με το πρόσωπο στραμμένο προς το κέντρο του. Ό λ ο ι φάνηκαν να συγκεντρώνουν την προσοχή τους στα φυτά. Ο απογευματινός ήλιος έλαμπε από
πίσω μου και έλουζε τη γη με ένα απαλό, κεχριμπαρένιο φως, αλλά το δάσος,
στο βάθος, παρέμενε σκοτεινό. Πέρα από τα καλαμπόκια και τους φοιτητές
έβλεπες ένα σχεδόν μαύρο φόντο.
Η Σάρα στεκόταν δίπλα μου. «Είναι τέλειο», είπε. «Κοίτα! Μπορείς να το δεις
αυτό;»
«Ποιο;» ρώτησα.
«Προβάλλουν την ενέργειά τους πάνω στα φυτά».
Κοίταξα έντονα τη σκηνή, αλλά δεν μπόρεσα να διακρίνω τίποτα.
«Δεν μπορώ να δω τίποτα», είπα.
«Κάθισε πιο χαμηλά, τότε», είπε η Σάρα, «και εστίασε το βλέμμα σου στο
χώρο ανάμεσα στους ανθρώπους και τα φυτά».
Για μια στιγμή μου φάνηκε πως είδα ένα τρεμόσβησμα φωτός, αλλά συμπέρανα πως ήταν τα υπολείμματα κάποιας εικόνας, ή ότι τα μάτια μου μού έπαιζαν
παιχνίδια. Προσπάθησα ξανά και ξανά μήπως δω κάτι, μετά από λίγο, όμως,
εγκατέλειψα την προσπάθεια.
«Δεν μπορώ», είπα και σηκώθηκα όρθιος.
Η Σάρα με χτύπησε χαϊδευτικά στον ώμο. «Μην ανησυχείς γ ι ' αυτό. Η πρώτη
φορά είναι και η πιο δύσκολη. Συνήθως χρειάζεται να πειραματιστείς με τον
τρόπο που εστιάζεις το βλέμμα σου».
Ένας από τους διαλογιζόμενους κοίταξε προς το μέρος μας και έ φ ε ρ ε το
δείκτη του χεριού του στα χείλια του, έτσι φύγαμε και πήγαμε πίσω στο κτίριο.
«Θα μείνεις για πολύ στο Βισιέντε;» ρώτησε η Σάρα.
«Ίσως όχι», είπα. «Ο άνθρωπος με τον οποίο ήρθα, αναζητά το τελευταίο
τμήμα του χειρογράφου».
«Νόμιζα ότι είχε εντοπιστεί ολόκληρο το χειρόγραφο. Παρ' όλο που υποθέτω πως κι αν δεν είχε, δε θα το ήξερα. Έχω αφιερωθεί τόσο πολύ στο κομμάτι
που σχετίζεται με την εργασία μου, ώστε δεν έχω διαβάσει μεγάλο μέρος από
το υπόλοιπο».
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Έφερα ενστικτωδώς το χέρι στην τσέπη μου καθώς αναρωτήθηκα πού βρισκόταν η μετάφραση της Σάρα. Τη βρήκα τυλιγμένη και βαλμένη στην πίσω
τσέπη του παντελονιού μου.
«Ξέρεις», είπε η Σάρα. «Έχουμε ανακαλύψει ότι υπάρχουν δυο περίοδοι στη
διάρκεια της ημέρας, οι οποίες είναι οι καλύτερες για να βλέπει κανείς τα ενεργειακά πεδία. Η μια είναι κατά το ηλιοβασίλεμα. Η άλλη, κατά την ανατολή του ήλιου.
Αν θέλεις θα σε συναντήσω αύριο το πρωί, την αυγή και θα ξαναπροσπαθήσουμε».
Άπλωσε το χέρι της να πάρει το φάκελο. «Έτσι», συνέχισε, «θα μπορέσω να
σου φτιάξω κι ένα αντίγραφο της μετάφρασης για να το πάρεις μαζί σου».
Σκέφτηκα για λίγο την πρότασή της.
«Γιατί όχι;» είπα. «Ωστόσο, πρέπει να ρωτήσω το φίλο μου για να βεβαιωθώ
ότι θα έχουμε χρόνο». Της χαμογέλασα. «Τι σε κάνει να πιστεύεις ότι μπορώ να δω
αυτό το πράγμα;»
«Πες το διαίσθηση».
Συμφωνήσαμε να συναντηθούμε στο λόφο στις έξι το πρωί και ξεκίνησα να
καλύψω το δρόμο μόνος μου μέχρι την έπαυλη. Ο ήλιος είχε κρυφτεί εντελώς,
το φως του, όμως, εξακολουθούσε να βάφει με πορτοκαλιές ανταύγειες τα
γκρίζα σύννεφα στον ορίζοντα. Η ατμόσφαιρα ήταν δροσερή, αλλά δε φυσούσε.
Στο κτίριο είχε σχηματιστεί μια ουρά μπροστά από το μπουφέ, στην τεράστια
τραπεζαρία. Πεινούσα, έτσι προχώρησα προς την αρχή της ουράς για να δω τι
είδους φαγητά υπήρχαν. Εκεί στέκονταν και συζητούσαν αδιάφορα ο Ουίλ και ο
καθηγητής Χέινς.
«Λοιπόν», μου είπε ο Ουίλ, «πώς πέρασες το απόγευμά σου;»
«Υπέροχα», απάντησα.
«Να σου συστήσω το Ουίλιαμ Χέινς», πρόσθεσε ο Ουίλ.
«Ναι», είπα, «συναντηθήκαμε νωρίτερα».
Ο καθηγητής έγνεψε καταφατικά.
Ανέφερα στον Ουίλ για τη συνάντηση που είχα κανονίσει για το επόμενο
πρωί. Ο Ουίλ μου είπε ότι δεν υπήρχε πρόβλημα γιατί ήθελε να συναντήσει κι ο
ίδιος δυο ανθρώπους στους οποίους δεν είχε μιλήσει ακόμα. Έτσι δεν πρόβλεπε
ότι θα φεύγαμε πριν από τις εννιά το πρωί.
Η ουρά κινήθηκε προς τα εμπρός και οι άνθρωποι που ήταν πίσω μας μου
είπαν ότι μπορούσα να μείνω παρέα με τους φίλους μου. Έτσι στάθηκα δίπλα
στον καθηγητή.
«Λοιπόν, τι συμπεράσματα βγάζεις σχετικά μ' αυτά που κάνουμε εδώ;»
ρώτησε ο Χέινς.
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«Δεν ξέρω», είπα. «Χρειάζομαι λίγο χρόνο για να ωριμάσει το πράγμα μέσα
μου. Η ιδέα των ενεργειακών πεδίων είναι τόσο καινούρια για μένα».
«Η πραγματικότητα αυτού του θέματος είναι καινούρια για όλους μας», είπε,
«αλλά το ενδιαφέρον στην όλη υπόθεση είναι ότι αυτή είναι η ενέργεια που
αναζητούσε πάντα η επιστήμη: κάποιο κοινό στοιχείο που αποτελεί τη βάση
όλης της ύλης. Κυρίως από την εποχή του Αϊνστάιν η φυσική αναζητά μια θεωρία ενιαίου πεδίου. Ανεξάρτητα αν αυτό είναι εκείνο που ανακαλύψαμε εδώ ή
όχι, τουλάχιστον αυτό το χειρόγραφο μας έχει παρακινήσει σε μια ενδιαφέρουσα έρευνα».
«Τι θα χρειαζόταν η επιστήμη για να αποδεχτεί αυτή την ιδέα;» ρώτησα.
«Ένα τρόπο μέτρησης», είπε. «Η ύπαρξη αυτής της ενέργειας δεν είναι τόσο
άγνωστη. Οι δάσκαλοι του καράτε μιλούν για την ενέργεια Τσι και λένε ότι είναι
η αιτία για τα φαινομενικά απίθανα κατορθώματά τους να σπάζουν τούβλα με
τα χέρια τους και να μπορούν να κάθονται σ' ένα σημείο αμετακίνητοι ενώ
τέσσερις άντρες προσπαθούν, σπρώχνοντάς τους, να τους μετακινήσουν. Και
όλοι έχουμε δει αθλητές να κάνουν θεαματικές κινήσεις, στριφογυρίσματα, στροφές, αιωρήσεις στον αέρα με τρόπο που αντιστρατεύεται τη βαρύτητα. Ό λ α αυτά
είναι αποτέλεσμα της κρυμμένης ενέργειας στην οποία έχουμε πρόσβαση.
«Φυσικά δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή αν δεν κατορθώσουν να τη δουν
μόνοι τους πολύ περισσότεροι άνθρωποι».
«Εσύ την είδες ποτέ;» ρώτησα.
«Έχω δει κάτι», είπε. «Στην πραγματικότητα εξαρτάται από το τι είχα φάει».
«Δηλαδή;»
«Να σου πω. Οι άνθρωποι, εδώ, που μπορούν να δουν αυτά τα ενεργειακά
πεδία εύκολα, τρώνε κυρίως χορταρικά. Και συνήθως τρέφονται με τα πολύ
δυναμοποιημένα φυτά που καλλιεργούν οι ίδιοι».
Έδειξε τον μπουφέ. «Εκεί υπάρχουν μερικά απ' αυτά τα είδη, παρ' όλο που,
δόξα τω Θεό, υπάρχουν και λίγα ψάρια ή πουλερικά για μερικούς ηλικιωμένους
τύπους σαν και μένα, οι οποίοι έχουν εθιστεί στο κρέας. Αλλά όταν πιεστώ και
αρχίσω να τρώω διαφορετικά, τότε ναι, μπορώ και βλέπω κάτι».
Τον ρώτησα γιατί δεν άλλαζε τη διατροφή του για μεγαλύτερα χρονικά
διαστήματα.
«Δεν ξέρω», είπε. «Οι παλιές συνήθειες δύσκολα ξεχνιούνται».
Η ουρά κινήθηκε ακόμη πιο
σαμε και οι τρεις μας σε ένα
αδιάφορα για μια ώρα. Έπειτα
σουμε τα πράγματά μας. «Εσύ

μπροστά και παρήγγειλα μόνο χορταρικά. Καθίμεγάλο τραπέζι μαζί με άλλους και μιλήσαμε
ο Ουίλ κι εγώ πήγαμε στο τζιπ για να ξεφορτώέχεις δει αυτά τα ενεργειακά πεδία;» ρώτησα.
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Χαμογέλασε και κούνησε καταφατικά το κεφάλι. «Το δωμάτιό μου είναι στον
πρώτο όροφο», είπε. «Το δικό σου είναι στον τρίτο. Δωμάτιο 306. Μπορείς να
πάρεις το κλειδί σου από την υποδοχή».

Το δωμάτιο δεν είχε τηλέφωνο, αλλά ένας υπάλληλος που είδα στο διάδρομο, με διαβεβαίωσε ότι κάποιος θα χτυπούσε την πόρτα μου στις πέντε το πρωί,
ακριβώς. Ξάπλωσα στο κρεβάτι και σκέφτηκα για λίγα λεπτά. Το απόγευμα που
πέρασα μου είχε φανεί μεγάλο και γεμάτο γεγονότα, και καταλάβαινα τη σιωπή
του Ουίλ. Ήθελε να βιώσω την Τρίτη Επίγνωση με το δικό μου τρόπο.
Ξύπνησα από χτυπήματα στην πόρτα. Κοίταξα το ρολόι μου: πέντε, ακριβώς.
Όταν ο υπάλληλος χτύπησε άλλη μια φορά, είπα: «Ευχαριστώ», με αρκετά δυνατή φωνή ώστε να με ακούσει, και σηκώθηκα και κοίταξα έξω από το μικρό
παράθυρο. Το μόνο σημάδι ότι ήταν πρωί, ήταν μια χλομή λάμψη φωτός στην
ανατολή.
Πήγα και έκανα ένα ντους, ντύθηκα γρήγορα και κατέβηκα τις σκάλες. Η τραπεζαρία ήταν ανοιχτή και ένας εκπληκτικά μεγάλος αριθμός ανθρώπων κινούνταν
ήδη εκεί μέσα. Έφαγα μόνο φρούτα και βιάστηκα να βγω έξω.
Σύννεφα ομίχλης πλανούνταν εδώ κι εκεί, στην περιοχή, με μεγαλύτερη συγκέντρωση στις απόμακρες κοιλάδες. Τα ωδικά πουλιά, κρυμμένα στα δέντρα,
καλούσαν το ένα το άλλο. Καθώς απομακρυνόμουν από το κτίριο ο ήλιος πρόβαλε στον ορίζοντα. Τα χρώματα ήταν εντυπωσιακά. Πάνω από το λαμπρό
ροδακινί, ο ουρανός ήταν βαθυγάλανος.
Έφτασα στο λόφο ένα τέταρτο νωρίτερα κι έτσι κάθισα στο έδαφος και
ακούμπησα την πλάτη μου στον κορμό ενός τεράστιου δέντρου, γοητευμένος
από τον ιστό που έπλεκαν τα κλαδιά πάνω από το κεφάλι μου. Σε λίγα λεπτά
άκουσα κάποιον να περπατά προς το μέρος μου και στράφηκα, περιμένοντας
να δω τη Σάρα. Αντί γ ι ' αυτήν, όμως, είδα κάποιον που δε γνώριζα. Έναν άντρα
γύρω στα σαράντα πέντε. Άφησε το μονοπάτι και προχώρησε προς το σημείο
που καθόμουν, χωρίς να με προσέξει. Μόλις έφτασε τρία μέτρα από μένα
ξαφνιάστηκε που με είδε, πράγμα που μ' έκανε κι εμένα να ξαφνιαστώ.
«Α, γεια», είπε με βαριά προφορά. Ήταν ντυμένος με τζιν και μπότες, και
έδειχνε σε εξαιρετικά καλή φόρμα και αθλητικός. Τα μαλλιά του ήταν σγουρά
και είχαν αρχίσει να πέφτουν.
Απάντησα στο χαιρετισμό του μ' ένα κούνημα το κεφαλιού.
« Σ υ γ ν ώ μ η που βρέθηκα μπροστά σου τόσο ξαφνικά», είπε.
«Δεν πειράζει».
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Μου είπε πως τον έλεγαν Φιλ Στόουν, του είπα κι εγώ το όνομά μου και τον
πληροφόρησα ότι περίμενα μια φίλη.
«Θα πρέπει να κάνετε κάποια έρευνα εδώ», πρόσθεσα.
«Όχι, ακριβώς», αποκρίθηκε. «Εργάζομαι στο πανεπιστήμιο της Νότιας Καρολίνας. Κάνουμε μελέτες σε μια άλλη περιοχή για την καταστροφή των δασών,
αλλά όποτε έχω ευκαιρία έρχομαι μέχρι εδώ, για διάλειμμα. Μου αρέσει να περιπλανιέμαι στην περιοχή. Τα δάση είναι τόσο διαφορετικά σ' αυτή την τοποθεσία».
Κοίταξε γύρω του. «Συνειδητοποιείς ότι μερικά απ' αυτά τα δέντρα έχουν
ηλικία πεντακοσίων ετών περίπου; Το δάσος είναι πράγματι παρθένο, πράγμα
σπάνιο. Τα πάντα βρίσκονται σε τέλεια ισορροπία: τα μεγαλύτερα δέντρα φιλτράρουν το ηλιακό φως και επιτρέπουν έτσι σε ένα πλήθος τροπικών φυτών να
θεριεύει από κάτω τους. Η φυτική ζωή σ' ένα τέτοιο δάσος είναι κι αυτή παλιά,
αλλά μεγαλώνει διαφορετικά. Βασικά είναι ζούγκλα. Ωστόσο, τούτο εδώ μοιάζει
περισσότερο με ένα παλαιό δάσος της εύκρατης ζώνης, όπως είναι τα δάση
στις Ηνωμένες Πολιτείες».
«Ποτέ δεν έχω δει κάτι παρόμοιο εκεί».
«Το ξέρω», είπε. «Έχουν απομείνει πολύ λίγα. Τα περισσότερα απ' όσα έχω
υπόψη μου πουλήθηκαν από την κυβέρνηση για υλοτόμηση, λες και το μόνο
που μπορούσαν να δουν σ' ένα δάσος σαν κι αυτό, ήταν η ξυλεία. Είναι σκέτη
ντροπή να κάνει κανείς κάτι τέτοιο σ' έναν τόπο σαν κι αυτόν. Κοίταξε την
ενέργεια».
«Μπορείς να δεις την ενέργεια εδώ;» ρώτησα.
Με κοίταξε επισταμένα σαν να ήθελε να αποφασίσει αν έπρεπε να μπει σε
λεπτομέρειες.
«Ναι, μπορώ», είπε τελικά.
«Εγώ, δεν μπορώ ακόμα», είπα. «Προσπάθησα χτες, όταν διαλογίζονταν ανάμεσα στα φυτά, στον κήπο».
«Α, στην αρχή ούτε κι εγώ μπορούσα να δω πεδία τόσο μεγάλα», είπε. «Υποχρεώθηκα να ξεκινήσω κοιτάζοντας τα δάχτυλά μου πρώτα».
«Τι εννοείς;»
«Ας πάμε εκεί», είπε, δείχνοντας ένα σημείο όπου τα δέντρα άνοιγαν λίγο και
άφηναν χώρο ανάμεσά τους για να φαίνεται ο γαλανός ουρανός. «Θα σου
δείξω».
Όταν φτάσαμε, είπε, «Ξάπλωσε πίσω και φρόντισε η άκρη του δείκτη του
ενός χεριού σου να αγγίξει την άκρη του δείκτη του άλλου. Φρόντισε ο γαλανός
ουρανός να είναι στο βάθος. Τώρα απομάκρυνε τις άκρες των δαχτύλων σου
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γύρω στα δυόμισι εκατοστά τη μια από την άλλη και κοίταξε το χώρο ανάμεσά
τους. Τι βλέπεις;»
«Σκόνη στο φακό του ματιού μου».
«Αγνόησε την», είπε. «Αφεστίασε το βλέμμα σου λίγο και πλησίασε λίγο τις
άκρες των δαχτύλων σου, μετά απομάκρυνέ τις πάλι».
Καθώς μιλούσε πλησίαζα και απομάκρυνα τα δάχτυλά μου το ένα με το
άλλο, αβέβαιος για το τι εννοούσε όταν μου έλεγε να αφεστιάσω το βλέμμα μου.
Τελικά αφέθηκα να κοιτάζω αόριστα στην περιοχή ανάμεσα στα δάχτυλά μου.
Και τα δυο ακροδάχτυλα θόλωσαν ελαφρά κάποια στιγμή και καθώς έγινε αυτό
είδα κάτι σαν λωρίδες καπνού να εκτείνονται ανάμεσα στις άκρες τους.
«Κύριε των δυνάμεων», είπα και εξήγησα τι έβλεπα.
«Αυτό είναι! Αυτό είναι!» είπε ο Φιλ. «Τώρα παίξε λίγο μ' αυτό».
Άγγιξα και τα τέσσερα δάχτυλα μαζί, μετά τις παλάμες και τους καρπούς. Σε
κάθε περίπτωση συνέχιζα να βλέπω λωρίδες ενέργειας ανάμεσα στα μέρη του
σώματος. Άφησα τα χέρια μου να πέσουν και κοίταξα τον Φιλ.
«Α, κατάλαβα. Θέλεις να δεις τα δικά μου;» ρώτησε. Σηκώθηκε και έκανε μερικά
βήματα προς τα πίσω παίρνοντας τέτοια θέση ώστε να έχει κατευθείαν πίσω του
τον ουρανό. Προσπάθησα για λίγα λεπτά, αλλά ένας θόρυβος πίσω μας διέκοψε
τη συγκέντρωσή μου. Γύρισα και είδα τη Σάρα.
Ο Φιλ προχώρησε προς το μέρος της και χαμογέλασε πλατιά.
«Αυτό είναι το πρόσωπο που περίμενες;»
Καθώς η Σάρα πλησίαζε χαμογελούσε κι εκείνη. «Ε, κάπου σ' έχω ξαναδεί»,
είπε δείχνοντας τον Φιλ.
Αγκαλιάστηκαν και μετά η Σάρα κοίταξε εμένα και είπε. «Συγνώμη που
άργησα. Για κάποιο λόγο το νοητικό μου ξυπνητήρι δε χτύπησε. Αλλά τώρα
νομίζω ότι ξέρω το λόγο. Έδωσα στους δυο σας την ευκαιρία να μιλήσετε. Τι
κάνατε;»
«Μόλις έμαθε πώς να βλέπει το πεδίο ανάμεσα στα δάχτυλά του», είπε ο Φιλ.
Η Σάρα με κοίταξε. «Πέρσι ο Φιλ κι εγώ ήμαστε εδώ, σ' αυτό ακριβώς το σημείο,
μαθαίνοντας το ίδιο πράγμα». Έριξε μια ματιά στον Φιλ. «Ας πλησιάσουμε τις
πλάτες μας. Ίσως μπορέσει να δει την ενέργεια ανάμεσά μας».
Στάθηκαν μπροστά μου πλάτη πλάτη. Τους πρότεινα να με πλησιάσουν ακόμη λίγο κι εκείνοι προχώρησαν προς το μέρος μου μέχρις ότου η απόσταση
ανάμεσά μας έφτασε στο ένα μέτρο και είκοσι εκατοστά περίπου. Τα περιγράμματά τους διαγράφονταν με φόντο τον ουρανό που εξακολουθούσε να έχει το
βαθύ γαλάζιο του χρώμα. Ξαφνιάστηκα όταν πρόσεξα ότι το χρώμα του χώρου
ανάμεσα στις πλάτες τους έδειχνε πιο ανοιχτό. Ήταν κίτρινο ή ροδοκίτρινο.
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«Το βλέπει», είπε ο Φιλ, διαβάζοντας την έκφρασή μου.

Η Σάρα στράφηκε και άρπαξε τον Φιλ από το χέρι. Απομακρύνθηκαν αργά
από εμένα φτάνοντας στα τρία περίπου μέτρα μακριά μου. Το πάνω μέρος του
σώματός τους το περιέβαλλε ένα λευκορόδινο πεδίο ενέργειας.
«Εντάξει» είπε η Σάρα σοβαρά. Είχε έρθει και είχε καθίσει κάτω, δίπλα μου.
«Τώρα κοίταξε το σκηνικό εδώ γύρω, την ομορφιά».
Αμέσως με κατέλαβε δέος βλέποντας τα σχήματα και τα πράγματα γύρω
μου. Μου φαινόταν πως μπορούσα να εστιάσω το βλέμμα μου στο σύνολο
καθεμιάς από τις πελώριες βελανιδιές, όχι ξεχωριστά σε κάθε της τμήμα, αλλά
στο σύνολο της μορφής της ταυτόχρονα. Με κατέπληξε αμέσως η μοναδικότητα
των σχημάτων και η διαμόρφωση των κλαδιών καθεμιάς ξεχωριστά. Η ματιά
μου πήγαινε από τη μία στην άλλη, γυρίζοντας γύρω γύρω. Κατά κάποιο τρόπο
αυτό είχε σαν συνέπεια να αυξηθεί η αίσθηση της παρουσίας που μου έδινε
κάθε βελανιδιά, λες και τις έβλεπα για πρώτη φορά, ή τουλάχιστον σαν να ήταν
η πρώτη φορά που μπορούσα να έχω μια πλήρη εικόνα τους.
Ξαφνικά, τράβηξε την προσοχή μου το τροπικό φύλλωμα κάτω από τα πελώρια δέντρα. Κοίταξα πάλι τη μοναδικότητα της μορφής του κάθε φυτού. Παρατήρησα επίσης τον τρόπο που το κάθε είδος μεγάλωνε μαζί με άλλα φυτά του
ίδιου είδους σε ομάδες που μου έδωσαν την εντύπωση μικρών κοινωνιών. Για
παράδειγμα τα ψηλά μπανανόδεντρα συχνά περιτριγυρίζονταν από μικρά φυλλόδεντρα που κι αυτά ήταν τοποθετημένα ανάμεσα σε ακόμα μικρότερα φυτά
που έμοιαζαν με φτέρες. Όταν κοίταξα αυτές τις μικρές κοινότητες, ξαφνιάστηκα πάλι από τη μοναδικότητα των περιγραμμάτων και της παρουσίας τους.
Σε απόσταση μικρότερη από τρία μέτρα, το βλέμμα μου έπεσε σε ένα φυτό
με ξεχωριστό φύλλωμα. Πολλές φορές είχα καλλιεργήσει αυτό το φυτό στο
σπίτι μου, σαν φυτό εσωτερικού χώρου. Ήταν μια ιδιαίτερη ποικιλία φυλλόδεντρου. Το σκουροπράσινο φύλλωμα άνοιγε προς τα έξω σε μια διάμετρο περίπου ενάμισι μέτρου. Η εμφάνισή του μαρτυρούσε ότι αυτό το φυτό ήταν απόλυτα
υγιές και γεμάτο ζωντάνια.
«Ναι, συγκεντρώσου σ' εκείνο, αλλά χαλαρά», είπε η Σάρα.
Καθώς το έκανα έπαιξα με την εστίαση των ματιών μου. Κάποια στιγμή
προσπάθησα να εστιάσω το βλέμμα μου δεκαπέντε εκατοστά πέρα από το σημείο
που τελείωνε το φυσικό περίγραμμα του φυτού. Βαθμιαία άρχισα να συλλαμβάνω λάμψεις φωτός και, μετά, με μια και μόνη προσαρμογή της εστίασης του
βλέμματός μου, μπόρεσα να δω μια σφαίρα λευκού φωτός να περιβάλλει το
φυτό.
«Τώρα βλέπω κάτι», είπα.
«Κοίταξε λίγο γύρω σου», με προέτρεψε η Σάρα.
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Έκανα συγκλονισμένος ένα βήμα προς τα πίσω. Γύρω από κάθε φυτό που
βρισκόταν στο οπτικό μου πεδίο, υπήρχε ένα πεδίο ασπριδερού φωτός, ορατού, αλλά εντελώς διάφανου, έτσι ώστε σε κανένα φυτό το χρώμα ή η μορφή
δεν ήταν συγκεχυμένη. Συνειδητοποίησα ότι εκείνο που έβλεπα ήταν μια προέκταση της μοναδικής ομορφιάς κάθε φυτού. Ήταν σαν να είχα δει πρώτα τα φυτά,
κατόπιν να είχα δει τη μοναδικότητα και την παρουσία τους, και ύστερα, κάτι πολλαπλασιάστηκε στην καθαρή ομορφιά της φυσικής τους έκφρασης και είδα τα
ενεργειακά τους πεδία.
«Κοίταξε μήπως μπορείς να δεις αυτό», είπε η Σάρα. Κάθισε κάτω, μπροστά
μου, με πρόσωπο στραμμένο προς το φυλλόδεντρο. Μια τολύπη λευκού φωτός
που περιέβαλλε το σώμα της, ξέφυγε προς τα έξω και αγκάλιασε το φυλλόδεντρο. Στη συνέχεια, η διάμετρος του ενεργειακού πεδίου του φυτού διευρύνθηκε
κατά μερικές δεκάδες εκατοστών.
«Κοίτα!» ξεφώνισα, πράγμα που προκάλεσε γέλιο και στους δυο φίλους. Σε
λίγο γελούσα κι εγώ, έχοντας συνείδηση της ιδιομορφίας αυτού που συνέβαινε,
αλλά νιώθοντας απόλυτα άνετα με το γεγονός ότι έβλεπα, πολύ εύκολα, φαινόμενα για τα οποία αμφέβαλλα μόλις πριν από λίγα λεπτά. Κατάλαβα ότι η αντίληψη των πεδίων αντί να προξενεί μια ονειρική αίσθηση, στην πραγματικότητα
έκανε τα πράγματα γύρω μου να φαίνονται πιο στέρεα και πιο πραγματικά απ'
ό,τι πριν. Την ίδια στιγμή, όμως, τα πάντα γύρω μου φαίνονταν διαφορετικά. Το
μόνο σημείο αναφοράς που είχα για την εμπειρία αυτή, ίσως προερχόταν από
κάποια κινηματογραφική ταινία, όπου ο κινηματογραφιστής είχε φροντίσει να
παρουσιάσει πιο έντονο το χρώμα ενός δάσους με σκοπό να το κάνει να φαίνεται
μυστικιστικό και στοιχειωμένο. Τώρα, τα φυτά, τα φύλλα, ο ουρανός, όλα πρόβαλλαν με μια έντονη παρουσία και ένα ελαφρό λαμπύρισμα που μαρτυρούσε την
ύπαρξη σ' αυτά ζωής, και ίσως και συνείδησης, αντίθετα απ' αυτό που συνηθίσαμε πιστεύουμε. Μετά απ' αυτό δεν υπήρχε περίπτωση πλέον να ξαναπάρω
ένα δάσος σαν κάτι γνωστό και δεδομένο.
Κοίταξα τον Φιλ. «Κάθισε κάτω και δώσε την ενέργειά σου στο φυλλόδεντρο»,
είπα. «Θέλω να κάνω σύγκριση».
Ο Φιλ έδειξε να μπερδεύεται. «Δεν μπορώ να το κάνω», είπε. «Δεν ξέρω γιατί».
Κοίταξα τη Σάρα.
«Μερικοί άνθρωποι μπορούν κι άλλοι δεν μπορούν», είπε εκείνη. «Δεν έχουμε καταλάβει ακόμα το λόγο. Η Μάρτζορι είναι υποχρεωμένη να εξετάζει τους
τελειόφοιτους φοιτητές της για να δει ποιοι απ' αυτούς μπορούν. Δυο ψυχολόγοι προσπαθούν να συσχετίσουν αυτή την ικανότητα με τα χαρακτηριστικά της
προσωπικότητας, αλλά προς το παρόν κανένας δεν ξέρει τι γίνεται».
«Ας προσπαθήσω κι εγώ», είπα.
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«Εντάξει, μπορείς να δοκιμάσεις», απάντησε η Σάρα.
Κάθισα ξανά κάτω και στράφηκα προς το φυτό. Η Σάρα και ο Φιλ στέκονταν
σχηματίζοντας γωνία μ' εμένα.
«Εντάξει. Πώς αρχίζω;»
«Απλώς εστίασε την προσοχή σου στο φυτό, σαν να ήθελες να το γεμίσεις με
την ενέργειά σου», είπε η Σάρα.
Κοίταξα το φυτό και φαντάστηκα την ενέργεια να διογκώνεται μέσα του,
κατόπιν, μετά από λίγα λεπτά κοίταξα τους δυο φίλους.
«Συγνώμη», είπε στενοχωρημένη η Σάρα, «φαίνεται πως δεν ανήκεις στους
λίγους και εκλεκτούς».
Συνοφρυώθηκα κοροϊδευτικά και κοίταξα τον Φιλ.
Κάποιες θυμωμένες φωνές από το μονοπάτι από κάτω μας, διέκοψαν τη
συζήτησή μας. Διακρίναμε, ανάμεσα από τα δέντρα, μια ομάδα αντρών να προχωρούν συζητώντας οργισμένα.
«Ποιοι είναι αυτοί;» ρώτησε ο Φιλ κοιτάζοντας τη Σάρα.
«Δεν ξέρω», είπε εκείνη. «Κι άλλοι άνθρωποι εκνευρισμένοι εξαιτίας αυτού
που κάνουμε, υποθέτω».
Στράφηκα και κοίταξα το δάσος γύρω μας. Ό λ α έδειχναν φυσιολογικά, πάλι.
«Ε, δεν μπορώ να δω πια τα ενεργειακά πεδία!»
«Μερικά πράγματα σε κατεβάζουν, έτσι δεν είναι;» παρατήρησε η Σάρα.
Ο Φιλ χαμογέλασε και με χτύπησε χαϊδευτικά στον ώμο. «Τώρα πια μπορείς
να το επαναλάβεις οποτεδήποτε θελήσεις. Είναι σαν το ποδήλατο. Το μόνο που
έχεις να κάνεις είναι να δεις την ομορφιά κι από κει μπορείς να επεκταθείς πιο
πέρα».
Ξαφνικά αναρωτήθηκα τι ώρα ήταν. Ο ήλιος είχε ανέβει αρκετά στον ουρανό και
η ελαφριά πρωινή αύρα λίκνιζε τα δέντρα. Το ρολόι μου έδειχνε οκτώ παρά δέκα.
«Υποθέτω πως πρέπει να επιστρέψω στην έπαυλη», είπα.
Η Σάρα και ο Φιλ ήρθαν μαζί μου. Καθώς προχωρούσαμε γύρισα και κοίταξα
το δασωμένο λόφο. «Είναι πολύ όμορφο μέρος», είπα. «Τι κρίμα να μην υπάρχουν τοποθεσίες σαν κι αυτή στις Ηνωμένες Πολιτείες».
«Από τη στιγμή που θα δεις τα ενεργειακά πεδία σε άλλες περιοχές», είπε ο
Φιλ, «θα αντιληφθείς πόσο δυναμοποιημένο είναι αυτό το δάσος. Κοίταξε εκείνες τις βελανιδιές. Είναι πολύ σπάνιες στο Περού, αλλά υπάρχουν εδώ, στο
Βισιέντε. Ένα δάσος από το οποίο κόβουν δέντρα, ιδιαίτερα ένα δάσος από το
οποίο έχουν κοπεί τα φυλλοβόλα δέντρα για να φυτευτούν πεύκα με σκοπό το
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κέρδος, έχει πολύ μειωμένο ενεργειακό πεδίο. Και μια πόλη, χωρίς τους ανθρώπους, έχει ένα εντελώς διαφορετικό είδος ενέργειας».
Προσπάθησα να εστιάσω την προσοχή μου στα φυτά κατά μήκος του μονοπατιού, αλλά το βάδισμα διασπούσε την ικανότητά μου για συγκέντρωση.
«Είστε σίγουροι ότι θα ξαναδώ αυτά τα πεδία;» ρώτησα.
«Απόλυτα», αποκρίθηκε η Σάρα. «Δεν έχω ακούσει ποτέ, κανέναν, που δεν
μπόρεσε να επαναλάβει την εμπειρία από τη στιγμή που την έζησε μια φορά.
Κάποτε ήρθε ε δ ώ ένας οφθαλμολόγος ερευνητής και ενθουσιάστηκε πάρα πολύ όταν έμαθε να βλέπει τα πεδία. Αποδείχτηκε ότι ειδικευόταν σε ορισμένες
οπτικές δυσλειτουργίες, συμπεριλαμβανομένης και τ η ς αχρωματοψίας, και είχε
καταλήξει στο συμπέρασμα πως μερικοί άνθρωποι έχουν στα μάτια τους οκνηρούς δέκτες, όπως τ ο υ ς ονόμαζε. Δίδασκε τους ανθρώπους πώς να βλέπουν
χρώματα που δεν είχαν δει ποτέ πριν. Σύμφωνα μ' αυτόν, το να βλέπει κανείς
τα ενεργειακά πεδία είναι σαν να κάνει ακριβώς αυτό, να αφυπνίζει κάποιους
άλλους κοιμισμένους δέκτες, κάτι που, θεωρητικά, ο καθένας μπορεί να κάνει».
«Πόσο θα ήθελα να έμενα κοντά σ' έναν τόπο σαν κι αυτόν», είπα.
«Μήπως δε θα το θέλαμε όλοι μας», απάντησε ο Φιλ και μετά κοίταξε τη
Σάρα. «Είναι ακόμα εδώ ο δρ Χέινς;»
«Ναι», είπε η Σάρα. «Δεν μπορεί να φύγει».
Ο Φιλ κοίταξε εμένα. «Πρόκειται για έναν επιστήμονα που διεξάγει ενδιαφέρουσες έρευνες σχετικά με τις επιδράσεις που μπορεί να έχει στον άνθρωπο
αυτή η ενέργεια».
«Ναι», είπα. «Μίλησα, χτες, μαζί του».
«Την τελευταία φ ο ρ ά που ήμουν εδώ», συνέχισε ο Φιλ, «μου έ λ ε γ ε για τη
μελέτη που θα ήθελε να πραγματοποιήσει, για τις επιπτώσεις στο σώμα του
ανθρώπου που βρίσκεται κοντά σε ορισμένα περιβάλλοντα υψηλής ενέργειας,
όπως είναι αυτό το δάσος. Θα χρησιμοποιούσε τις ίδιες μετρήσεις τ η ς οργανικής ικανότητας και απόδοσης για να δει τα αποτελέσματα».
«Εγώ ξ έ ρ ω ήδη τα αποτελέσματα», είπε η Σάρα. Οποτεδήποτε μπαίνω οδηγώντας το αυτοκίνητό μου σ' αυτό το κτήμα, αρχίζω να νιώθω καλύτερα. Τα
πάντα ενισχύονται. Αισθάνομαι και φαίνομαι πιο δυνατή, μπορώ να σκεφτώ πιο
καθαρά και πιο γ ρ ή γ ο ρ α . Και η βαθιά αντίληψη που έχω για όλα αυτά και για το
πως σχετίζονται με την εργασία μου στη φυσική, είναι εκπληκτική».
«Με τι είδους έρευνα ασχολείσαι;» ρώτησα.
«Θυμάσαι που σου είπα για τα πολύπλοκα πειράματα στην ατομική φυσική,
κατά τα οποία αυτά τα μικρά υπο-ατομικά σωματίδια εμφανίζονταν εκεί όπου οι
επιστήμονες ήθελαν να τα βρουν;»
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«Ναι».
«Λοιπόν, προσπαθώ, με κάποια δικά μου πειράματα, να διευρύνω λίγο αυτή
την ιδέα. Όχι να λύσω τα προβλήματα πάνω στα υπο-ατομικά σωματίδια στα
οποία εργάζονται αυτοί οι επιστήμονες, αλλά να εξερευνήσω θέματα για τα
οποία σου μίλησα χτες: μέχρι ποιο σημείο, για παράδειγμα, το φυσικό σύμπαν
σαν σύνολο - από τη στιγμή που είναι φτιαγμένο από την ίδια βασική ενέργεια - αντιδρά με βάση τις προσδοκίες μας; Μέχρι ποιο σημείο οι προσδοκίες
μας δημιουργούν όλα όσα μας συμβαίνουν;»
«Εννοείς τις συμπτώσεις;»
«Ναι. Σκέψου τα γεγονότα της ζωής σου. Η παλαιά άποψη του Νεύτωνα είναι
ότι τα πάντα συμβαίνουν τυχαία, ότι ο άνθρωπος μπορεί να πάρει ορθές αποφάσεις και να είναι προετοιμασμένος, αλλά κάθε συμβάν έχει τη δική του αιτία
που είναι ανεξάρτητη από τη δική μας στάση.»
«Μετά από τις πρόσφατες ανακαλύψεις της σύγχρονης φυσικής, είναι θεμιτό
να αναρωτηθούμε μήπως το σύμπαν έχει διαφορετική δυναμική. Ίσως το σύμπαν να λειτουργεί μηχανικά, αλλά και ν' αντιδρά με κάποιο τρόπο στη νοητική
ενέργεια που προβάλλουμε προς αυτό. Θέλω να πω, γιατί να το αποκλείσουμε;
Αν μπορούμε να κάνουμε τα φυτά να μεγαλώνουν πιο γρήγορα, ίσως μπορούμε
να επισπεύδουμε - ή και να επιβραδύνουμε, ανάλογα με τον τρόπο σκέψης
μας - τον ερχομό ορισμένων συμβάντων».
«Το χειρόγραφο μιλά για όλα αυτά;»
Η Σάρα μου χαμογέλασε. «Φυσικά, από εκεί αντλούμε αυτές τις ιδέες». Καθώς περπατούσαμε άρχισε να ψάχνει στο σακίδιό της και τελικά έβγαλε ένα
φάκελο.
«Να το αντίγραφό σου», είπε.
Του έριξα μια ματιά και το έβαλα στην τσέπη μου. Διασχίζαμε τη γέφυρα
και κοντοστάθηκα για μια στιγμή παρατηρώντας τα χρώματα και τις μορφές
των φυτών γύρω μου. Μετέβαλα την εστίαση του βλέμματός μου και αμέσως
είδα τα ενεργειακά πεδία γύρω από όλα όσα βρίσκονταν στο οπτικό μου πεδίο.
Και η Σάρα και ο Φιλ είχαν πλατιά πεδία που έδειχναν να είναι χρωματισμένα
κιτρινοπράσινα, παρ' όλο που το πεδίο της Σάρας λαμπύριζε περιστασιακά και
μ' ένα ρόδινο χρώμα.
Ξαφνικά σταμάτησαν και οι δυο και κοίταξαν προς τα πάνω, στο μονοπάτι.
Μπροστά, γύρω στα είκοσι μέτρα μακριά μας, είδαμε να προχωρεί βιαστικά
προς το μέρος μας ένας άντρας. Ένα αίσθημα ανησυχίας έσφιξε το στομάχι
μου, αλλά ήμουν αποφασισμένος να διατηρήσω την ενεργειακή μου όραση.
Καθώς μας πλησίαζε τον αναγνώρισα. Ήταν ο ψηλότερος από τους επιστήμονες του πανεπιστημίου του Περού, εκείνος που μας είχε ζητήσει οδηγίες την
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προηγούμενη μέρα. Μπορούσα να διακρίνω γύρω του ένα στρώμα κόκκινου
χρώματος.
Όταν μας έφτασε στράφηκε στη Σάρα και είπε μ' ένα είδος συγκατάβασης:
«Είστε επιστήμονας, έτσι δεν είναι;»
«Σωστά», είπε η Σάρα.
«Τότε πώς μπορείτε και ανέχεστε αυτό το είδος της επιστήμης; Είδα εκείνους τους κήπους και μου έκανε εντύπωση η επιστημονική σας προχειρότητα
σ' ότι αφορά τα πειράματα που κάνετε. Δεν μπορείτε να μετρήσετε τίποτα. Θα
μπορούσαν να υπάρχουν πολλές ερμηνείες για ορισμένα φυτά που μεγαλώνουν
περισσότερο από άλλα».
«Είναι αδύνατο να κάνεις μετρήσεις στα πάντα, κύριε. Αναζητούμε τις γενικές
τάσεις».
Μπορούσα να διακρίνω στη φωνή της Σάρα έναν εκνευρισμό.
«Το να μιλάτε όμως για μια ενέργεια που μόλις τώρα γίνεται ορατή και που
αποτελεί τη βάση της χημείας των ζωντανών πραγμάτων, αυτό είναι άτοπο. Δεν
έχετε καμιά απόδειξη».
«Αυτήν αναζητούμε, την απόδειξη».
«Και πώς μπορείτε να παίρνετε ως δεδομένη την ύπαρξη οποιουδήποτε
πράγματος αν δεν έχετε απόδειξη!»
Τώρα οι φωνές και των δυο τους αντηχούσαν θυμωμένες, εγώ, όμως, μόλις
που άκουγα. Εκείνο που είχε καθηλώσει ολοκληρωτικά την προσοχή μου ήταν
το δυναμικό των ενεργειακών τους πεδίων. Όταν άρχισε η συζήτηση, ο Φιλ κι
εγώ οπισθοχωρήσαμε λίγο, και η Σάρα και ο ψηλός άντρας βρίσκονταν στο
οπτικό μας πεδίο καθώς αντίκριζαν ο ένας τον άλλο από απόσταση ενός μέτρου
περίπου. Αμέσως, και των δυο τα ενεργειακά πεδία φάνηκαν να γίνονται, κατά
κάποιο τρόπο, πιο πυκνά και έντονα, σαν από μια εσωτερική δόνηση. Καθώς η
συζήτηση συνεχιζόταν, τα πεδία τους άρχισαν να αναμειγνύονται. Όταν ο ένας
από τους δυο διατύπωνε ένα σοβαρό επιχείρημα, το πεδίο του δημιουργούσε
μια κίνηση που φαινόταν να απορροφά ενέργεια από το πεδίο του άλλου με
κάποιο τρόπο σαν να συνέβαινε ένα είδος αναρρόφησης σε κενό. Αλλά μετά,
καθώς το άλλο άτομο περνούσε στην αντεπίθεση η ενέργεια επέστρεφε προς
τα πίσω, προς τη δική του κατεύθυνση. Βλέποντας δηλαδή το πράγμα από την
άποψη του δυναμικού των ενεργειακών πεδίων, η στιγμιαία υπερίσχυση του
επιχειρήματος του ενός από τους δυο σήμαινε απορρόφηση τμήματος του πεδίου του αντιπάλου, το οποίο τραβούσε προς τον εαυτό του ο νικητής.
«Εξάλλου», έλεγε η Σάρα, «έχουμε δει τα φαινόμενα που προσπαθούμε να
κατανοήσουμε».
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Ο άντρας έριξε στη Σάρα ένα περιφρονητικό βλέμμα. «Τότε εκτός από ανεπαρκείς, είστε και παράφρονες», είπε και απομακρύνθηκε.
«Κι εσύ είσαι δεινόσαυρος», φώναξε η Σάρα, πράγμα που έκανε τον Φιλ κι
εμένα να γελάσουμε. Ωστόσο, η Σάρα εξακολουθούσε να είναι εκνευρισμένη.
«Πόσο με κάνουν να θυμώνω αυτοί οι άνθρωποι», είπε, καθώς ξαναρχίσαμε
να περπατάμε στο μονοπάτι.
«Ξέχασε το», είπε ο Φιλ. «Μερικές φορές έρχονται εδώ και τέτοιοι άνθρωποι».
«Γιατί όμως τόσοι πολλοί», ρώτησε η Σάρα. «Και γιατί αυτή ακριβώς την εποχή;»
Φτάνοντας στο κτίριο είδα τον Ουίλ στο τζιπ. Οι πόρτες του οχήματος ήταν
ανοιχτές και διάφορα πράγματα βρίσκονταν απλωμένα στο σκέπασμα του πορτ
μπαγκάζ. Με είδε αμέσως και μου έγνεψε να πάω κοντά.
«Λοιπόν, φαίνεται πως είμαι έτοιμος να απογειωθώ», είπα στη Σάρα και τον
Φιλ.
Το σχόλιό μου έσπασε μια δεκάλεπτη σιωπή που είχε αρχίσει όταν προσπάθησα να εξηγήσω τι είχα δ ε ι να συμβαίνει στην ε ν έ ρ γ ε ι α τ η ς Σ ά ρ α ς κατά
το διαπληκτισμό. Προφανώς δεν το είχα θέσει πολύ καλά, γιατί τα σχόλά
μου είχαν προκαλέσει μερικά ανέκφραστα βλέμματα και μας είχαν ρίξει όλους
σε μια μακρά περίοδο σιωπής κατά την οποία ε ί χ α μ ε α π ο ρ ρ ο φ η θ ε ί ο καθένας από τις σκέψεις τ ο υ .
«Χάρηκα πολύ που σε γνώρισα», είπε η Σάρα δίνοντάς μου το χέρι της.
Ο Φιλ κοίταζε προς το τζιπ. «Αυτός εκεί είναι ο Ουίλ Τζέιμς;» ρώτησε. «Αυτός
είναι ο τύπος με τον οποίο ταξιδεύεις;»
«Ναι», είπα. «Γιατί;»
«Απλώς αναρωτήθηκα. Τον έχω δει τριγύρω. Γνωρίζει τον ιδιοκτήτη αυτού
του μέρους και ήταν ένας από τα μέλη τ η ς πρώτης ομάδας, που ενθάρρυναν
την έρευνα στα ενεργειακά πεδία εδώ».
«Έλα να σου τον συστήσω», είπα.
«Όχι, πρέπει να φύγω», απάντησε. «Θα σε δω άλλη φορά. Ξέρω ότι δε θα
μπορέσεις να μείνεις μακριά απ' αυτό τον τόπο».
«Σίγουρα όχι», αποκρίθηκα.
Τότε μπήκε στη συζήτηση κι η Σάρα γ ι α να πει ότι έπρεπε να φ ύ γ ε ι κι
εκείνη, και ότι μπορούσα να έ ρ θ ω σε επαφή μαζί τ η ς μέσω τ ο υ κέντρου
αυτού. Τους κράτησα λίγα ακόμα λεπτά ε κ φ ρ ά ζ ο ν τ ά ς τ ο υ ς τις ευχαριστίες
μου γ ι α τα μαθήματα.
Η έκφραση τ η ς Σάρας έγινε σοβαρή. «Η ικανότητα να βλέπει κανείς την
ενέργεια, να κατανοεί μ' αυτό τον νέο τρόπο αντίληψης το φυσικό κόσμο,
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μεταδίδεται σαν ένα είδος ίωσης. Δεν το καταλαβαίνουμε, αλλά όταν ένας άνθρωπος βρίσκεται με άλλους που βλέπουν αυτή την ενέργεια, συνήθως αρχίζει
να τη βλέπει κι αυτός. Επομένως, πήγαινε και δείξε την και σε κάποιον άλλο».
Κούνησα καταφατικά το κεφάλι και έσπευσα προς το τζιπ. Ο Ουίλ με χαιρέτησε με ένα χαμόγελο.
«Είσαι έτοιμος;» ρώτησα.
«Σχεδόν» αποκρίθηκε. «Πώς ήταν το πρωινό σου;»
«Ενδιαφέρον», είπα. «Έχω πολλά που θέλω να συζητήσω μαζί σου».
«Καλύτερα να τα φυλάξεις για αργότερα», είπε. «Πρέπει να φύγουμε από
εδώ. Τα πράγματα φαίνονται αφιλόξενα».
Τον πλησίασα ακόμα πιο πολύ. «Τι συμβαίνει;» ρώτησα.
«Τίποτα ιδιαίτερα σοβαρό», είπε. «Θα σου εξηγήσω αργότερα. Τώρα, φέρε
τα πράγματά σου».
Μπήκα στο σπίτι και πήρα τα λίγα πράγματα που είχα αφήσει στο δωμάτιό
μου. Ο Ουίλ μου είχε πει νωρίτερα ότι δε θα μας χρέωναν, λόγω της φιλίας του
με τον ιδιοκτήτη, έτσι πήγα στη ρεσεψιόν και έδωσα στον υπάλληλο το κλειδί
μου. Βγήκα έξω και πήγα στο τζιπ.
Ο Ουίλ ήταν σκυμμένος μέσα στο πορτ μπαγκάζ ελέγχοντας κάτι. Καθώς
πλησίασα ανασηκώθηκε και το έκλεισε με θόρυβο.
«Εντάξει», είπε. «Ας πηγαίνουμε».
Βγήκαμε από το χώρο στάθμευσης και ακολουθήσαμε το δρομάκι που οδηγούσε προς τον δημόσιο δρόμο. Την ίδια ώρα έφευγαν αρκετά αυτοκίνητα.
«Λοιπόν, τι συμβαίνει;» ρώτησα τον Ουίλ.
«Μια ομάδα ντόπιων αξιωματούχων», απάντησε εκείνος, «μαζί με μερικούς
επιστήμονες, παραπονέθηκαν για τους ανθρώπους που σχετίζονται μ' αυτό το
κέντρο διασκέψεων. Δεν ισχυρίζονται ότι συμβαίνει κάτι παράνομο. Απλώς ότι
μερικοί από τους ανθρώπους που είναι εδώ, ίσως είναι, αυτό που αποκαλούν,
ανεπιθύμητοι, μη κανονικοί επιστήμονες. Αυτοί οι αξιωματούχοι μπορούν να προξενήσουν μεγάλα προβλήματα, πράγμα που θα μπορούσε να κλείσει το κέντρο».
Τον κοίταξα ανέκφραστα και εκείνος συνέχισε: «Βλέπεις, σ' αυτό το κέντρο
υπάρχουν συνήθως διάφορες ομάδες ταυτόχρονα. Μόνο ένας μικρός αριθμός
έχει κάποια σχέση με την έρευνα που συνδέεται με το χειρόγραφο. Οι άλλες,
είναι ομάδες που επικεντρώνονται στις δικές τους έρευνες και έρχονται εδώ για
την ομορφιά που προσφέρει ο τόπος. Αν οι αξιωματούχοι γίνουν πολύ ενοχλητικοί και δημιουργήσουν αρνητικό κλίμα, αυτές οι ομάδες θα πάψουν να συναντιούνται εδώ».
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«Μα, νόμιζα πως είπες ότι οι τοπικές α ρ χ έ ς δε θα παρενέβαιναν ε ξ α ι τ ί α ς τ ο υ

σ υ ν α λ λ ά γ μ α τ ο ς που π ρ ο σ ε λ κ ύ ε ι το Βισιέντε».
«Αυτό πίστευα. Φαίνεται, όμως, πως το χειρόγραφο τ ο υ ς προκαλεί εκνευρισμό.
Μήπως π ή ρ ε κανείς είδηση τι συμβαίνει στους κήπους;»
«Όχι, όχι ακριβώς», είπα. «Αναρωτήθηκαν, ό μ ω ς , γιατί έτσι ξαφνικά ε μ φ α ν ί στηκαν τ ρ ι γ ύ ρ ω τ ό σ ο ι οργισμένοι άνθρωποι».
Ο Ουίλ έμεινε σιωπηλός. Βγήκαμε από την πύλη και στρίψαμε νοτιοανατολικά.
Έ ν α χ ι λ ι ό μ ε τ ρ ο μ ε τ ά π ή ρ α μ ε έναν ά λ λ ο δ ρ ό μ ο που κατευθυνόταν ανατολικά
π ρ ο ς τις β ο υ ν ο κ ο ρ φ έ ς που φαίνονταν στο βάθος.
«Θα π ε ρ ά σ ο υ μ ε από τ ο υ ς κήπους», είπε ο Ο υ ί λ λίγο α ρ γ ό τ ε ρ α .
Είδα μπροστά μ ο υ τ α κ α λ λ ι ε ρ γ η μ έ ν α κομμάτια γ η ς και τ ο π ρ ώ τ ο μεταλλικό
οίκημα. Καθώς φτάσαμε δίπλα του, η πόρτα άνοιξε και η ματιά μου συναντήθηκε
με τη ματιά τ ο υ προσώπου που έβγαινε. Ή τ α ν η Μ ά ρ τ ζ ο ρ ι . Χ α μ ο γ έ λ α σ ε και
σ τ ρ ά φ η κ ε π ρ ο ς τ ο μ έ ρ ο ς μου καθώς περνούσαμε. Συνεχίσαμε ν α κοιταζόμαστε
γ ι α λίγο α κ ό μ η .
«Ποια ήταν αυτή;» ρώτησε ο Ουίλ.
«Μια γυναίκα που συνάντησα χτες», αποκρίθηκα.
Κούνησε το κεφάλι του και άλλαξε θέμα. «Έριξες καμιά ματιά στην Τρίτη Επίγνωση;» ρώτησε.
«Μου έδωσαν αντίγραφο».
Ο Ο υ ί λ δεν απάντησε. Έ δ ε ι χ ν ε ότι ε ί χ ε χ α θ ε ί στις σκέψεις τ ο υ , έτσι τ ρ ά β η ξ α
τη μ ε τ ά φ ρ α σ η και βρήκα το σημείο όπου είχα σταματήσει το διάβασμα. Από ε κ ε ί
και κάτω η Τρίτη Επίγνωση ε π ε ξ ε ρ γ α ζ ό τ α ν το θ έ μ α τ η ς φ ύ σ η ς τ η ς ο μ ο ρ φ ι ά ς ,
π ε ρ ι γ ρ ά φ ο ν τ α ς α υ τ ή την αίσθηση ως εκείνη μέσω τ η ς οποίας οι άνθρωποι θα
μάθαιναν τελικά ν α π α ρ α τ η ρ ο ύ ν τ α ε ν ε ρ γ ε ι α κ ά πεδία. Ό τ α ν θ α συνέβαινε αυτό,
έ λ ε γ ε το χ ε ι ρ ό γ ρ α φ ο , τ ό τ ε η κατανόησή μας γ ι α το φυσικό σύμπαν θα μ ε τ α μ ο ρ φωνόταν πολύ γ ρ ή γ ο ρ α .
Για παράδειγμα θα αρχίζαμε να τ ρ ώ μ ε περισσότερες τ ρ ο φ έ ς , που θα τις ζωογ ο ν ο ύ σ ε αυτή η ε ν έ ρ γ ε ι α , και θα α π ο κ τ ο ύ σ α μ ε συνείδηση ότι ορισμένοι τόποι
ακτινοβολούν περισσότερη ε ν έ ρ γ ε ι α από ά λ λ ο υ ς , καθώς και ότι η υ ψ η λ ό τ ε ρ η
ακτινοβολία έ ρ χ ε τ α ι από παλαιά φυσικά περιβάλλοντα, ιδιαίτερα δ ά σ η . Δ ι ά β α ζ α
τ ι ς τ ε λ ε υ τ α ί ε ς σ ε λ ί δ ε ς όταν ο Ουίλ μίλησε ξαφνικά.
«Πες μου για τ ι ς εμπειρίες σου σ τ ο υ ς κήπους;» είπε.
Α φ η γ ή θ η κ α όσο κ α λ ύ τ ε ρ α μπορούσα και μ ε λ ε π τ ο μ έ ρ ε ι ε ς τ α γ ε γ ο ν ό τ α τ ω ν
δυο τ ε λ ε υ τ α ί ω ν ημερών, και μίλησα γ ι α τ ο υ ς α ν θ ρ ώ π ο υ ς που είχα συναντήσει.
Ό τ α ν τ ο υ είπα γ ι α τ η συνάντηση μ ε τ η Μ ά ρ τ ζ ο ρ ι , μ ε κ ο ί τ α ξ ε και χ α μ ο γ έ λ α σ ε .
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«Πόσα είπες σ' αυτούς τους ανθρώπους για τις άλλες επιγνώσεις και για τη
σχέση τους μ' εκείνο που γίνεται στους κήπους;» ρώτησε.
«Δεν τις ανέφερα καθόλου», αποκρίθηκα. «Στην αρχή δεν τους εμπιστευόμουν και αργότερα υπέθεσα ότι ήξεραν περισσότερα από εμένα».
«Νομίζω πως θα μπορούσες να τους δώσεις μερικές σημαντικές πληροφορίες
αν τους είχες μιλήσει με απόλυτη ειλικρίνεια».
«Τι είδους πληροφορίες;»
Με κοίταξε με ζεστό βλέμμα. «Αυτό εσύ το ξέρεις».
Δεν ήξερα τι να πω, έτσι κοίταξα το τοπίο. Το έδαφος γινόταν όλο και πιο
ανηφορικό και βραχώδες. Μεγάλες γρανιτένιες προεξοχές φαίνονταν να κρέμονται πάνω από το δρόμο.
«Τι σου λέει το γεγονός ότι ξαναείδες τη Μάρτζορι καθώς περνούσαμε από
τους κήπους;» ρώτησε ο Ουίλ.
Ήθελα να πω ότι "ήταν απλά μια σύμπτωση", αλλά αντί γι' αυτό είπα: «Δεν
ξέρω. Εσύ τι πιστεύεις;»
«Πιστεύω ότι τίποτα δε συμβαίνει κατά σύμπτωση. Για μένα σημαίνει ότι
ανάμεσα στους δυο σας υπάρχει κάτι ασυμπλήρωτο, κάτι που πρέπει να πείτε
ο ένας στον άλλο και δεν το είπατε».
Η ιδέα μου κίνησε το ενδιαφέρον, αλλά και με ενόχλησε. Σ' όλη μου τη ζωή
με κατηγορούσαν όπ ήμουν απόμακρος, ότι έκανα ερωτήσεις αλλά δεν εξέφραζα
γνώμη ούτε έπαιρνα θέση. Γιατί, αναρωτήθηκα, αυτό το χαρακτηριστικό ξαναρχόταν στην επιφάνεια τώρα;
Παρατήρησα επίσης ότι είχα αρχίσει να νιώθω διαφορετικά. Στο Βισιέντε
ένιωθα τολμηρός και ικανός, και τώρα αισθανόμουν κάτι που μπορούσε να
θεωρηθεί σαν μια αυξανόμενη κατάθλιψη αναμεμειγμένη με ανησυχία.
«Τώρα με στενοχώρησες», είπα.
Ο Ουίλ γέλασε δυνατά και απάντησε: «Όχι εγώ. Φταίει το γεγονός ότι φεύγεις από το Βισιέντε. Η ενέργεια αυτού του τόπου σε ανυψώνει σαν χαρταετό.
Γιατί νομίζεις ότι όλοι αυτοί οι επιστήμονες πηγαινοέρχονται εκεί χρόνια τώρα;
Δεν έχουν ιδέα γιατί τους αρέσει τόσο πολύ». Στράφηκε και με κοίταξε κατευθείαν στα μάτια. «Αλλά εμείς ξέρουμε, έτσι δεν είναι;»
Γύρισε και κοίταξε το δρόμο και μετά ξαναστράφηκε προς το μέρος μου. Το
πρόσωπό του έδειχνε έγνοια. «Όταν φεύγεις από έναν τόπο σαν κι αυτόν, πρέπει να κινητοποιείς τη δική σου ενέργεια».
Τον κοίταξα απορημένος και εκείνος μου χαμογέλασε για να με καθησυχάσει. Έπειτα έπεσε σιωπή ανάμεσά μας για ένα μίλι περίπου οπότε είπε: «Πες
μου περισσότερα γι' αυτά που συνέβησαν στους κήπους».
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Συνέχισα την ιστορία. Όταν ανέφερα ότι είδα πραγματικά τα ενεργειακά πεδία,
με κοίταξε με κατάπληξη, αλλά δεν είπε τίποτα.
«Εσύ μπορείς να δεις αυτά τα πεδία;» ρώτησα.
Μου έριξε ένα βλέμμα. «Ναι», είπε. «Συνέχισε».
Αφηγήθηκα την ιστορία μου χωρίς διακοπή μέχρι που έφτασα στο διαπληκτισμό της Σάρα με τον Περουβιανό επιστήμονα και το δυναμικό των ενεργειακών
τους πεδίων κατά τη διαμάχη τους.
«Τι είπαν η Σάρα και ο Φιλ γι' αυτό;» ρώτησε.
«Τίποτα», αποκρίθηκα. «Δε φάνηκαν να έχουν κάποιο πλαίσιο α ν α φ ο ρ ά ς
γ ι ' αυτό».
«Το πιστεύω», είπε ο Ουίλ. «Είναι τόσο συνεπαρμένοι από την Τρίτη Επίγνωση
ώστε δεν έχουν προχωρήσει άλλο. Ο τρόπος που ανταγωνίζονται οι άνθρωποι
για να αποκτήσουν ενέργεια, αναφέρεται στην Τέταρτη Επίγνωση».
«Ανταγωνίζονται για ενέργεια;» ρώτησα.
Εκείνος απλώς χαμογέλασε, και μου έδειξε με μια κίνηση του κεφαλιού του
τη μετάφραση που κρατούσα. Συνέχισα από εκεί που είχα σταματήσει. Το κείμενο
αναφερόταν ξεκάθαρα στην Τέταρτη Επίγνωση. Έ λ ε γ ε ότι τελικά οι άνθρωποι
θα έβλεπαν πως το σύμπαν αποτελείται από μια δυναμική ενέργεια, μια ενέργεια που μπορεί να μας στηρίξει και που ανταποκρίνεται στις προσδοκίες μας.
Και ακόμα ότι θα δούμε πως έχουμε αποσυνδεθεί από τη μεγαλύτερη πηγή
αυτής της ενέργειας, ότι έχουμε αποκόψει τον εαυτό μας απ' αυτή και επομένως
νιώθουμε αδύναμοι, ανασφαλείς και ελλιπείς.
Για να αντιμετωπίσουμε αυτή την ανεπάρκειά μας, εμείς οι άνθρωποι, αγωνιζόμαστε πάντοτε να αυξήσουμε την προσωπική μας ενέργεια με το μόνο τ ρ ό πο που γνωρίζουμε: προσπαθώντας να την κλέψουμε ψυχολογικά από τους
άλλους - πρόκειται για ένα ασυνείδητο ανταγωνισμό που βρίσκεται στη βάση
κάθε ανθρώπινης σύγκρουσης στον κόσμο.

Ο ΑΓΩΝΑΣ
ΠΑ
ΔΥΝΑΜΗ

Μ ι α λακκούβα στο χαλικόστρωτο δρόμο προκάλεσε στο τζιπ ένα δυνατό σκαμπανέβασμα που με ξύπνησε. Κοίταξα το ρολόι μου - ήταν τ ρ ε ι ς το απόγευμα.
Καθώς τεντώθηκα, ένιωσα έναν οξύ πόνο στη μέση.
Το ταξίδι ήταν εξαντλητικό. Όταν φύγαμε από το Βισιέντε ταξιδέψαμε ολόκληρη μέρα αλλάζοντας συνέχεια κατεύθυνση λες και ο Ουίλ έψαχνε για κάτι
που δεν μπορούσε να βρει. Περάσαμε τη νύχτα μας σε ένα μικρό πανδοχείο
όπου τα στρώματα ήταν σκληρά και γεμάτα κόμπους. Έτσι κοιμήθηκα άσχημα.
Τώρα, μετά από το σκληρό ταξίδι μιας ακόμα μέρας, ήμουν έτοιμος ν' αρχίσω
ν α διαμαρτύρομαι.
Κοίταξα τον Ουίλ. Είχε εστιάσει την προσοχή του στο δρόμο με τέτοια ένταση και εγρήγορση ώστε αποφάσισα να μη του αποσπάσω την προσοχή. Φαινόταν να έχει την ίδια σοβαρή διάθεση που είχε δείξει και μερικές ώρες πριν, όταν
είχε σταματήσει το τζιπ και μου είχε πει ότι έπρεπε να συζητήσουμε.
«Θυμάσαι όταν σου είπα πως
οι επιγνώσεις του χειρογράφου πρέπει να
ανακαλυφθούν η μια μετά την άλλη;» με ρώτησε, τότε.
«Ναι».
«Πιστεύεις ότι, πράγματι, η καθεμιά θα εμφανιστεί από μόνη της;»
«Να σου πω. Αυτό γίνεται μέχρι τώρα», είπα μισοαστεία μισοσοβαρά.
Ο Ουίλ με κοίταξε σοβαρός. «Η ανακάλυψη της Τρίτης Επίγνωσης ήταν
εύκολη. Το μόνο που έπρεπε να κάνουμε ήταν να επισκεφτούμε το Βισιέντε.
Αλλά από δω και πέρα η ανακάλυψη των άλλων ίσως αποδειχτεί πιο δύσκολη
υπόθεση».
Σταμάτησε για μια στιγμή και μετά είπε: - Νομίζω πως πρέπει να πάμε νότια
σε ένα μικρό χωριό κοντά στην Κιλαμπάμπα, που το λένε Κούλα. Υπάρχει άλλο
ένα παρθένο δάσος εκεί πάνω, που νομίζω πως θα έπρεπε να δεις. Έχει, όμως,
ζωτική σημασία να είσαι συνέχεια σε εγρήγορση. Θα συμβαίνουν τακτικά συμπτώσεις, αλλά θα πρέπει να τις αντιλαμβάνεσαι. Κατάλαβες;»
Του είπα πως μάλλον είχα καταλάβει και ότι θα είχα υπόψη μου όσα μου είχε
πει. Μετά απ' αυτό η συζήτηση σταμάτησε κι έπεσα σε βαθύ ύπνο - έναν ύπνο
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που τώρα το μετάνιωνα εξαιτίας των αποτελεσμάτων που είχε στη μέση μου.
Τεντώθηκα ξανά και ο Ουίλ με κοίταξε.
«Πού είμαστε;» ρώτησα.
«Στις Άνδεις ακόμα», αποκρίθηκε.
Οι λόφοι είχαν αντικατασταθεί από ψηλές κορυφογραμμές και μακρινές κοιλάδες. Η χλωρίδα ήταν πιο άγρια, τα δέντρα μικρότερα και ανεμοδαρμένα.
Πήρα μια βαθιά εισπνοή και πρόσεξα ότι ο αέρας ήταν πιο αραιός και κρύος.
«Καλύτερα να φορέσεις μια ζακέτα», είπε ο Ουίλ, τραβώντας ένα καφέ βαμβακερό μπουφάν από μια τσάντα. «Θα κάνει κρύο εδώ πάνω τ' απόγευμα».
Μπροστά μας, μόλις πήραμε τη στροφή του δρόμου, φάνηκε ένα στενό σταυροδρόμι. Από τη μια μεριά, κοντά σε ένα κατάστημα - βενζινάδικο με άσπρους
τοίχους, ήταν παρκαρισμένο ένα όχημα με ανοιχτό το καπό. Μέσα σε ένα κομμάτι ύφασμα ακουμπισμένο στον προφυλακτήρα, υπήρχαν εργαλεία. Καθώς
περνούσαμε από δίπλα με το τζιπ, ένας ξανθός άντρας βγήκε από το μαγαζί και
μας έριξε μια φευγαλέα ματιά. Είχε στρογγυλό πρόσωπο και φορούσε γυαλιά
με σκούρο σκελετό.
Τον κοίταξα και ο νους μου έτρεξε πέντε χρόνια πίσω.
«Ξέρω ότι δεν ήταν εκείνος», είπα στον Ουίλ. «Αλλά ο τύπος αυτός έμοιαζε με
ένα φίλο μου με τον οποίο συνεργαζόμουν κάποτε. Χρόνια έχω να τον σκεφτώ».
Παρατήρησα ότι ο Ουίλ με περιεργαζόταν.
«Σου είπα να παρατηρείς τα γεγονότα», είπε. «Ας γυρίσουμε να δούμε αν
αυτός ο άνθρωπος χρειάζεται βοήθεια. Δε φαινόταν από τα μέρη αυτά».
Βρήκαμε ένα σημείο όπου οι άκρες του δρόμου ήταν αρκετά πλατιές για να
μπορέσουμε να κάνουμε στροφή προς τα πίσω. Όταν γυρίσαμε στο κατάστημα,
ο άντρας εργαζόταν στη μηχανή. Ο Ουίλ προχώρησε μέχρι την αντλία της
βενζίνης και έβγαλε το κεφάλι του από το παράθυρο.
«Μου φαίνεται πως έχεις κάποιο πρόβλημα», είπε ο Ουίλ.
Ο άντρας έσπρωξε τα γυαλιά του πίσω, συνήθεια που την είχε και ο φίλος
μου.
«Ναι», είπε. «Χάλασε η αντλία του νερού». Έδειχνε γύρω στα σαράντα και
ήταν αδύνατος. Τα αγγλικά του ήταν σωστά, αλλά με γαλλική προφορά.
Ο Ουίλ βγήκε γρήγορα από το αυτοκίνητο και αυτοσυστηθήκαμε στον άγνωστο άντρα. Εκείνος μου πρόσφερε το χέρι του με ένα χαμόγελο που κι αυτό μου
φάνηκε γνωστό. Ονομαζόταν Κρις Ρενό.
«Φαίνεσαι Γάλλος», είπα.
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«Είμαι», απάντησε. «Αλλά διδάσκω ψυχολογία στη Βραζιλία. Βρίσκομαι, εδώ
στο Περού αναζητώντας πληροφορίες για ένα αρχαιολογικό χειρόγραφο που
ανακαλύφθηκε».
Δίστασα για μια στιγμή γιατί δεν ήξερα πόσο μπορούσα να τον εμπιστευτώ.
«Κι εμείς, για τον ίδιο λόγο είμαστε εδώ», είπα τελικά.
Με κοίταξε με μεγάλο ενδιαφέρον. «Τι μπορείς να μου πεις γι' αυτό;» ρώτησε.
«Έχεις δει αντίγραφα;»
Πριν προλάβω να απαντήσω, βγήκε από το κτίριο ο Ουίλ. Η πόρτα χτύπησε
δυνατά πίσω του. «Μεγάλη τύχη», μου είπε. «Ο ιδιοκτήτης έχει ένα μέρος όπου
μπορούμε να κατασκηνώσουμε και υπάρχει και λίγο ζεστό φαγητό. Καλά θα
κάναμε να μέναμε εδώ για να περάσουμε τη νύχτα». Στράφηκε και κοίταξε τον
Ρενό με προσδοκία. «Αν δε σας πειράζει που θα μοιραστείτε μαζί μας το κατάλυμά σας».
«Όχι, όχι», είπε εκείνος. «Η συντροφιά είναι ευπρόσδεκτη. Η καινούρια
αντλία δεν είναι δυνατό να φτάσει εδώ πριν από αύριο το πρωί».
Στο διάστημα που εκείνος και ο Ουίλ συζητούσαν για μηχανές και για την
αξιοπιστία του φορτηγού του Ρενό, εγώ έμενα ακουμπισμένος στο τζιπ, νιώθοντας τη ζεστασιά του ήλιου και πέφτοντας σε μια ευχάριστη ονειροπόληση σχετική με τον παλιό φίλο που μου είχε θυμίσει ο Ρενό. Ο φίλος μου ήταν γεμάτος
περιέργεια, όπως φαινόταν να είναι και ο Ρενό, και διάβαζε συνέχεια βιβλία.
Θυμόμουν περίπου τις θεωρίες που του άρεσαν, αλλά ο χρόνος είχε θολώσει
κάπως τις αναμνήσεις μου.
«Ας μεταφέρουμε τα πράγματά μας κάτω, στο σημείο που θα κατασκηνώνουμε», είπε ο Ουίλ, χτυπώντας μου χαϊδευτικά την πλάτη.
«Εντάξει», είπα αφηρημένα.
Άνοιξε την πίσω πόρτα, έβγαλε το αντίσκηνο και τους υπνόσακους και μου
τα έδωσε. Μετά άρπαξε μια τσάντα γεμάτη ρούχα. Ο Ρενό κλείδωσε το όχημά
του. Περπατώντας περάσαμε το κατάστημα και κατεβήκαμε μερικά σκαλοπάτια.
Πίσω από το κτίριο, η βουνοπλαγιά ήταν απότομη. Προχωρήσαμε προς τα αριστερά ακολουθώντας ένα στενό μονοπάτι. Μετά από καμιά εικοσαριά μέτρα,
ακούσαμε τον ήχο τρεχούμενου νερού και λίγο παρακάτω είδαμε ένα ρυάκι. Το
νερό του, πέφτοντας από τα βράχια, σχημάτιζε μικρούς καταρράχτες. Ο αέρας
ήταν πιο δροσερός και μπορούσα να μυρίσω το άρωμα του δυόσμου.
Κατεβήκαμε πιο κάτω όπου το έδαφος γινόταν επίπεδο και το ρυάκι σχημάτιζε μια λίμνη με διάμετρο εφτά οκτώ μέτρα. Κάποιος είχε καθαρίσει το μέρος
και είχε φτιάξει με πέτρες ένα χώρο για άναμμα φωτιάς. Υπήρχαν ξύλα στοιβαγμένα μπροστά από ένα δέντρο, εκεί κοντά.
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«Ωραίο είναι», είπε ο Ουίλ και άρχισε να ξεδιπλώνει το μεγάλο του αντίσκηνο
που ήταν για τέσσερα άτομα. Ο Ρενό άνοιξε το μικρότερο δικό του στα δεξιά του
αντίσκηνου του Ουίλ.
«Είστε ερευνητές, εσύ και ο Ουίλ;» με ρώτησε κάποια στιγμή ο Ρενό. Ο Ουίλ
είχε στήσει πια το αντίσκηνο και είχε πάει να ρωτήσει για το δείπνο.
«Ο Ουίλσον είναι ξεναγός», είπα. «Εγώ δεν κάνω και πολλά πράγματα αυτό
τον καιρό».
Ο Ρενό μου έριξε ένα βλέμμα γεμάτο απορία.
Χαμογέλασα και τον ρώτησα: «Μπόρεσες να δεις τίποτα αποσπάσματα από
το χειρόγραφο;»
«Είδα την Πρώτη και τη Δεύτερη Επίγνωση», είπε και ήρθε πιο κοντά. «Και θα
σου πω και κάτι. Νομίζω πως όλα συμβαίνουν ακριβώς όπως τα λέει το χειρόγ ρ α φ ο . Αρχίσαμε να βλέπουμε τον κόσμο διαφορετικά, κι αυτό μπορώ να το δω
στην ψυχολογία».
«Τι εννοείς;»
Πήρε μια βαθιά αναπνοή. «Ο τ ο μ έ α ς στον οποίο ειδικεύομαι είναι η σύγκρουση. Μελετώ το λόγο για τον οποίο οι άνθρωποι μεταχειρίζονται ο ένας τον άλλο
τόσο βίαια. Πάντα ξ έ ρ α μ ε ότι αυτή η βία προέρχεται από την παρόρμηση που
νιώθουν να ελέγχουν και να εξουσιάζουν ο ένας τον άλλο, αλλά μόνο πρόσφατα
μελετήσαμε αυτό το φαινόμενο από μέσα προς τα έξω, από την άποψη της
ατομικής συνείδησης. Αναρωτηθήκαμε τι είναι αυτό που συμβαίνει μέσα σε έναν
άνθρωπο και τον κάνει να θέλει να ελέγχει κάποιον άλλο. Βρήκαμε ότι όταν ένα
άτομο πλησιάζει ένα άλλο και συζητά μαζί τ ο υ , πράγμα που συμβαίνει δισεκατομμύρια φ ο ρ έ ς την ημέρα στον κόσμο, τότε συμβαίνει ένα από τα ε ξ ή ς δύο
πράγματα: αυτό το άτομο μπορεί να απομακρυνθεί είτε νιώθοντας δυνατό, είτε
νιώθοντας αδύναμο, ανάλογα με το τι συμβαίνει κατά την ανταλλαγή».
Του έριξα μια ματιά γεμάτη απορία κι εκείνος έδειξε λίγο αμήχανος που είχε
μπει σε τόσες λεπτομέρειες σχετικά με στο θέμα. Του ζήτησα να συνεχίσει.
«Γι' αυτό το λόγο», πρόσθεσε, «εμείς, οι άνθρωποι, υιοθετούμε μια στάση επιβολής απέναντι στους άλλους. Δεν έχει σημασία ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κατάστασης, ή ποιο είναι το θέμα, εμείς προετοιμαζόμαστε να πούμε
αυτό που απαιτείται για να κυριαρχήσουμε στη συζήτηση. Ο καθένας μας αναζητά να βρει τρόπο να ασκήσει έλεγχο και έτσι να παραμείνει ο νικητής της
συνάντησης. Αν επιτύχουμε, αν κυριαρχήσει η άποψή μας, τότε αντί να νιώθουμε
αδύναμοι, νιώθουμε μια ψυχολογική αναπτέρωση.»
«Μ' άλλα λόγια εμείς οι άνθρωποι προσπαθούμε να αποδειχθούμε πιο έξυπνοι και να επιβληθούμε ο ένας τον άλλο, όχι μόνο επειδή επιδιώκουμε κάποιο
χειροπιαστό στόχο στον εξωτερικό κόσμο, αλλά και γιατί αναπτερωνόμαστε
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ψυχολογικά. Αυτός είναι ο λόγος που βλέπουμε τόσες παράλογες συγκρούσεις
στον κόσμο όχι μόνο σε ατομικό, αλλά και σε εθνικό επίπεδο».
«Το ομόφωνα αποδεκτό συμπέρασμα στον τομέα μου είναι ότι, τώρα, αυτό
το γεγονός αρχίζει να γίνεται κοινή συνείδηση. Εμείς οι άνθρωποι αντιλαμβανόμαστε πόσο πολύ προσπαθούμε να ελέγχουμε ο ένας τη ζωή του άλλου και
επανεκτιμούμε τα κίνητρά μας. Κοιτάζουμε να βρούμε κάποιον άλλο τρόπο
αλληλεπίδρασης. Νομίζω πως αυτή η επανεκτίμηση θα είναι μέρος του νέου
τρόπου θεώρησης του κόσμου, για τον οποίο μιλά το χειρόγραφο».
Η συζήτησή μας διακόπηκε καθώς επέστρεψε ο Ουίλ. «Είναι έτοιμοι να μας
σερβίρουν», είπε.
Τραβήξαμε προς το σπίτι και μπήκαμε στο ισόγειο που ήταν το διαμέρισμα
της οικογένειας. Διασχίσαμε το καθιστικό και μπήκαμε στην τραπεζαρία. Πάνω
στο τραπέζι υπήρχε ραγού, λαχανικά και σαλάτα.
«Καθίστε. Καθίστε», είπε ο ιδιοκτήτης αγγλικά, τραβώντας τις καρέκλες και
τρέχοντας εδώ κι εκεί για να μας περιποιηθεί. Πίσω του στεκόταν μια γυναίκα,
προφανώς η γυναίκα του και μια έφηβη κοπέλα γύρω στα δεκαπέντε.
Την ώρα που καθόταν στη θέση του, ο Ουίλ έσπρωξε με τον αγκώνα το πιρούνι
του που έπεσε στο πάτωμα. Ο άντρας κοίταξε τη γυναίκα που με τη σειρά της
μίλησε άγρια στο κορίτσι το οποίο δεν είχε σπεύσει αμέσως να φέρει καινούριο
πηρούνι. Η κοπέλα έτρεξε σ' ένα άλλο δωμάτιο και γύρισε κρατώντας ένα πιρούνι
που έτεινε δειλά στον Ουίλ. Η πλάτη της ήταν κυρτή και το χέρι της έτρεμε
ελαφρά. Το βλέμμα μου συνάντησε το βλέμμα του Ρενό, στην άλλη μεριά του
τραπεζιού.
«Καλή όρεξη», είπε ο άντρας προτείνοντάς μου μια από τις πιατέλες. Την
περισσότερη ώρα ο Ρενό και ο Ουίλ συζητούσαν αδιάφορα για την ακαδημαϊκή
ζωή, για τη διδασκαλία και τις εκδόσεις. Ο ιδιοκτήτης είχε βγει από το δωμάτιο,
αλλά η γυναίκα στεκόταν δίπλα στην πόρτα.
Καθώς η γυναίκα και η κόρη της άρχισαν να μας σερβίρουν ένα είδος πίτας
ο αγκώνας της κοπέλας χτύπησε το ποτήρι μου με το νερό, και το έχυσε στο
τραπέζι, μπροστά μου. Η γυναίκα έτρεξε προς το μέρος μου οργισμένη, βάζοντάς τις φωνές στην κοπέλα, στα ισπανικά, και σπρώχνοντάς τη για να φύγει
από τη μέση.
«Λυπάμαι πολύ», είπε η γυναίκα σκουπίζοντας το νερό. «Το κορίτσι είναι τόσο
αδέξιο».
Τότε η κοπέλα έγινε έξαλλη και εκσφενδόνισε την υπόλοιπη πίτα πάνω στη
γυναίκα. Η πίτα δεν την πέτυχε κι έπεσε στο κέντρο του τραπεζιού γεμίζοντάς
το με θρύψαλα από πίτα και πορσελάνη, ακριβώς τη στιγμή που επέστρεφε στο
δωμάτιο ο ιδιοκτήτης.
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Ο γέρος έβαλε τις φωνές και η κοπέλα εξαφανίστηκε από το δωμάτιο.
«Συγνώμη», είπε σπεύδοντας προς το τραπέζι.
«Κανένα πρόβλημα», απάντησα. «Δεν υπάρχει λόγος να είστε τόσο σκληροί
με το κορίτσι».
Ο Ουίλ είχε ήδη σηκωθεί και κοιτούσε το λογαριασμό. Φύγαμε γρήγορα.
Ο Ρενό είχε μείνει σιωπηλός μέχρι που βγήκαμε από την πόρτα κι αρχίσαμε να
κατεβαίνουμε τα σκαλιά.
«Πρόσεξες εκείνο το κορίτσι;» ρώτησε τότε, κοιτάζοντάς με. «Είναι κλασικό
παράδειγμα ανθρώπου που υφίσταται ψυχολογική βία. Εδώ οδηγεί η ανθρώπινη
ανάγκη για έλεγχο πάνω στους άλλους, όταν φτάνει στα άκρα. Ο γέρος και η
γυναίκα εξουσιάζουν απόλυτα το κορίτσι. Πρόσεξες πόσο φοβισμένο και καμπουριασμένο ήταν;»
«Ναι», είπα. «Αλλά φαίνεται ότι έχει μπουχτίσει πια».
«Ακριβώς! Οι γονείς της δε χαλαρώνουν ποτέ. Και από την πλευρά της δεν
έχει άλλη επιλογή από το να αντιδράσει βίαια. Είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο
μπορεί να διατηρήσει κάποιο έλεγχο πάνω στον ίδιο τον εαυτό της. Δυστυχώς,
όταν μεγαλώσει, εξαιτίας αυτού του πρώιμου τραύματος, θα πιστεύει ότι πρέπει
να αναλάβει τον έλεγχο και να εξουσιάζει τους άλλους με την ίδια ένταση. Αυτό
το χαρακτηριστικό έχει εντυπωθεί βαθιά μέσα της και θα την κάνει τόσο αυταρχική όσο είναι τώρα οι γονείς της, ιδιαίτερα όταν θα βρίσκεται με ευάλωτους
ανθρώπους, όπως είναι τα παιδιά.»
«Στην πραγματικότητα το ίδιο τραύμα είχαν, σίγουρα, και οι γονείς της, πριν
από αυτήν. Και τώρα πρέπει να την εξουσιάζουν όπως τους εξουσίαζαν κι εκείνους οι γονείς τους. Μ' αυτό τον τρόπο περνά η ψυχολογική βία από τη μια
γενιά στην άλλη».
Ο Ρενό σταμάτησε ξαφνικά. «Πρέπει να βγάλω από το αυτοκίνητο τον υπνόσακό μου», είπε. «Θα κατέβω σ' ένα λεπτό».
Κούνησα το κεφάλι και ο Ουίλ κι εγώ συνεχίσαμε το δρόμο μας προς τα
αντίσκηνα.
«Εσύ και ο Ρενό έχετε πολλά να πείτε μεταξύ σας», παρατήρησε ο Ουίλ.
«Ναι, είναι αλήθεια», είπα.
Ο Ουίλ χαμογέλασε. «Στην πραγματικότητα την περισσότερη ώρα μιλά ο
Ρενό. Εσύ ακούς και απαντάς στις ερωτήσεις του, αλλά δε συμμετέχεις πολύ».
«Με ενδιαφέρουν αυτά που έχει να πει», είπα παίρνοντας αμυντική στάση.
Ο Ουίλ αγνόησε τον τόνο μου. «Είδες τη μετακίνηση της ενέργειας ανάμεσα
στα μέλη εκείνης της οικογένειας; Ο άντρας και η γυναίκα απομυζούσαν την
ενέργεια του παιδιού, μέχρις ότου το παιδί σχεδόν νεκρώθηκε».
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«Ξέχασα να παρακολουθήσω τη ροή της ενέργειας», είπα.
«Λοιπόν, δε νομίζεις πως θ' άρεσε στον Ρενό να τη δει; Τι καταλαβαίνεις από
το γεγονός ότι τον συνάντησες;»
«Δεν ξέρω».
«Δε νομίζεις πως έχει κάποιο νόημα; Διασχίζουμε με το αυτοκίνητο το δρόμο
και βλέπεις κάποιον που σου θυμίζει έναν παλιό σου φίλο, και όταν τον γνωρίζουμε μαθαίνουμε πως κι αυτός ψάχνει για το χειρόγραφο. Αυτό δε σου φαίνεται
ότι είναι κάτι πέρα από απλή σύμπτωση;»
«Ναι».
«Πιθανόν να συναντηθήκατε γιατί έπρεπε να πάρεις μερικές πληροφορίες
που θα παρατείνουν το ταξίδι σου εδώ. Και μήπως πάλι, έχεις κι εσύ μερικές
πληροφορίες για εκείνον;»
«Ναι, υποθέτω πως έτσι είναι. Τι νομίζεις πως θα έπρεπε να του πω;»
Ο Ουίλ με κοίταξε ξανά μ' εκείνη τη χαρακτηριστική έκφραση ζεστασιάς.
«Την αλήθεια», είπε.
Πριν προλάβω να πω οτιδήποτε άλλο, ο Ρενό κατέβηκε, πηδώντας, το μονοπάτι και μας έφτασε.
«Έφερα κι ένα φακό, για την περίπτωση που θα τον χρειαστούμε αργότερα»,
Εκείνη τη στιγμή συνειδητοποίησα το λυκόφως και κοίταξα προς τη δύση.
Ο ήλιος είχε ήδη δύσει, αλλά ο ουρανός εξακολουθούσε να έχει ένα φωτεινό
πορτοκαλί χρώμα. Τα λίγα σύννεφα που φαίνονταν στον ορίζοντα είχαν ένα πιο
σκούρο, κοκκινωπό χρώμα. Για μια στιγμή νόμισα πως είδα ένα ασπριδερό
πεδίο φωτός γύρω από τα φυτά στο βάθος, αλλά η εικόνα έσβησε.
«Υπέροχη δύση», είπα και πρόσεξα πως ο Ουίλ είχε εξαφανιστεί στο αντίσκηνό του και ο Ρενό έβγαζε τον υπνόσακό του από τη θήκη του.
«Ναι, υπέροχη», είπε αφηρημένα ο Ρενό χωρίς να κοιτάξει.
Πήγα προς το μέρος του.
Με κοίταξε και μου είπε; «Δε σε ρώτησα, ποιες από τις επιγνώσεις του χειρογράφου έχεις δει;»
«Τις δυο πρώτες απλώς μου τις μετέφεραν προφορικά», απάντησα. «Αλλά
περάσαμε τις δυο τελευταίες μέρες στο Κέντρο Συνεδρίων του Βισιέντε, κοντά
στο Σατίπο. Ενώ ήμαστε εκεί μια από τις ερευνήτριες μου έδωσε αντίγραφο της
Τρίτης Επίγνωσης. Είναι εκπληκτική».
Τα μάτια του φωτίστηκαν. «Την έχεις μαζί σου;»
«Ναι. Θέλεις να της ρίξεις μια ματιά;»
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Την πήρε γ ε μ ά τ ο ς ενθουσιασμό και πήγε στο αντίσκηνό του να τη διαβάσει.
Εγώ βρήκα σπίρτα και μια παλιά ε φ η μ ε ρ ί δ α και άναψα φωτιά. Ό τ α ν άναψε για
τα καλά βγήκε από το αντίσκηνό του ο Ουίλ.
«Πού είναι ο Ρενό;» ρώτησε.
«Διαβάζει τη μετάφραση που μου έδωσε η Σάρα», είπα.
Ο Ουίλ προχώρησε προς το μ έ ρ ο ς μου και κάθισε σε ένα κούτσουρο που
κάποιος είχε βάλει κοντά στο χ ώ ρ ο τ η ς φωτιάς. Κάθισα κι εγώ. Το σκοτάδι είχε
πέσει πια και δεν μπορούσες να δεις τίποτα άλλο εκτός από το π ε ρ ί γ ρ α μ μ α των
δέντρων προς τα αριστερά μας, τα αχνά φώτα τ ο υ καταστήματος πίσω μας και
ένα θαμπό φως από το αντίσκηνο του Ρενό. Οι νυκτερινοί ήχοι, μερικούς από τ ο υ ς
οποίους δεν είχα ακούσει ποτέ πριν, ζωντάνευαν το δάσος.
Μετά από τριάντα λεπτά περίπου, ο Ρενό βγήκε από το αντίσκηνό του με το
φ α κ ό στο χ έ ρ ι . Π ρ ο χ ώ ρ η σ ε π ρ ο ς το μ έ ρ ο ς μ α ς και κάθισε στ' α ρ ι σ τ ε ρ ά μου.
Ο Ουίλ χασμουριόταν.
«Αυτή η επίγνωση είναι εκπληκτική», είπε. «Υπήρχε πράγματι κάποιος εκεί
που μπορούσε να δει αυτά τα ενεργειακά πεδία;»
Του είπα με λίγα λόγια τις εμπειρίες μου, αρχίζοντας από την άφιξή μας εκεί
και προχωρώντας μέχρι το σημείο κατά το οποίο είχα δει κι ε γ ώ ο ίδιος τα
πεδία.
Ο Ρενό έμεινε σιωπηλός για μια στιγμή και μετά ρώτησε: «Έκαναν πειράματα
κατά τα οποία πρόβαλλαν την ενέργειά τ ο υ ς στα φυτά και επηρέαζαν την ανάπτυξη των φυτών;»
«Επηρεαζόταν και η θρεπτική τ ο υ ς αξία», είπα.
«Η ουσία όμως τ η ς επίγνωσης είναι ευρύτερη», σχολίασε ο Ρενό, μιλώντας
περισσότερο στον εαυτό του. «Η Τρίτη Επίγνωση λέει ότι το σύμπαν, σαν σύνολο,
είναι φτιαγμένο απ' αυτή την ενέργεια και ότι μπορούμε, ίσως, να επηρεάσουμε
όχι μόνο φυτά αλλά και άλλα πράγματα, με όσα κάνουμε με την ενέργεια που
ανήκει σε μας, με το μέρος τ η ς ενέργειας που μπορούμε να ελέγξουμε». Σταμάτησε να μιλά για ένα ολόκληρο λεπτό. «Αναρωτιέμαι πώς επηρεάζουμε άλλους
ανθρώπους με την ενέργειά μας;»
Ο Ουίλ με κοίταξε και χαμογέλασε.
«Θα σου πω τι είδα», είπα. «Ήμουν μπροστά σε ένα διαπληκτισμό α ν ά μ ε σα σε δυο α ν θ ρ ώ π ο υ ς και οι ε ν έ ρ γ ε ι έ ς τ ο υ ς έκαναν π ρ ά γ μ α τ ι π α ρ ά ξ ε ν α
πράγματα».
Ο Ρενό έσπρωξε πάλι τα γυαλιά τ ο υ προς τα πάνω. «Μίλησέ μου γι' αυτό».
Σ' αυτό το σημείο ο Ουίλ σηκώθηκε. «Νομίζω πως πρέπει να πάω για ύπνο»,
είπε. «Ήταν μια κουραστική μέρα για εμένα».
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Είπαμε καληνύχτα και ο Ουίλ μπήκε στο αντίσκηνό του. Κατόπιν περιέγραψα
όσο καλύτερα μπορούσα τι είχαν πει η Σάρα και ο άλλος επιστήμονας, καθώς και
την κίνηση των ενεργειακών τους πεδίων.
«Για στάσου ένα λεπτό», είπε ο Ρενό. «Είδες τις ενέργειες να τραβούν η μια την
άλλη, να προσπαθούν, ας πούμε, να συλλάβουν η μια την άλλη, καθώς καβγάδιζαν
οι επιστήμονες;»
«Ακριβώς», είπα.
Για λίγα λεπτά έμεινε σκεπτικός. «Πρέπει να το αναλύσουμε αυτό. Είχαμε
δυο ανθρώπους να φιλονικούν για το ποιος είχε τη σωστή άποψη, για το ποιος
είχε δίκιο. Ο καθένας προσπαθούσε να κυριαρχήσει στον άλλο, προσπαθούσε
να καταστρέψει την αυτοπεποίθηση του άλλου χρησιμοποιώντας ακόμα και
υβριστικά λόγια».
Ξαφνικά ο Ρενό κοίταξε προς τα πάνω. «Ναι, όλα αυτά έχουν νόημα!»
«Τι εννοείς;» ρώτησα.
«Η κίνηση αυτής της ενέργειας, αν την παρατηρήσουμε συστηματικά, είναι
ένα μέσο για να καταλάβουμε τι δέχονται οι άνθρωποι όταν διαπληκτίζονται,
ανταγωνίζονται και βλάπτουν ο ένας τον άλλο. Όταν ελέγχουμε ένα άλλο ανθρώπινο ον δεχόμαστε την ενέργειά του. Γεμίζουμε ενέργεια εις βάρος του άλλου
και αυτό το γέμισμα είναι που μας κινεί. Κοίτα, πρέπει να μάθω πώς να βλέπω
αυτά τα ενεργειακά πεδία. Πού είναι αυτό το Κέντρο του Βισιέντε; Πώς μπορώ
να πάω εκεί;»
Του είπα για την τοποθεσία, αλλά του είπα ότι θα έπρεπε να ρωτήσει τον
Ουίλ για πιο συγκεκριμένες οδηγίες.
«Ναι, θα το κάνω αύριο», είπε με έμφαση. «Προς το παρόν πρέπει να κοιμηθώ
λίγο. Θέλω να φύγω όσο γίνεται πιο νωρίς».
Είπε καληνύχτα και εξαφανίστηκε στη σκηνή του, αφήνοντάς με μόνο με τη
φωτιά που σπινθηροβολούσε και τους ήχους της νύχτας.

Όταν ξύπνησα ο Ουίλ είχε βγει ήδη από το αντίσκηνο. Μου ήρθε η μυρωδιά
του ζεστού προγεύματος από δημητριακά. Βγήκα από τον υπνόσακό μου και
κοίταξα από το άνοιγμα του αντίσκηνου. Ο Ουίλ κρατούσε ένα τηγάνι πάνω από
τη φωτιά. Ο Ρενό δε φαινόταν πουθενά και δεν υπήρχε ούτε το αντίσκηνό του.
«Πού είναι ο Ρενό;» ρώτησα βγαίνοντας έξω και πηγαίνοντας προς τη φωτιά.
«Έχει ήδη μαζέψει τα πράγματά του», είπε ο Ουίλ. «Είναι πάνω και δουλεύει
στο φορτηγό του ετοιμάζοντάς το, ώστε να φύγει αμέσως μόλις έρθει το εξάρτημα που περιμένει».
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Ο Ουίλ μου έδωσε ένα πιάτο με δημητριακά και καθίσαμε σε ένα από τα
κούτσουρα για να φάμε.
«Μείνατε αργά χτες τη νύχτα, συζητώντας;» ρώτησε ο Ουίλ.
«Όχι ακριβώς», είπα. «Του είπα όλα όσα γνώριζα».
Εκείνη τη στιγμή ακούσαμε θορύβους από το μονοπάτι. Ο Ρενό κατέβαινε
βιαστικά.
«Είμαι έτοιμος», είπε. «Πρέπει να σας αποχαιρετήσω».
Μετά από μερικά λεπτά συζήτησης, ο Ρενό ξανανέβηκε το μονοπάτι κι έφυγε.
Ο Ουίλ κι εγώ πλυθήκαμε και ξυριστήκαμε, ένας ένας, στο μπάνιο του ιδιοκτήτη
του βενζινάδικου, μετά μαζέψαμε τα πράγματά μας, γεμίσαμε με καύσιμα το
αυτοκίνητο και φύγαμε ακολουθώντας βορεινή κατεύθυνση.
«Πόσο μακριά είναι το Κούλα;» ρώτησα.
«Θα είμαστε εκεί πριν νυχτώσει, αν είμαστε τυχεροί», αποκρίθηκε και μετά
πρόσθεσε: «Λοιπόν, τι έμαθες από τον Ρενό;»
Τον κοίταξα εξεταστικά. Μου φάνηκε ότι περίμενε μια συγκεκριμένη απάντηση. «Δεν ξέρω», είπα.
«Ποιες ιδέες σου πέρασε ο Ρενό;»
«Ότι εμείς οι άνθρωποι, παρ' όλο που δεν το καταλαβαίνουμε, έχουμε την
τάση να ελέγχουμε και να εξουσιάζουμε τους άλλους. Θέλουμε να πάρουμε την
ενέργεια που υπάρχει στους άλλους ανθρώπους. Κι αυτό μας δυναμώνει, κατά
κάποιο τρόπο, μας κάνει να νιώθουμε καλύτερα».
Ο Ουίλ κοίταζε κατευθείαν μπροστά, το δρόμο. Ξαφνικά μου φάνηκε σαν να
σκεφτόταν κάτι άλλο.
«Γιατί ρωτάς;» είπα. «Αυτή είναι η Τέταρτη Επίγνωση;»
Με κοίταξε. «Όχι ακριβώς. Είδες την ενέργεια να ρέει ανάμεσα στους ανθρώπους. Αλλά δεν είμαι σίγουρος αν γνωρίζεις πώς νιώθει κανείς όταν κάτι τέτοιο
συμβαίνει στον ίδιο».
«Τότε πες μου!» είπα, νιώθοντας να φουντώνει μέσα μου η οργή. «Με κατηγορείς ότι δε μιλώ! Αλλά για να πάρει κανείς πληροφορίες από εσένα πρέπει να
τις τραβά με το τσιγκέλι! Μέρες τώρα προσπαθώ να μάθω τι ξέρεις σχετικά με
το χειρόγραφο και συνέχεια αλλάζεις κουβέντα».
Ο Ουίλ γέλασε. Μετά στράφηκε και μου χαμογέλασε. «Κάναμε μια συμφωνία,
θυμάσαι; Έχω τους λόγους μου που είμαι μυστικοπαθής. Μια από τις επιγνώσεις
αφορά στο πώς να ερμηνεύουμε τα γεγονότα του παρελθόντος μας, τ η ς ζωής
μας που έχει ήδη περάσει. Είναι μια διαδικασία κατά την οποία ξεκαθαρίζεις το
ποιος είσαι και τι έχεις να κάνεις πάνω σ' αυτό τον πλανήτη που βρίσκεσαι.

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΔΥΝΑΜΗ

89

Θέλω να περιμένω μέχρι να φτάσεις σ' αυτή την επίγνωση πριν συζητήσω τη
ζωή μου μαζί σου, εντάξει;»
Χαμογέλασα με τον ανάλαφρο τόνο του. «Μάλλον».
Το υπόλοιπο πρωινό ταξιδέψαμε σιωπηλοί. Η μέρα ήταν ηλιόλουστη και ο
ουρανός καταγάλανος. Πού και πού, καθώς ανεβαίναμε όλο και πιο ψηλά στα
βουνά, παχιά σύννεφα βρίσκονταν στο δρόμο μας, υγραίνοντας το παρμπρίζ
του αυτοκινήτου μας. Γύρω στο μεσημέρι σταματήσαμε σ' ένα φυσικό παρατηρητήριο, ένα σημείο το οποίο δέσποζε στην περιοχή και πρόσφερε εντυπωσιακή θέα των βουνών και των κοιλάδων που εκτείνονταν ανατολικά.
«Πεινάς;» ρώτησε ο Ουίλ.
Κούνησα το κεφάλι και εκείνος έβγαλε από μια τσάντα, από το πίσω κάθισμα,
δυο προσεκτικά διπλωμένα σάντουιτς. Μου έδωσε το ένα και μετά ρώτησε: «Πώς
σου φαίνεται η θέα;»
«Είναι υπέροχη».
Χαμογέλασε αχνά και με κοίταξε έντονα, δίνοντάς μου την εντύπωση ότι παρατηρούσε το ενεργειακό μου πεδίο.
«Τι κάνεις;» ρώτησα.
«Απλώς κοιτάζω», είπε. «Οι κορυφές των βουνών είναι ειδικοί τόποι για να
ενδυναμώσει κανείς την ενέργειά του. Δείχνεις σαν να σου ταιριάζουν τα ορεινά
"παρατηρητήρια"».
Είπα στον Ουίλ για την κοιλάδα του παππού μου και την κορυφογραμμή
πάνω από τη λίμνη κι ότι την ημέρα που είχα συναντήσει την Τσαρλίν με έκανε να
νιώσω ενεργοποιημένος και σε εγρήγορση.
«Ίσως το γεγονός ότι μεγάλωσες εκεί», είπε, «σε προετοίμασε γι' αυτό εδώ,
τώρα».
Ήμουν έτοιμος να τον ρωτήσω περισσότερα για την ενέργεια που παρέχουν
τα βουνά, όταν εκείνος πρόσθεσε: «Όταν ένα παρθένο δάσος είναι σε βουνό, η
ενέργεια ενισχύεται ακόμη περισσότερο».
«Το παρθένο δάσος στο οποίο κατευθυνόμαστε είναι πάνω σε βουνό;» ρώτησα.
«Κοίταξε από μόνος σου», είπε. «Μπορείς να το δεις».
Μου έδειξε ανατολικά. Μίλια μακριά μπορούσα να δω δυο κορυφογραμμές,
παράλληλες η μια στην άλλη, που εκτείνονταν για αρκετά μίλια, όπως φαινόταν
από εδώ, και μετά συνέκλιναν σχηματίζοντας μια διχάλα. Στο χώρο ανάμεσα
στις δυο κορυφογραμμές βρισκόταν μια μικρή πόλη, και στο σημείο που συναντούνταν οι κορυφογραμμές, το βουνό υψωνόταν απότομα και σχημάτιζε μια βραχώδη κορυφή. Η κορυφή έδειχνε λίγο ψηλότερη από το σημείο που βρισκόμαστε
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εμείς και η περιοχή γύρω από τη βάση της έδειχνε πολύ πιο πράσινη, σαν να
ήταν καλυμμένη με πλούσια φυλλώματα.
«Εκείνη την καταπράσινη περιοχή;» ρώτησα.
«Ναι», είπε ο Ουίλ. «Είναι σαν το Βισιέντε, αλλά πιο ισχυρή και ξεχωριστή
περιοχή».
«Ως προς τι είναι ξεχωριστή;»
«Διευκολύνει μια από τις άλλες επιγνώσεις».
«Πώς;»
Ο Ουίλ έβαλε μπρος το τζιπ και ξαναπήραμε δρόμο. «Είμαι σίγουρος», είπε,
«ότι θα το ανακαλύψεις».
Επί μια περίπου ώρα κανένας μας δεν είπε τίποτα, μετά με πήρε ο ύπνος.
Λίγη ώρα αργότερα ένιωσα τον Ουίλ να με σκουντάει.
«Ξύπνα», είπε. «Μπαίνουμε στο Κούλα».
Ανακάθισα στη θέση μου. Μπροστά μας, σε μια κοιλάδα όπου συναντιούνταν
δυο δρόμοι υπήρχε μια μικρή πόλη. Από τις δυο πλευρές τ η ς πόλης υψώνονταν
οι δυο κορυφογραμμές που είχαμε δει. Τα δέντρα στις κορυφογραμμές φαίνονταν τόσο μεγάλα όσο εκείνα του Βισιέντε και τόσο πράσινα που εντυπωσίαζαν.
«Πριν μπούμε στην πόλη θέλω να σου πω κάτι», είπε. «Παρ' όλη την ενέργεια
αυτού του δάσους, η πόλη είναι πολύ λιγότερο πολιτισμένη από πολλές περιοχές του Περού. Είναι γνωστή σαν τόπος όπου μπορείς να πάρεις πληροφορίες
για το χειρόγραφο, αλλά την τελευταία φορά που ήμουν εδώ, ήταν γεμάτη από
άπληστους τύπους που δεν ένιωθαν την ενέργεια και δεν καταλάβαιναν το περιεχόμενό του χειρογράφου. Απλώς ήθελαν τα χρήματα ή την αναγνώριση που
θα τους πρόσφερε η ανακάλυψη της Ένατης Επίγνωσης».
Κοίταξα το χωριό. Είχε τέσσερις πέντε δρόμους και μια δυο λεωφόρους. Τα
μεγαλύτερα οικοδομήματα βρίσκονταν κατά μήκος των δύο κύριων δρόμων
που διέσχιζαν το κέντρο της πόλης, αλλά οι άλλοι δρόμοι ήταν απλά στενοσόκακα και είχαν μικρές κατοικίες δεξιά και αριστερά. Στα σταυροδρόμια ήταν
σταθμευμένα καμιά δωδεκαριά παλιά οχήματα και φορτηγά.
«Γιατί είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι εδώ;» ρώτησα.
Ο Ουίλ χαμογέλασε πλατιά. «Γιατί είναι ένα από τα τελευταία σημεία που μπορείς να βρεις καύσιμα και προμήθειες πριν προχωρήσεις πιο βαθιά στα βουνά».
Έβαλε μπρος το τζιπ, οδήγησε αργά και μπήκε στην πόλη. Σταμάτησε μπροστά σε ένα από τα μεγαλύτερα οικοδομήματα. Δεν μπορούσα να διαβάσω τις
ισπανικές επιγραφές, αλλά από τα προϊόντα που είδα στο παράθυρο συμπέρανα ότι ήταν παντοπωλείο και κατάστημα σιδηρικών.
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«Περίμενε εδώ ένα λεπτό», είπε ο Ουίλ. «Θέλω να πάω μέσα να πάρω μερικά
πράγματα».
Έγνεψα καταφατικά κι εκείνος εξαφανίστηκε στο εσωτερικό του καταστήματος. Καθώς κοίταζα τριγύρω, ένα φορτηγό σταμάτησε στην άκρη του δρόμου
και από μέσα βγήκαν μερικοί άνθρωποι. Ανάμεσά τους ήταν και μια μελαχρινή
γυναίκα που φορούσε ένα μπουφάν αγγαρείας. Ξαφνιάστηκα όταν αναγνώρισα
τη Μάρτζορι. Εκείνη κι ένας νεαρός άντρας γύρω στα είκοσι δύο, διέσχισαν το
δρόμο και ήρθαν ακριβώς μπροστά μου.
Άνοιξα την πόρτα μου και βγήκα έξω. «Μάρτζορι», φώναξα.
Εκείνη σταμάτησε και κοίταξε γύρω. Με είδε και χαμογέλασε. «Γεια», είπε.
Καθώς άρχισε να προχωρεί προς το μέρος μου, ο νεαρός την άρπαξε από το
χέρι.
«Ο Ρόμπερτ μας είπε να μη μιλήσουμε σε κανένα», είπε με σιγανή φωνή προσπαθώντας να μην τον ακούσω.
«Δεν υπάρχει πρόβλημα», αποκρίθηκε η Μάρτζορι. «Τον ξέρω τον άνθρωπο.
Έλα, πήγαινε στο κατάστημα».
Ο νεαρός με κοίταξε επιφυλακτικά, και μετά έκανε μερικά βήματα προς
τα πίσω, γύρισε μπήκε στο κατάστημα. Εγώ προσπάθησα, τότε, τραυλίζοντας να εξηγήσω τι είχε συμβεί ανάμεσά μας στους κήπους. Εκείνη γέλασε
και μου είπε πως η Σάρα της τα είχε πει όλα. Ήταν έτοιμη να πει και κάτι άλλο
όταν βγήκε έξω ο Ουίλ με διάφορες προμήθειες.
Τους σύστησα και συζητήσαμε όλοι μαζί για λίγα λεπτά καθώς ο Ουίλ έβαζε
τις προμήθειες στο πίσω μέρος του τζιπ.
«Έχω μια ιδέα», είπε ο Ουίλ. «Ας πάμε απέναντι να φάμε κάτι».
Κοίταξα προς τα εκεί. Ήταν ένα κατάστημα που έμοιαζε με μικρή καφετέρια.
«Ωραία ιδέα», είπα.
«Δεν ξέρω», είπε η Μάρτζορι. «Πρέπει να φύγω γρήγορα. Το αυτοκίνητο που
με έφερε εδώ θα φύγει σε λίγο».
«Πού πηγαίνεις;» ρώτησα.
«Τρία χιλιόμετρα δυτικά. Ήρθα να επισκεφτώ μια ομάδα που μελετά το
χειρόγραφο».
«Μπορούμε να σε πάμε εμείς εκεί, αργότερα, μετά το δείπνο», είπε ο Ουίλ.
«Φαντάζομαι ότι δε θα υπάρξει πρόβλημα».
Ο Ουίλ με κοίταξε: «Πρέπει να πάρω κάτι ακόμα. Εσείς οι δυο πηγαίνετε μέσα
και παραγγείλετε και θα παραγγείλω κι εγώ όταν έρθω. Δε θ' αργήσω πολύ. Θα
μου πάρει μόνο λίγα λεπτά».
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Συμφωνήσαμε, και η Μάρτζορι κι εγώ περιμέναμε ν' αδειάσει ο δρόμος από
τα φορτηγά για να τον διασχίσουμε. Ο Ουίλ προχώρησε προς τα δυτικά. Ξαφνικά
ο νεαρός με τον οποίο είχε έρθει η Μάρτζορι, βγήκε από το κατάστημα και
βρέθηκε πάλι μπροστά μας.
«Πού πηγαίνεις;» ρώτησε πιάνοντάς την από το χέρι.
«Αυτός είναι φίλος μου», αποκρίθηκε εκείνη. «Πηγαίνουμε να φάμε και θα με
φέρει στη φάρμα, αργότερα».
«Κοίτα, δεν μπορείς να εμπιστεύεσαι κανέναν εδώ πάνω. Ξέρεις ότι ο Ρόμπερτ
δε θα το εγκρίνει».
«Δεν υπάρχει πρόβλημα», είπε η Μάρτζορι.
«Θέλω να έρθεις μαζί μου, τώρα!» πρόσταξε ο νεαρός.
Έπιασα το χέρι του και το τράβηξα από της Μάρτζορι. «Άκουσες τι σου είπε»,
είπα. Εκείνος οπισθοχώρησε και με κοίταξε, ξαφνικά φάνηκε να δειλιάζει. Στράφηκε και προχώρησε πάλι προς το κατάστημα.
«Πάμε», είπα.
Διασχίσαμε το δρόμο και μπήκαμε στη μικρή καφετέρια. Ήταν μια αίθουσα
με οκτώ τραπέζια και η μυρωδιά του λίπους και του καπνού γέμιζε την ατμόσφαιρα. Εντόπισα ένα άδειο τραπέζι στ' αριστερά. Καθώς προχωρούσαμε προς
τα εκεί διάφοροι άνθρωποι μας κοίταξαν φευγαλέα και μετά ασχολήθηκε ο
καθένας μ' αυτό που έκανε.
Η σερβιτόρα μιλούσε μόνο ισπανικά, αλλά η Μάρτζορι γνώριζε τη γλώσσα
καλά κι έτσι παρήγγειλε και για τους δυο μας. Μετά με κοίταξε ζεστά.
Εγώ χαμογέλασα. «Ποιος ήταν ο τύπος που ήταν μαζί σου;»
«Είναι ο Κένι», είπε η Μάρτζορι. «Δεν ξέρω τι πρόβλημα έχει. Σ' ευχαριστώ
για τη βοήθεια».
Με κοίταζε κατευθείαν στα μάτια και το σχόλιό της με έκανε να νιώσω υπέροχα. «Πώς ήρθες σε επαφή μ' αυτή την ομάδα;» ρώτησα.
«Ο Ρόμπερτ Τζένσεν είναι αρχαιολόγος. Έχει σχηματίσει μια ομάδα για τη
μελέτη του χειρογράφου και την ανεύρεση της Ένατης Επίγνωσης. Ή ρ θ ε στο
Βισιέντε πριν λίγες εβδομάδες και πάλι πριν δυο μέρες... εγώ...»
«Τι;» ρώτησα.
«Είχα μια σχέση στο Βισιέντε από την οποία ήθελα να ξεφύγω. Και τότε
συνάντησα τον Ρόμπερτ... και ήταν τόσο γοητευτικός... και αυτό που έκανε
μου φάνηκε τόσο ενδιαφέρον. Με έπεισε ότι η έρευνά μας στους κήπους θα
βελτιωνόταν με την Ένατη Επίγνωση και ότι βρισκόταν ήδη στο σωστό δρόμο
για να την ανακαλύψει. Είπε ότι η αναζήτηση αυτής τ η ς επίγνωσης θα ήταν
το πιο συγκλονιστικό πράγμα με το οποίο είχε ασχοληθεί ποτέ, και όταν μου
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πρόσφερε μια θέση στην ομάδα τους, για λίγους μήνες, αποφάσισα να δεχτώ...»
Σταμάτησε πάλι και κοίταξε το τραπέζι. Έδειξε ότι δεν ένιωθε άνετα, έτσι άλλαξα
θέμα.
«Πόσες από τις επιγνώσεις του χειρογράφου έχεις διαβάσει;»
«Μόνο εκείνη που είδα στο Βισιέντε. Ο Ρόμπερτ έχει μερικές ακόμα, αλλά
πιστεύει πως οι άνθρωποι πρέπει να ελευθερώσουν τον εαυτό τους από τα
παραδοσιακά τους πιστεύω για να μπορέσουν να τις κατανοήσουν. Λέει ότι θα
προτιμούσε να μάθουν τις βασικές έννοιες από εκείνον».
Θα πρέπει να έδειξα τη δυσαρέσκειά μου, γιατί η Μάρτζορι πρόσθεσε: «Δε
σου αρέσει και πολύ αυτό, έτσι δεν είναι;»
«Μου φαίνεται ύποπτο», είπα.
Με κοίταξε πάλι έντονα. «Κι εγώ αναρωτήθηκα. Ίσως όταν με πας πίσω να
μπορέσεις να μιλήσεις μαζί του και να μου πεις τη γνώμη σου».
Η σερβιτόρα έφερε το φαγητό μας και καθώς απομακρυνόταν είδα στην
πόρτα τον Ουίλ. Βάδισε βιαστικά προς το τραπέζι μας.
«Πρέπει να συναντήσω κάτι ανθρώπους ένα χιλιόμετρο μακριά από δω, στα
βόρεια», είπε. «Θα λείψω για δυο ώρες περίπου. Πάρε το τζιπ και πήγαινε τη
Μάρτζορι πίσω. Εγώ θα πάω με κάποιον άλλο». Μου χαμογέλασε. «Θα συναντηθούμε πάλι εδώ».
Μου ήρθε η σκέψη να του αναφέρω για τον Ρόμπερτ Τζένσεν, αλλά αποφάσισα να μην το κάνω.
«Εντάξει», είπα.
Ο Ουίλ κοίταξε τη Μάρτζορι. «Χάρηκα που σε γνώρισα. Θα ήθελα να είχα
λίγο καιρό να καθίσω και να συζητήσουμε».
Τον κοίταξε με το ντροπαλό της ύφος. «Ίσως μια άλλη φορά».
Εκείνος έγνεψε, μου έδωσε τα κλειδιά του τζιπ και απομακρύνθηκε.
Η Μάρτζορι έφαγε σιωπηλή για λίγα λεπτά και μετά είπε: «Δείχνει άνθρωπος
αποφασιστικός. Πώς τον γνώρισες;»
Της είπα με λεπτομέρειες όσα μου συνέβησαν όταν έφτασα στο Περού. Ό σ η
ώρα μιλούσα εκείνη άκουγε με προσοχή. Με τόση προσοχή ώστε ανακάλυψα
ότι έλεγα την ιστορία με πολύ μεγάλη άνεση συνεπαρμένος κι εγώ από την
ανάμνηση των δραματικών γεγονότων. Εκείνη έδειχνε μαγεμένη, κρεμόταν από
τα χείλια μου.
«Κύριε ελέησον», είπε κάποια στιγμή, «πιστεύεις πως βρίσκεσαι σε κίνδυνο;»
«Όχι, δε νομίζω», είπα. «Όχι, εδώ, τόσο μακριά από τη Λίμα».
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Εξακολουθούσε να με κοιτάζει περιμένοντας τη συνέχεια, έτσι μέχρι να τελειώσουμε το φαγητό μας συνόψισα τα γ ε γ ο ν ό τ α στο Βισιέντε μέχρι τη στιγμή που
η Σάρα κι ε γ ώ πήγαμε στους κήπους.
«Κι εκεί σε γνώρισα», είπα, «κι εσύ το 'βαλες στα πόδια».
« Ό χ ι , δεν ήταν ακριβώς έτσι», απάντησε η Μάρτζορι. «Απλώς δε σε ή ξ ε ρ α
και όταν είδα τα συναισθήματά σου, νόμισα ότι το καλύτερο που είχα να κάνω
ήταν να φύγω».
«Καλά, ζητώ σ υ γ ν ώ μ η » , είπα χασκογελώντας, «γιατί άφησα την ενέργειά
μου να βγει εκτός ελέγχου».
Εκείνη κοίταξε το ρολόι της. «Νομίζω ότι πρέπει να γυρίσω πίσω. Θα ανησυχούν για μένα».
Άφησα αρκετά χρήματα για το
το τζιπ του Ουίλ. Η βραδιά ήταν
εκπνοή μας. Καθώς μπήκαμε στο
στροφή πάνω σ' αυτό το δρόμο.
στρίψεις».

λογαριασμό, βγήκαμε έξω και πήγαμε προς
τόσο κρύα ώστε να βγάζουμε αχνό με κάθε
όχημα, η Μάρτζορι είπε: «Κάνε μια επιτόπου
Θα πάμε βόρεια. Θα σου πω πού πρέπει να

Έγνεψα καταφατικά, έκανα επιτόπου στροφή και πήρα την κατεύθυνση που
μου είχε πει.
«Πες μου περισσότερα για το α γ ρ ό κ τ η μ α στο οποίο πηγαίνουμε», είπα.
«Νομίζω ότι ο Ρόμπερτ το έχει νοικιάσει. Φαίνεται πως η ομάδα του το χρησιμοποιεί εδώ και πολύ καιρό, από τότε που εκείνος άρχισε να μελετά το χειρόγραφο.
Από τη μέρα που πήγα εκεί όλοι μαζεύουν προμήθειες και ετοιμάζουν τα οχήματα,
τέτοια πράγματα. Μερικοί από τ ο υ ς άντρες του δείχνουν πολύ άγριοι».
«Γιατί σε κάλεσε κι εσένα;» ρώτησα.
«Είπε ότι ήθελε ένα άτομο που θα βοηθούσε στη μετάφραση τ η ς τελευταίας
επίγνωσης όταν θα τη βρίσκαμε. Τουλάχιστον αυτό είπε στο Βισιέντε. Εδώ μιλά
μόνο για προμήθειες και για βοήθεια στην προετοιμασία για το ταξίδι».
«Πού σχεδιάζει να πάτε;»
«Δεν ξέρω», αποκρίθηκε η κοπέλα. «Δε μου απαντά ποτέ όταν τον ρωτώ».
Μετά από δυο χιλιόμετρα περίπου, μου έ δ ε ι ξ ε μια στροφή προς τα αριστερά
που οδηγούσε σε ένα στενό, ανώμαλο δ ρ ό μ ο , ο οποίος ανηφόριζε οφιοειδώς
σε μια βουνοκορφή και μετά κατηφόριζε προς μια επίπεδη κοιλάδα. Μπροστά
ήταν μια αγροικία φτιαγμένη από απελέκητες σανίδες. Πίσω τ η ς υπήρχαν διάφ ο ρ ε ς αποθήκες και οικήματα. Τρία λάμα μας κοίταξαν από ένα περιφραγμένο
λιβάδι.
Ό τ α ν σταματήσαμε μερικοί άνθρωποι περικύκλωσαν το όχημα και μας κοίταζαν χωρίς να χαμογελούν. Παρατήρησα μια γεννήτρια πετρελαίου στη μια
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πλευρά του σπιτιού. Μετά άνοιξε η πόρτα κι ένας ψηλός, μελαχρινός άντρας,
με έντονα χαρακτηριστικά, βγήκε και κατευθύνθηκε προς το μέρος μας.
«Αυτός είναι ο Ρόμπερτ», είπε η Μάρτζορι.
«Μάλιστα», είπα, νιώθοντας ακόμα δυνατός και γεμάτος αυτοπεποίθηση.
Καθώς ο Τζένσεν μας πλησίαζε, βγήκαμε από το τζιπ. Κοίταξε τη Μάρτζορι.
«Ανησύχησα για σένα», είπε. «Έμαθα ότι συνάντησες κάποιο φίλο».
Συστήθηκα και η χειραψία του ήταν θερμή.
«Ρόμπερτ Τζένσεν», είπε. «Χαίρομαι που είστε καλά και οι δυο. Ελάτε μέσα».
Στο εσωτερικό μερικοί άνθρωποι ασχολούνταν με τις προμήθειες. Ο ένας
μετέφερε ένα αντίσκηνο και διάφορα εξαρτήματα για κατασκήνωση στο πίσω
μέρος του σπιτιού. Στην κουζίνα, που βρισκόταν από την άλλη μεριά της τραπεζαρίας, είδα δυο Περουβιανές να πακετάρουν τρόφιμα. Ο Τζένσεν κάθισε σε
μια από τις πολυθρόνες, στο σαλόνι, και μας έκανε νόημα να καθίσουμε κι εμείς
δείχνοντάς μας τις άλλες δυο.
«Γιατί είπατε πως χαρήκατε που ήμαστε καλά και οι δυο;» ρώτησα.
Έσκυψε προς το μέρος μου και με ρώτησε με σοβαρό ύφος: «Πόσο καιρό
είσαι στην περιοχή;»
«Από το απόγευμα».
«Τότε δεν ξέρεις πόσο επικίνδυνα είναι εδώ. Έχουμε εξαφανίσεις ανθρώπων.
Έχεις ακούσει για το χειρόγραφο, για την Ένατη Επίγνωση που λείπει;»
«Ναι, έχω. Η αλήθεια είναι ότι...»
«Τότε πρέπει να ξέρεις τι συμβαίνει», με διέκοψε. «Η αναζήτηση της τελευταίας επίγνωσης έχει αρχίσει να κάνει τα πράγματα σκούρα. Έχουν ανακατευτεί
σ' αυτήν ορισμένοι επικίνδυνοι άνθρωποι».
«Ποιοι;» ρώτησα.
«Άνθρωποι που δεν ενδιαφέρονται καθόλου για την αρχαιολογική αξία της
ανακάλυψης. Άνθρωποι που θέλουν την επίγνωση μόνο για τους δικούς τους
ιδιοτελείς σκοπούς».
Ένας πελώριος άνθρωπος με γενειάδα και μεγάλη κοιλιά διέκοψε τη συζήτηση και έδειξε στον Τζένσεν έναν κατάλογο. Συζήτησαν κάτι στα ισπανικά.
Ο Τζένσεν με κοίταξε ξανά. «Είσαι κι εσύ εδώ για να βρεις την επίγνωση που
λείπει;» ρώτησε. «Έχεις ιδέα για τους μπελάδες στους οποίους πας να ριχτείς;»
Ένιωσα περίεργα και δυσκολεύτηκα να εκφραστώ. «Να σου πω... Ενδιαφέρομαι κυρίως να μάθω περισσότερα για ολόκληρο το χειρόγραφο. Δεν έχω δει
μεγάλο μέρος του ακόμα».
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Ίσιωσε τ ο σ ώ μ α τ ο υ στην κ α ρ έ κ λ α και είπε: «Αντιλαμβάνεσαι ό τ ι τ ο χ ε ι ρ ό γ ρ α φ ο ανήκει στο δημόσιο και ότι αν τα αντίγραφά τ ο υ δεν έχουν γίνει με ά δ ε ι α
είναι παράνομα;»
«Ναι, α λ λ ά μερικοί επιστήμονας διαφωνούν μ' αυτό. Πιστεύουν πως η κυβέρνηση καταπιέζει...»
«Δε νομίζεις πως το έθνος του Περού δικαιούται να έχει τον έλεγχο των αρχαιολογικών του θησαυρών; Η κυβέρνηση το ξ έ ρ ε ι ότι βρίσκεσαι στη χώρα;»
Δ ε ν ή ξ ε ρ α τι να απαντήσω - ένιωθα ένα σφίξιμο στο στομάχι μου.
«Κοίταξε, μη με παρεξηγήσεις», είπε, χαμογελώντας. «Είμαι με το μέρος σου.
Αν έχεις κάποιο ε ί δ ο ς ακαδημαϊκής υποστήριξης από το ε ξ ω τ ε ρ ι κ ό , τ ό τ ε πες
μου το. Αλλά έ χ ω την αίσθηση ότι απλώς περιπλανιέσαι».
«Περίπου», είπα.
Παρατήρησα πως η προσοχή τ η ς Μάρτζορι είχε μετατοπιστεί από μένα στον
Τζένσεν. «Τι νομίζεις ότι πρέπει να κάνει;» ρώτησε.
Ο Τζένσεν σηκώθηκε και χαμογέλασε. «Ίσως μπορούσα να σε συμπεριλάβω
στην ο μ ά δ α μας. Χρειαζόμαστε περισσότερους ανθρώπους. Εκεί όπου πηγαίνουμε, νομίζω ότι θα είμαστε σχετικά ασφαλείς. Και θα μπορούσες να βρεις
τ ρ ό π ο υ ς γ ι α να επιστρέψεις στην πατρίδα σου αν τα π ρ ά γ μ α τ α δεν έχουν καλή
τροπή».
Με κοίταξε εξεταστικά. «Αλλά θα πρέπει να είσαι π ρ ό θ υ μ ο ς να κάνεις ακριβώς ό,τι λ έ ω , κάθε στιγμή».
Έ ρ ι ξ α μια ματιά στη Μάρτζορι. Κοίταζε α κ ό μ α τον Τζένσεν. Ένιωθα μ π ε ρ δ ε μένος. Ίσως θα έπρεπε να λάβω υπόψη μου την π ρ ο σ φ ο ρ ά τ ο υ Τζένσεν, σκέφτηκα. Αν είχε κ α λ έ ς σχέσεις με την κυβέρνηση τ ό τ ε πιθανόν αυτό να ήταν η
μοναδική ευκαιρία που είχα για να βρω ένα νόμιμο τρόπο να επιστρέψω στις
Ηνωμένες Πολιτείες. Ίσως όλο αυτό τον καιρό κορόιδευα τον εαυτό μου. Ίσως
ο Τζένσεν είχε δίκιο και κατά κάποιο τρόπο είχα σοβαρό πρόβλημα.
«Νομίζω πως πρέπει να σκεφτείς αυτά που λ έ ε ι ο Ρόμπερτ», σχολίασε η
Μάρτζορι. «Είναι τρομακτικό να βρίσκεσαι μόνος και εκτεθειμένος».
Π α ρ ' όλο που ή ξ ε ρ α ότι ίσως είχε δίκιο η κοπέλα, ε ξ α κ ο λ ο υ θ ο ύ σ α να έχω
εμπιστοσύνη στον Ουίλ, και σ' εκείνο που κάναμε. Ή θ ε λ α να ε κ φ ρ ά σ ω αυτή τη
σκέψη, αλλά όταν προσπάθησα να μιλήσω ανακάλυψα πως δεν μπορούσα να
σχηματίσω τις λ έ ξ ε ι ς . Δ ε ν μπορούσα να σκεφτώ καθαρά πια.
Ξαφνικά ο μεγαλόσωμος άντρας ξαναμπήκε στο δωμάτιο και κοίταξε από το
παράθυρο. Ο Τζένσεν σηκώθηκε απότομα από την πολυθρόνα τ ο υ και π ή γ ε να
κοιτάξει κι αυτός, μετά στράφηκε στη Μ ά ρ τ ζ ο ρ ι και με α δ ι ά φ ο ρ ο τόνο είπε:
«Κάποιος έρχεται. Πήγαινε σε παρακαλώ και ζήτησε από τον Κένι να έρθει εδώ».
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Εκείνη κούνησε το κεφάλι και έφυγε. Έβλεπα κι εγώ από το παράθυρο τους
προβολείς ενός φορτηγού που πλησίαζε. Το όχημα στάθμευσε έξω από το φράχτη, καμιά δεκαπενταριά μέτρα μακριά.
Ο Τζένσεν άνοιξε την πόρτα και την ίδια στιγμή, άκουσα απ' έξω να αναφέρεται το όνομά μου.
«Ποιος είναι;» ρώτησα.
Ο Τζένσεν με κοίταξε με κοφτερό βλέμμα. «Μη μιλάς», είπε. Εκείνος και ο
μεγαλόσωμος άντρας βγήκαν έξω, και έκλεισαν πίσω τους την πόρτα. Διέκρινα
από το παράθυρο, στα φώτα του φορτηγού, μια μοναχική φιγούρα. Η πρώτη
μου παρόρμηση ήταν να μείνω μέσα. Η εκτίμηση της κατάστασής μου από τον
Τζένσεν με είχε γεμίσει κακά προαισθήματα. Αλλά κάτι στο πρόσωπο που ήταν
κοντά στο φορτηγό μου φαινόταν γνωστό. Άνοιξα την πόρτα και βγήκα έξω. Μόλις
με είδε ο Τζένσεν, στράφηκε προς το μέρος μου και με πλησίασε βιαστικά.
«Τι κάνεις; Πήγαινε μέσα».
Νόμισα ότι άκουσα πάλι το όνομά μου πάνω από το θόρυβο της γεννήτριας.
«Πήγαινε μέσα, τώρα!» είπε ο Τζένσεν. «Μπορεί να είναι παγίδα». Στεκόταν
ακριβώς μπροστά μου κόβοντάς μου τη θέα προς το όχημα. «Πήγαινε μέσα,
τώρα!»
Ένιωσα μπερδεμένος και πανικόβλητος, ανίκανος να αποφασίσω. Τότε η
φιγούρα προχώρησε πιο κοντά και μπόρεσα να τη δω πίσω από το σώμα του
Τζένσεν. Άκουσα ευδιάκριτα: «...έλα εδώ, πρέπει να σου μιλήσω!» Και τότε
καθώς η φιγούρα πλησίαζε, η σκέψη μου ξεκαθάρισε και συνειδητοποίησα πως
ήταν ο Ουίλ. Έτρεξα προς το μέρος του περνώντας δίπλα από τον Τζένσεν.
«Τι έχεις πάθει;», ρώτησε γρήγορα ο Ουίλ. «Πρέπει να φύγουμε αμέσως από
δω».
«Και η Μάρτζορι;» ρώτησα.
«Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα γι' αυτήν, αυτή τη στιγμή», είπε ο Ουίλ.
«Καλύτερα να φεύγουμε».
Αρχίσαμε να απομακρυνόμαστε όταν ο Τζένσεν φώναξε. «Καλύτερα να μείνεις
εδώ. Δε θα τα καταφέρεις».
Έριξα μια ματιά πίσω μου.
Ο Ουίλ σταμάτησε και με κοίταξε, δίνοντάς μου την ευκαιρία να μείνω ή να
φύγω.
«Ας πηγαίνουμε», είπα.
Περάσαμε το φορτηγό με το οποίο είχε έρθει ο Ουίλ και πρόσεξα πως δυο
ακόμη άντρες περίμεναν καθισμένοι στο μπροστινό κάθισμα. Όταν φτάσαμε
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στο τζιπ του Ουίλ, μου ζήτησε τα κλειδιά, μπήκαμε μέσα και απομακρυνθήκαμε.
Το φορτηγό με τους φίλους του Ουίλ μας ακολουθούσε.
Ο Ουίλ στράφηκε και με κοίταξε. «Ο Τζένσεν μου είπε πως είχες αποφασίσει
να μείνεις στην ομάδα του. Τι συνέβαινε;»
«Πώς ξέρεις το όνομά τ ο υ » , τραύλισα.
«Μόλις έμαθα τα πάντα γι' αυτό τον τύπο», αποκρίθηκε ο Ουίλ. «Εργάζεται
για την περουβιανή κυβέρνηση. Είναι πραγματικός αρχαιολόγος, αλλά έχει αναλάβει την υποχρέωση να κρατήσει μυστικό το όλο θέμα με αντάλλαγμα το αποκλειστικό δικαίωμα να μελετήσει το χειρόγραφο, μόνο που δεν πρέπει να ψάξει
να βρει τη χαμένη επίγνωση. Αλλά φαίνεται πως αποφάσισε να παραβιάσει τη
συμφωνία. Υπάρχουν φήμες πως θα φύγει σύντομα για να ψάξει να βρει την
Ένατη Επίγνωση.
«Όταν έμαθα πως αυτός ήταν ο άνθρωπος στου οποίου την ομάδα ανήκε η
Μάρτζορι, σκέφτηκα ότι θα ήταν καλύτερα να έρθω εδώ. Τι σου είπε;»
«Μου είπε ότι κινδύνευα, ότι έπρεπε να μπω στην ομάδα του και ότι θα με
βοηθούσε να φύγω από τη χώρα αν το ήθελα».
Ο Ουίλ κούνησε το κεφάλι του. «Σ' έπιασε πράγματι στ' αγκίστρι του».
«Τι εννοείς;»
«Έπρεπε να έβλεπες το ενεργειακό σου πεδίο. Έ ρ ε ε σχεδόν ολοκληρωτικά
προς αυτόν».
«Δεν καταλαβαίνω».
«Θυμήσου το διαπληκτισμό της Σάρα με τον επιστήμονα στο Βισιέντε... Αν
είχες δει έναν από τους δυο να κερδίζει, να πείθει τον άλλο ότι είχε δίκιο, τότε
θα έβλεπες την ενέργεια του χαμένου να ρέει μέσα στην ενέργεια του νικητή.
Έτσι ο χαμένος μένει αποστραγγισμένος και αδύναμος και κατά κάποιο τρόπο
μπερδεμένος, όπως παρουσιάστηκε η κοπέλα στην περουβιανή οικογένεια και
όπως», ο Ουίλ χαμογέλασε και τελείωσε την πρότασή του, «παρουσιάζεσαι εσύ
τώρα».
«Το είδες αυτό να συμβαίνει σ' εμένα;» ρώτησα.
«Ναι», αποκρίθηκε. «Και υπήρξε εξαιρετικά δύσκολο για σένα να σταματήσεις τον έλεγχο που ασκούσε πάνω σου και να απομακρυνθείς. Για μια στιγμή
νόμισα ότι δε θα τα κατάφερνες».
«Χριστέ μου», είπα. «Αυτός ο τύπος πρέπει να είναι πράγματι σατανικός».
«Όχι ακριβώς», παρατήρησε ο Ουίλ. «Ίσως δε γνωρίζει, απόλυτα, τι κάνει. Νομίζει
ότι έχει το δικαίωμα να ελέγχει την κατάσταση και δεν υπάρχει αμφιβολία ό τ ι
πριν από πολύ καιρό, έμαθε πως μπορούσε να την ελέγχει με επιτυχία αν α κ ο λ ο θούσε ορισμένους κανόνες. Στην αρχή, λοιπόν, προσποιείται ότι είναι φίλος
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σου. Μετά βρίσκει κάποιο λάθος σ' αυτό που κάνεις - στη δική σου περίπτωση
βρήκε ότι κινδυνεύεις. Τελικά, υποσκάπτει με τρόπο την αυτοπεποίθησή σου για
το δρόμο που έχεις διαλέξει, μέχρις ότου αρχίσεις να ταυτίζεσαι μαζί του.
Μόλις συμβεί αυτό, είσαι δικός του».
Ο Ουίλ με κοίταξε κατευθείαν στα μάτια. «Αυτή είναι μια από τις πολλές
στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι για να ληστέψουν τους άλλους
από την ενέργειά τους. Για τους υπόλοιπους τρόπους θα μάθεις αργότερα,
στην Έκτη Επίγνωση».
Έπαψα ν' ακούω. Οι σκέψεις μου στράφηκαν στη Μάρτζορι. Δε μου άρεσε
που την άφησα πίσω.
«Νομίζεις πως πρέπει να προσπαθήσουμε να πάρουμε τη Μάρτζορι;» ρώτησα.
«Όχι τώρα», είπε. «Δε νομίζω ότι βρίσκεται σε κίνδυνο. Μπορούμε να έρθουμε
αύριο, καθώς θα φεύγουμε, και να προσπαθήσουμε να της μιλήσουμε».
Για λίγα λεπτά μείναμε σιωπηλοί. Μετά ο Ουίλ είπε: «Καταλαβαίνεις αυτό
που είπα ότι ο Τζένσεν δεν αντιλαμβάνεται τι κάνει; Δεν είναι διαφορετικός από
τους περισσότερους ανθρώπους. Απλώς κάνει εκείνο που τον βοηθάει να νιώθει
πιο δυνατός».
«Όχι, δε νομίζω ότι καταλαβαίνω».
Ο Ουίλ φάνηκε σκεφτικός. «Όλα αυτά είναι ακόμα ασυνείδητα στους περισσότερους ανθρώπους. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι νιώθουμε αδύναμοι, ενώ
όταν εξουσιάζουμε τους άλλους νιώθουμε καλύτερα. Εκείνο που δεν καταλαβαίνουμε είναι ότι για να νιώθουμε εμείς καλύτερα, προκαλούμε πρόβλημα στο
άλλο πρόσωπο γιατί έχουμε κλέψει την ενέργειά του. Οι περισσότεροι άνθρωποι
περνούν τη ζωή τους κυνηγώντας συνέχεια την ενέργεια κάποιου άλλου».
Με κοίταξε μ' ένα πονηρό σπινθήρισμα στα μάτια. «Καμιά φορά βέβαια λειτουργεί διαφορετικά. Συναντούμε κάποιον ο οποίος, τουλάχιστον για λίγο, θα
μας στείλει εκούσια τη δική του ενέργεια».
«Πού θέλεις να καταλήξεις;»
«Θυμήσου όταν εσύ και η Μάρτζορι τρώγατε μαζί στο εστιατόριο στην πόλη
και ήρθα και σας βρήκα».
«Ναι».
«Δεν ξέρω για ποιο πράγμα συζητούσατε, αλλά ήταν ολοφάνερο το γεγονός
ότι η ενέργειά της διαχυνόταν προς εσένα και εισχωρούσε μέσα σου. Όταν
μπήκα μπορούσα να το δω ξεκάθαρα. Πες μου πώς ένιωθες εκείνες τις στιγμές;»
«Ένιωθα πολύ καλά», είπα. «Στην πραγματικότητα, οι εμπειρίες και οι ιδέες
για τις οποίες μιλούσα, ήταν καθαρές σαν κρύσταλλο. Μπορούσα να εκφραστώ
εύκολα. Αλλά τι σημαίνει αυτό;»
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Ο Ουίλ χαμογέλασε. «Πού και πού ένα άλλο άτομο θέλει να ξεκαθαρίσουμε
εμείς τη δική του κατάσταση, έτσι μας δίνει την ενέργειά του αμέσως, με τον
τρόπο που το έκανε η Μάρτζορι. Αυτό μας κάνει να νιώθουμε δυναμωμένοι, αλλά
θα δεις ότι το δώρο τούτο δε διαρκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι περισσότεροι άνθρωποι - συμπεριλαμβανομένης και της Μάρτζορι - δεν είναι αρκετά
δυνατοί για να συνεχίσουν να δίνουν την ενέργειά τους. Κι αυτός είναι ο λόγος
που οι περισσότερες σχέσεις καταλήγουν σε αγώνες δύναμης. Οι άνθρωποι συνδέουν την ενέργειά τους και μετά αρχίζει ο ανταγωνισμός για τον έλεγχο αυτής
της ενέργειας. Και εκείνος που πληρώνει το τίμημα είναι πάντοτε ο ηττημένος».
Σταμάτησε απότομα και με κοίταξε. «Κατάλαβες την Τέταρτη Επίγνωση; Σκέψου τι σου συνέβη. Παρατήρησες ότι η ενέργεια ρέει μεταξύ των ανθρώπων,
και αναρωτήθηκες τι σημαίνει αυτό και τότε πέσαμε πάνω στον Ρενό ο οποίος
σου είπε ότι οι ψυχολόγοι αναζητούν ήδη κάποια αιτία για την οποία οι άνθρωποι αγωνίζονται να ελέγχουν ο ένας τον άλλο.»
«Και αυτό στο έδειξε η Περουβιανή οικογένεια. Είδες ξεκάθαρα ότι το να
εξουσιάζει κανείς τον άλλο κάνει τον εξουσιαστή να νιώθει δυνατός και ικανός,
αλλά απομυζά τη ζωτική ενέργεια από τους εξουσιαζόμενους. Δεν έχει σημασία
αν λέμε στον εαυτό μας ότι το κάνουμε για το καλό του άλλου ή ότι είναι παιδιά μας
και επομένως πρέπει να τα αναθρέψουμε σωστά. Η ζημιά γίνεται και σ' αυτές τις
περιπτώσεις.»
«Έπειτα πέφτεις πάνω στον Τζένσεν και παίρνεις μια ιδέα για το πώς νιώθει
κανείς όταν βρεθεί σ' αυτή την κατάσταση. Βλέπεις ότι όταν κάποιος σε εξουσιάζει ψυχικά, στην πραγματικότητα σου αφαιρεί το νου. Δεν είναι ότι βγήκες
χαμένος από κάποια συζήτηση με τον Τζένσεν, γιατί δεν είχες την ενέργεια ή τη
νοητική καθαρότητα για να συζητήσεις μαζί του. Ολόκληρη η νοητική σου ενέργεια πήγαινε στον Τζένσεν. Δυστυχώς, αυτό το είδος ψυχικού βιασμού, συμβαίνει
συνέχεια στον ανθρώπινο πολιτισμό, συχνά μάλιστα ασκείται και από καλοπροαίρετους ανθρώπους».
Κούνησα το κεφάλι μου. Ο Ουίλ είχε περιγράψει την εμπειρία μου με μεγάλη
ακρίβεια.
«Προσπάθησε να αφομοιώσεις απόλυτα την Τέταρτη Επίγνωση», συνέχισε ο
Ουίλ. «Δες πώς ταιριάζει μ' αυτά που ήδη γνωρίζεις. Η Τρίτη Επίγνωση σου
έδειξε ότι ο φυσικός κόσμος είναι πράγματι ένα απέραντο σύστημα ενέργειας.
Και τώρα η Τέταρτη επισημαίνει ότι εδώ και καιρό εμείς οι άνθρωποι ανταγωνιζόμαστε ασυνείδητα ο ένας τον άλλο για το μοναδικό τμήμα αυτής της ενέργειας με το οποίο ερχόμαστε συνεχώς σε επαφή: το τμήμα που ρέει ανάμεσα
στους ανθρώπους. Σ' αυτό αποσκοπούσαν πάντα οι ανθρώπινες συγκρούσεις
από τις πιο ασήμαντες, αυτές που συμβαίνουν μέσα στην οικογένεια και στους
επαγγελματικούς χώρους, μέχρι τους πολέμους ανάμεσα σε έθνη. Αυτές οι
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συγκρούσεις είναι αποτέλεσμα της αίσθησης ανασφάλειας και αδυναμίας, και
του γεγονότος ότι πρέπει να κλέψουμε την ενέργεια κάποιου άλλου για να
νιώθουμε καλά».
«Για στάσου μια στιγμή», διαμαρτυρήθηκα. «Μερικοί πόλεμοι έπρεπε να γίνουν. Ήταν δίκαιοι».
«Φυσικά», αποκρίθηκε ο Ουίλ. «Αλλά ο μόνος λόγος που μια σύγκρουση δεν
μπορεί να διευθετηθεί αμέσως, είναι ότι η μια πλευρά εμμένει στην παράλογη
θέση της με σκοπό να κερδίσει ενέργεια».
Τώρα ο Ουίλ έδειξε ότι θυμήθηκε κάτι. Έψαξε σε ένα σακίδιο και τράβηξε μια
δεσμίδα χαρτιά πιασμένα με συνδετήρα.
«Παραλίγο να το ξεχάσω! Βρήκα ένα αντίγραφο της Τέταρτης Επίγνωσης»,
είπε.
Μου έδωσε το αντίγραφο και δεν είπε τίποτε άλλο. Απλώς κοιτούσε το δρόμο,
κατευθείαν μπροστά, και οδηγούσε.
Πήρα το μικρό φακό που φύλαγε πάντα ο Ουίλ στο ντουλαπάκι του οχήματος
και τα επόμενα είκοσι λεπτά τα πέρασα διαβάζοντας το σύντομο κείμενο. Για να
κατανοήσεις την Τέταρτη Επίγνωση, έλεγε, πρέπει να θεωρήσεις τον ανθρώπινο
κόσμο σαν έναν τεράστιο ανταγωνισμό για ενέργεια και επομένως για δύναμη.
Ωστόσο, από τη στιγμή που εμείς οι άνθρωποι θα κατανοήσουμε αυτή μας
την προσπάθεια, συνέχιζε το κείμενο, θα αρχίσουμε αμέσως να υπερβαίνουμε
αυτή τη σύγκρουση. Θα αρχίσουμε να απελευθερωνόμαστε από τον ανταγωνισμό για απλή ανθρώπινη ενέργεια... γιατί τελικά θα μπορούμε να λαμβάνουμε
την ενέργειά μας από μια άλλη πηγή.
Κοίταξα τον Ουίλ. «Ποια είναι η άλλη πηγή;» ρώτησα.
Εκείνος χαμογέλασε αλλά δεν είπε τίποτα.

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ
ΤΩΝ
ΜΥΣΤΩΝ

Το ε π ό μ ε ν ο πρωί ξύπνησα μόλις ά κ ο υ σ α τον Ουίλ να κουνιέται. Είχαμε π ε ρ ά σει τη ν ύ χ τ α στο σπίτι ε ν ό ς φ ί λ ο υ τ ο υ και τ ώ ρ α ο Ο υ ί λ καθόταν στο ράντσο, στην
ά λ λ η μ ε ρ ι ά τ ο υ δ ω μ α τ ί ο υ , και ντυνόταν βιαστικά. Έ ξ ω ήταν α κ ό μ α σκοτάδι.
«Ας μ α ζ έ ψ ο υ μ ε τα π ρ ά γ μ α τ ά μας», ψιθύρισε.
Μ α ζ έ ψ α μ ε τ α ρ ο ύ χ α μ α ς και κ ά ν α μ ε α ρ κ ε τ έ ς δ ι α δ ρ ο μ έ ς μ έ χ ρ ι τ ο τζιπ και
πίσω, μ ε τ α φ έ ρ ο ν τ α ς μ ε ρ ι κ έ ς α κ ό μ α π ρ ο μ ή θ ε ι ε ς που ε ί χ ε α γ ο ρ ά σ ε ι ο Ουίλ. Το
κέντρο τ η ς πόλης απείχε μόνο λ ί γ ε ς ε κ α τ ο ν τ ά δ ε ς μ έ τ ρ α , α λ λ ά ε λ ά χ ι σ τ α φ ώ τ α
διέκοπταν το σκοτάδι ε δ ώ κι εκεί. Στην ανατολή μόλις που είχε φανεί μια ανεπαίσθητη λ ω ρ ί δ α φ ω τ ε ι ν ο ύ ο υ ρ α ν ο ύ και ε κ τ ό ς από μ ε ρ ι κ ά πουλιά που α ν ά γ γ ε λ ν α ν
το ε π ε ρ χ ό μ ε ν ο πρωινό, δεν υπήρχαν ά λ λ ο ι ήχοι.
Ό τ α ν τ ε λ ε ι ώ σ α μ ε , έ μ ε ι ν α στο τζιπ όσο ο Ουίλ συζητούσε βιαστικά με έναν
από τ ο υ ς φ ί λ ο υ ς τ ο υ ο οποίος στεκόταν ν υ σ τ α γ μ έ ν ο ς στην μπροστινή β ε ρ ά ν τ α
και μ α ς π α ρ α κ ο λ ο υ θ ο ύ σ ε τ η ν ώ ρ α που ο λ ο κ λ η ρ ώ ν α μ ε τ ο μ ά ζ ε μ α τ ω ν π ρ α γ μ ά των μας. Ξαφνικά α κ ο ύ σ α μ ε θ ό ρ υ β ο από τ η δ ι α σ τ α ύ ρ ω σ η . Είδαμε τ α φ ώ τ α
τριών φ ο ρ τ η γ ώ ν που έ φ τ α σ α ν στο κ έ ν τ ρ ο τ η ς π ό λ η ς και σταμάτησαν.
«Θα πρέπει να είναι ο Τζένσεν», είπε ο Ουίλ. «Ας π ά μ ε με τα πόδια μ έ χ ρ ι ε κ ε ί
να δ ο ύ μ ε τι κάνει α υ τ ό ς και η σ υ ν τ ρ ο φ ι ά τ ο υ , α λ λ ά θα πρέπει να ε ί μ α σ τ ε πολύ
προσεκτικοί».
Δ ι α σ χ ί σ α μ ε μ ε ρ ι κ ά σοκάκια και μ π ή κ α μ ε σ' ένα στενό που κ α τ έ λ η γ ε στον
κεντρικό δ ρ ό μ ο και σ ε σημείο που απείχε καμιά τ ρ ι α ν τ α ρ ι ά μ έ τ ρ α από τ α φ ο ρ τ η γ ά . Σ ε δ υ ο από τ α ο χ ή μ α τ α έ β α ζ α ν καύσιμα, ε ν ώ τ ο ά λ λ ο ή τ α ν σ τ α θ μ ε υ μ έ ν ο
μπροστά από το κατάστημα. Τ έ σ σ ε ρ ι ς πέντε άνθρωποι στέκονταν ε κ ε ί δίπλα.
Είδα τη Μ ά ρ τ ζ ο ρ ι να βγαίνει από το κ α τ ά σ τ η μ α και να βάζει κάτι στο φ ο ρ τ η γ ό
που ήταν σ τ α θ μ ε υ μ έ ν ο απ' έ ξ ω . Μ ε τ ά π ρ ο χ ώ ρ η σ ε α δ ι ά φ ο ρ α π ρ ο ς τ ο μ έ ρ ο ς
μ α ς ρίχνοντας μ α τ ι έ ς στα διπλανά κ α τ α σ τ ή μ α τ α .
«Πήγαινε π ρ ο ς τ α ε κ ε ί και δ ε ς α ν μ π ο ρ ε ί ς ν α τ η ν πείσεις ν α έ ρ θ ε ι μαζί μας»,
μου ψιθύρισε ο Ουίλ. «Θα σε π ε ρ ι μ έ ν ω εδώ».
Έ σ τ ρ ι ψ α στη γωνία και κ α θ ώ ς π ρ ο χ ώ ρ η σ α π ρ ο ς τ ο μ έ ρ ο ς τ η ς τ ρ ο μ ο κ ρ α τ ή θηκα απ' α υ τ ό που ε ί δ α . Πίσω τ η ς , μπροστά από το κ α τ ά σ τ η μ α , π α ρ α τ ή ρ η σ α
γ ι α π ρ ώ τ η φ ο ρ ά μ ε ρ ι κ ο ύ ς από τ ο υ ς ά ν τ ρ ε ς τ ο υ Τζένσεν ν α κ ρ α τ ο ύ ν α υ τ ό μ α τ α .
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Λίγες στιγμές αργότερα ο τρόμος μου μεγάλωσε. Στο δρόμο απέναντι μου μερικοί
οπλισμένοι στρατιώτες που προχωρούσαν σκυφτοί, με πολλές προφυλάξεις,
πλησίαζαν αργά την ομάδα του Τζένσεν.
Τη στιγμή ακριβώς που με είδε η Μάρτζορι, οι άντρες του Τζένσεν είδαν τους
άλλους και διαλύθηκαν. Ένας πυροβολισμός από αυτόματο όπλο γέμισε τον
αέρα. Η Μάρτζορι με κοίταξε τρομοκρατημένη. Έσπευσα προς το μέρος της
και την άρπαξα από το χέρι. Τρέξαμε και χωθήκαμε στο διπλανό σοκάκι. Γύρω μας
ακούγονταν εξαγριωμένες φωνές και πυροβολισμοί. Σκοντάψαμε σε ένα σωρό
με άδειες κούτες και καθώς πέφταμε τα πρόσωπά μας άγγιξαν σχεδόν το ένα
το άλλο.
«Πάμε!» είπα και σηκώθηκα μ' ένα πήδημα. Η Μάρτζορι προσπάθησε να
σηκωθεί και μετά με τράβηξε πάλι κάτω δείχνοντάς μου κάτι προς το τέρμα του
σοκακιού. Δυο άντρες με όπλα κρύβονταν εκεί έχοντας στραμμένες τις πλάτες
τους προς το μέρος μας. Ερευνούσαν με το βλέμμα το διπλανό δρόμο. Παγώσαμε. Τελικά οι άντρες έτρεξαν προς το δρόμο και προς τη δασωμένη περιοχή
πέρα απ' αυτόν.
Ήξερα ότι έπρεπε να φτάσουμε στο σπίτι του φίλου του Ουίλσον και στο τζιπ.
Ήμουν σίγουρος ότι και ο Ουίλ θα πήγαινε εκεί. Προχωρήσαμε με προσοχή και
φτάσαμε στον επόμενο δρόμο. Εξαγριωμένες φωνές και πυροβολισμοί ακούγονταν από τα δεξιά μας, αλλά δεν μπορούσαμε να δούμε κανέναν. Κοίταξα
προς τ' αριστερά. Κανένα σημάδι από τον Ουίλ. Υπέθεσα ότι θα είχε φύγει τρέχοντας, πριν από εμάς.
«Ας διασχίσουμε το δρόμο κι ας μπούμε στο δάσος», είπα στη Μάρτζορι που
τώρα ήταν σε πλήρη εγρήγορση και φαινόταν να μη φοβάται. «Μετά», συνέχισα,
«θα κατευθυνθούμε προς τ' αριστερά ακολουθώντας τις παρυφές του δάσους.
Το τζιπ είναι σταθμευμένο σ ένα σημείο προς εκείνη την κατεύθυνση».
«Εντάξει», είπε.
Διασχίσαμε γρήγορα το δρόμο και κατευθυνθήκαμε προς το σπίτι. Ήμαστε
καμιά τριανταριά μέτρα μακριά. Το τζιπ ήταν ακόμα εκεί, αλλά δεν μπορούσαμε
να δούμε καμιά κίνηση, πουθενά. Καθώς ετοιμαστήκαμε να διασχίσουμε σαν
βολίδα τον τελευταίο δρόμο που μας χώριζε από το σπίτι, ένα στρατιωτικό
όχημα έστριψε στη γωνία στ' αριστερά μας και προχώρησε αργά προς το σπίτι.
Ταυτόχρονα, ο Ουίλ διέσχισε τρέχοντας την αυλή, έβαλε μπροστά το τζιπ και
έφυγε με ταχύτητα προς την αντίθετη κατεύθυνση. Το όχημα τον ακολούθησε.
«Στην ευχή!» είπα.
«Τι θα κάνουμε τώρα;» ρώτησε η Μάρτζορι και η έκφραση του πανικού επέστρεψε στο πρόσωπό της.
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Περισσότεροι πυροβολισμοί ακούστηκαν να έρχονται από τους δρόμους πίσω
μας. Τούτη τη φορά ήταν πιο κοντά μας. Μπροστά μας, το δάσος γινόταν πιο
πυκνό και ανέβαινε προς την κορυφογραμμή που υψωνόταν πάνω από την πόλη
και εκτεινόταν από βορρά προς νότο. Ήταν η ίδια κορυφογραμμή που είχα δει
νωρίτερα όταν βρισκόμαστε με τον Ουίλ σ' εκείνο το ψηλό σημείο.
«Ας πάμε στην κορυφή», είπα. «Γρήγορα!»
Σκαρφαλώσαμε αρκετές εκατοντάδες μέτρα. Σταματήσαμε σε ένα φυσικό
παρατηρητήριο και κοιτάξαμε προς την πόλη. Τα στρατιωτικά οχήματα φαίνονταν σχεδόν σ' όλες τις διασταυρώσεις και αναρίθμητοι στρατιώτες έκαναν κάτι
που έμοιαζε με έρευνα από σπίτι σε σπίτι. Από κάτω μας στη βάση της βουνοπλαγιάς άκουγα πνιγμένες φωνές.
Τρέξαμε και ανεβήκαμε πιο ψηλά, στο βουνό. Το μόνο που μπορούσαμε να
κάνουμε πια ήταν να τρέχουμε.

Όλο το πρωινό περπατούσαμε κατά μήκος της κορυφογραμμής προς βορρά
και καθόμαστε κάτω για να μη φαινόμαστε κάθε φορά που κάποιο όχημα περνούσε από το δρόμο που ακολουθούσε πορεία παράλληλη με τη δική μας,
στ' αριστερά μας. Το μεγαλύτερο μέρος των οχημάτων ήταν ίδιο μ' εκείνο το
γκρίζο στρατιωτικό τζιπ που είχαμε δει πριν, αλλά κάπου κάπου μας προσπερνούσε και κανένα πολιτικό όχημα. Η ειρωνεία ήταν ότι ο δρόμος αποτελούσε το
μόνο σημείο ασφάλειας στην άγρια φύση που μας περιτριγύριζε.
Μπροστά μας οι δυο κορυφογραμμές πλησίαζαν η μια την άλλη και γίνονταν
πιο απότομες. Αιχμηρές προεξοχές βράχων περιστοίχιζαν την κοιλάδα που
βρισκόταν ανάμεσά τους. Ξαφνικά, είδαμε να πλησιάζει από το βορρά ένα τζιπ που
έμοιαζε με του Ουίλ. Το τζιπ έστριψε ξαφνικά σ' ένα δρομάκι που κατηφόριζε
στριφογυριστά προς την κοιλάδα.
«Αυτό το τζιπ μοιάζει με του Ουίλ», είπα και τεντώθηκα για να δω καλύτερα.
«Ας πάμε προς τα εκεί», είπε η Μάρτζορι.
«Στάσου μια στιγμή. Και τι γίνεται αν είναι παγίδα; Τι γίνεται αν τον έχουν
συλλάβει και χρησιμοποιούν το τζιπ του για να μας παγιδέψουν;»
Στο πρόσωπό της φάνηκε η απογοήτευση.
«Μείνε εσύ εδώ», είπα. «Εγώ θα πάω κάτω και φρόντισε να με παρακολουθείς.
Αν είναι όλα εντάξει, τότε θα σου κάνω νόημα να έρθεις κι εσύ».
Συμφώνησε απρόθυμα κι εγώ άρχισα να κατηφορίζω το απότομο βουνό
προς το σημείο όπου είχε σταματήσει το τζιπ. Μόλις που μπόρεσα να δω,
ανάμεσα από το φύλλωμα των δέντρων, κάποιον ο οποίος βγήκε από το όχημα,
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αλλά όσο κι αν προσπάθησα στάθηκε αδύνατο να ξεχωρίσω ποιος ήταν. Κρατιόμουν από μικρούς θάμνους και δέντρα και προχωρούσα προσεκτικά προς τα
κάτω, γλιστρώντας πού και πού στο χώμα.
Τελικά βρέθηκα στην ίδια ευθεία με το όχημα που ήταν σταθμευμένο στην
απέναντι πλαγιά, ίσως καμιά εκατοστή μέτρα μακριά μου. Ο οδηγός ακουμπούσε
στο πίσω φτερό και εξακολουθούσε να μην είναι ευδιάκριτος. Κινήθηκα προς τα
δεξιά για να δω καλύτερα. Ήταν ο Ουίλ. Έτρεξα προς τα δεξιά, αλλά γλίστρησα
ξαφνικά. Πιάστηκα την τελευταία στιγμή από τον κορμό ενός δέντρου και τ ρ α βήχτηκα πάλι επάνω. Το στομάχι μου είχε σφιχτεί από το φόβο. Από κάτω μου
ήταν ένας γκρεμός πάνω από δέκα μέτρα βάθος. Μόλις που τα κατάφερα να μη
σκοτωθώ.
Κρατώντας ακόμα το δέντρο, σηκώθηκα όρθιος και προσπάθησα να τραβήξω
την προσοχή του Ουίλ. Ερευνούσε την κορυφογραμμή πάνω από το κεφάλι
μου. Ξαφνικά το βλέμμα του έπεσε προς τα κάτω και πάνω μου. Τινάχτηκε και
άρχισε να προχωρεί προς το μέρος μου ανάμεσα στους θάμνους. Του έδειξα
με το χέρι τον απότομο γκρεμό.
Ερεύνησε το έδαφος της κοιλάδας και μετά μου φώναξε. «Δε βλέπω τρόπο
να περνάς απέναντι», είπε. «Θα πρέπει να προχωρήσεις προς την κοιλάδα και
να περάσεις από εκεί».
Κούνησα το κεφάλι και ήμουν έτοιμος να γνέψω στη Μάρτζορι όταν άκουσα
ένα όχημα να πλησιάζει από μακριά. Ο Ουίλ πήδηξε στο τζιπ του και απομακρύνθηκε με ταχύτητα πηγαίνοντας προς τον κύριο δρόμο. Εγώ ανέβηκα πάλι
τη βουνοπλαγιά τρέχοντας. Μέσα από τα φυλλώματα, έβλεπα τη Μάρτζορι να
προχωρεί προς το μέρος μου.
Ξαφνικά ακούστηκαν από πίσω της μερικές δυνατές φωνές στα ισπανικά,
καθώς και θόρυβος ανθρώπων που έτρεχαν. Η Μάρτζορι κρύφτηκε πίσω από
ένα βράχο. Άλλαξα κατεύθυνση και έτρεξα, όσο πιο αθόρυβα μπορούσα, προς
τα αριστερά. Καθώς έτρεχα προσπάθησα να δω τη Μάρτζορι μέσα από τα
δέντρα. Τη στιγμή που την είδα άκουσα και τη δυνατή κραυγή που έβγαλε όταν
δυο στρατιώτες την έπιασαν από τα χέρια και την ανάγκασαν να σηκωθεί ό ρ θ ι α .
Συνέχισα να ανεβαίνω στο βουνό τρέχοντας, με το σώμα σκυμμένο όσο πιο
χαμηλά μπορούσα. Το πανικόβλητο βλέμμα τ η ς Μάρτζορι είχε αποτυπωθεί στο
νου μου. Όταν έφτασα στην κορυφή άλλαξα πάλι κατεύθυνση και πήγα βόρεια
ενώ η καρδιά μου σφυροκοπούσε το στήθος μου από τον τρόμο.
Κάλυψα τρέχοντας πάνω από ένα χιλιόμετρο και σταμάτησα για να αφουγκραστώ. Δεν ακουγόταν καμιά κίνηση ή ομιλία πίσω μου. Ξάπλωσα ανάσκελα
και προσπάθησα να χαλαρώσω και να σκεφτώ καθαρά, αλλά το απόκοσμο
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όραμα της σύλληψης της Μάρτζορι με είχε κατακυριεύσει. Γιατί της ζήτησα να
παραμείνει μόνη της στην κορυφογραμμή; Τι έπρεπε να κάνω τώρα;
Ανακάθισα και πήρα μια βαθιά αναπνοή. Κοίταξα το δρόμο, στην άλλη κορυφογραμμή. Όσο έτρεχα δεν είχα δει κανένα όχημα. Αφουγκράστηκα πάλι εντείνοντας την προσοχή μου. Τίποτα, κανένας θόρυβος, μόνο οι συνηθισμένοι ήχοι
του δάσους. Άρχισα να ηρεμώ σιγά σιγά. Σε τελευταία ανάλυση η Μάρτζορι
απλώς είχε συλληφθεί. Δεν ήταν ένοχη για τίποτα πέρα από το ότι είχε τρέξει
για να ξεφύγει από τους πυροβολισμούς. Πιθανόν να την κρατούσαν μέχρις
ότου διαπιστώσουν ότι ήταν επιστήμονας.
Για άλλη μια φορά κατευθύνθηκα βόρεια. Πονούσε λίγο η μέση μου. Ένιωθα
βρόμικος και κουρασμένος, και η πείνα μου έσχιζε το στομάχι. Περπάτησα για
δυο ώρες χωρίς να σκέφτομαι και χωρίς να δω κανέναν.
Και τότε, από την πλαγιά στα δεξιά μου, άκουσα κάποιον να τρέχει. Πάγωσα
και αφουγκράστηκα. Ο θόρυβος σταμάτησε. Σ' αυτό το σημείο τα δέντρα ήταν
πιο μεγάλα και εμπόδιζαν τον ήλιο να φτάσει στο έδαφος πράγμα που έκανε τη
βλάστηση από κάτω τους πιο αραιή. Μπορούσα να δω σε μια απόσταση πενήντα
με εξήντα μέτρα. Δεν κουνιόταν το παραμικρό. Περπάτησα, και πέρασα ένα
μεγάλο βράχο που βρισκόταν στα δεξιά μου και μερικά δέντρα, βαδίζοντας όσο
πιο μαλακά μπορούσα. Άλλοι τρεις τέσσερις μεγάλοι βράχοι προεξείχαν στο
δρόμο μου και προσπέρασα γρήγορα δυο απ' αυτούς. Πάλι καμιά κίνηση. Είχα
αρχίσει να περπατώ δίπλα στον τρίτο βράχο, παρακάμπτοντάς τον, όταν πίσω
μου έσπασαν κάτι χαμόκλαδα. Στράφηκα αργά.
Εκεί, δίπλα στο βράχο ήταν ο γενειοφόρος άντρας που είχα δει στο αγρόκτημα του Τζένσεν. Το βλέμμα του ήταν άγριο, αλλά φαινόταν πανικόβλητος και
τα χέρια του έτρεμαν καθώς είχε στραμμένο προς το στομάχι μου το αυτόματο
όπλο του. Μου φάνηκε πως αγωνιζόταν να με θυμηθεί.
«Δυο λεπτά, περίμενε», τραύλισα, «γνωρίζω τον Τζένσεν».
Με κοίταξε με περισσότερη προσοχή και χαμήλωσε το όπλο. Τότε από τα
δέντρα πίσω μας, ακούσαμε το θόρυβο. Ο γενειοφόρος άντρας έτρεξε βόρεια
περνώντας δίπλα μου και κρατώντας στο ένα χέρι το αυτόματο. Εγώ τον ακολούθησα ενστικτωδώς. Και οι δυο μας τρέχαμε όσο πιο γρήγορα μπορούσαμε,
αποφεύγοντας κλαδιά και βράχους, και κοιτάζοντας που και πού πίσω μας.
Μετά από μερικές εκατοντάδες μέτρα ο άντρας σκόνταψε. Εγώ τον προσπέρασα και σωριάστηκα κάτω, ανάμεσα σε δυο βράχους, για να αναπαυτώ λίγο
και να κοιτάξω πίσω μου. Αφουγκράστηκα κι έψαξα γύρω με το βλέμμα. Είδα
ένα μοναχικό στρατιώτη καμιά πενηνταριά μέτρα μακριά. Σήκωσε το όπλο του
και σκόπευσε τον τεράστιο άντρα που αγωνιζόταν να σηκωθεί. Πριν προλάβω
να του φωνάξω να φυλαχτεί ο στρατιώτης πυροβόλησε. Το στήθος του άντρα
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άνοιξε καθώς οι σφαίρες, που μπήκαν από την πλάτη, τον τρύπησαν πιτσιλίζοντάς
με με αίματα. Η ηχώ του πυροβόλου γέμισε τον αέρα.
Ο άντρας στάθηκε ακίνητος για μια στιγμή, τα μάτια του πέτρωσαν, το σώμα
έγειρε μπροστά και έπεσε. Αντέδρασα στα τυφλά, τρέχοντας πάλι προς το βορρά,
απομακρυνόμενος από το στρατιώτη, φροντίζοντας ώστε ανάμεσα σ' εμένα και
την περιοχή από την οποία είχαν έρθει οι σφαίρες, να παρεμβάλλονται δέντρα.
Η πλαγιά γινόταν όλο και πιο τραχιά και βραχώδης, και η άνοδος πολύ πιο
απότομη.
Ό λ ο μου το σώμα έτρεμε από την εξάντληση και τον τρόμο καθώς αγωνιζόμουν να απομακρυνθώ σκαρφαλώνοντας στους βράχους. Σε κάποιο σημείο
γλίστρησα και αποτόλμησα να ρίξω ένα βλέμμα προς τα πίσω. Ο στρατιώτης
πλησίαζε τον άντρα που μόλις είχε πυροβολήσει. Κρύφτηκα πίσω από ένα βράχο
τη στιγμή ακριβώς που ο στρατιώτης κοίταξε προς τα πάνω, κατευθείαν στο
σημείο που βρισκόμουν πριν από μια στιγμή. Εκεί η διαμόρφωση της πλαγιάς
με έκρυβε από το στρατιώτη, έτσι σηκώθηκα όρθιος πάλι και άρχισα να τρέχω
όσο πιο γρήγορα γινόταν ανάμεσα σε δέντρα και βράχους. Ο νους μου είχε
σταματήσει. Το μόνο που μπορούσα να σκεφτώ ήταν πώς να ξεφύγω. Δεν τολμούσα να κοιτάξω προς τα πίσω, ήμουν όμως σίγουρος ότι άκουσα το στρατιώτη να
τρέχει πίσω μου.
Η πλαγιά γινόταν πάλι απότομη και άρχισα να πασχίζω πάλι να σκαρφαλώσω. Η δύναμή μου είχε αρχίσει να με εγκαταλείπει. Στην κορυφή το έδαφος
γινόταν επίπεδο και η περιοχή ήταν γεμάτη από υψηλά δέντρα με πυκνό φύλλωμα και πλούσια βλάστηση από κάτω τους. Πίσω απ' αυτά υψωνόταν ένας
βράχος που έπρεπε να σκαρφαλώσω με μεγάλη προσοχή, έτσι έψαξα να βρω
σημεία στα οποία θα μπορούσα να στηρίξω τα χέρια και τα πόδια μου. Αγωνίστηκα να φτάσω στην κορυφή του και όταν έφτασα με κατέλαβε απελπισία με
το θέαμα που αντίκρισα μπροστά μου. Ένας γκρεμός βάθους τριάντα περίπου
μέτρων ή και περισσότερο έκοβε το δρόμο μου. Ήταν αδύνατο να προχωρήσω.
Ήμουν καταδικασμένος. Τελειωμένος. Πίσω μου κατρακυλούσαν βράχοι,
σημάδι ότι ο στρατιώτης πλησίαζε. Έπεσα στα γόνατα. Ήμουν εξαντλημένος,
διαλυμένος και με έναν τελευταίο στεναγμό εγκατέλειψα και την τελευταία προσπάθεια παραιτούμενος στη μοίρα μου. Ή ξ ε ρ α πως σύντομα θα έρχονταν οι
σφαίρες. Ωστόσο ο τρόμος με είχε κάνει να βλέπω το θάνατο σαν μια ευπρόσδεκτη ανακούφιση. Καθώς περίμενα, ο νους μου έτρεξε πίσω στις Κυριακές της
παιδικής μου ηλικίας και στην αθώα θεώρησή μου για το Θεό. Πώς θα ήταν,
άραγε, ο θάνατος; Προσπάθησα να προετοιμάσω τον εαυτό μου για να δεχτεί
την εμπειρία.
Μετά από αρκετή ώρα αναμονής στη διάρκεια της οποίας δεν είχα συναίσθηση
του χρόνου, συνειδητοποίησα ξαφνικά ότι δεν είχε συμβεί τίποτα! Κοίταξα γύρω
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μου και πρόσεξα για πρώτη φορά πως είχα εγκατασταθεί στην ψηλότερη βουνοκορφή. Οι άλλες κορυφές και βράχοι βρίσκονταν χαμηλότερα αφήνοντάς μου
μια πανοραμική θέα προς όλες τις κατευθύνσεις.
Το βλέμμα μου έπιασε κάποια κίνηση. Εκεί κάτω, μακριά, στην πλαγιά, περπατούσε αδιάφορος, αυξάνοντας την απόσταση ανάμεσά μας, ο στρατιώτης.
Στο ένα του χέρι είχε περάσει το όπλο που ανήκε στον άνθρωπο του Τζένσεν.
Το θέαμα ζέστανε το κορμί μου και με γέμισε από κύματα αθόρυβου γέλιου.
Κάτι είχε γίνει και είχα σωθεί! Στράφηκα, κάθισα οκλαδόν και απόλαυσα την
ευφορία που με κατέκλυσε. Ήθελα να μείνω για πάντα εκεί. Το φως του ήλιου
και ο γαλάζιος ουρανός έκαναν την ημέρα να λαμποκοπά.
Καθώς καθόμουν εκεί και κοιτούσα τα πορφυρένια βουνά που υπήρχαν γύρω
μου τα ένιωσα ξαφνικά σαν να βρίσκονταν πολύ κοντά μου. Την ίδια αίσθηση
είχα και για τα λίγα σύννεφα που αιωρούνταν από πάνω μου. Μου φάνηκε πως αν
άπλωνα τα χέρια μου θα μπορούσα να τ' αγγίξω.
Απλωσα πράγματι τα χέρια μου προς τον ουρανό και παρατήρησα ότι η
αίσθηση που είχα για το σώμα μου ήταν κάπως διαφορετική. Το χέρι μου είχε
σηκωθεί απαλά και με απίστευτη ευκολία και κρατούσα την πλάτη, το λαιμό και
το κεφάλι μου σε μια τέλεια ευθεία γραμμή χωρίς να καταβάλω καμιά απολύτως
προσπάθεια. Σηκώθηκα από τη θέση μου - καθόμουν οκλαδόν - χωρίς να
χρησιμοποιήσω τα χέρια μου και τεντώθηκα. Ένιωθα ανάλαφρος.
Κοιτάζοντας τα βουνά, στο βάθος, αν και ήταν μέρα πρόσεξα τη σελήνη που
ήταν έτοιμη να δύσει. Ήταν γεμάτη κατά το ένα τέταρτο και κρεμόταν πάνω από
τον ορίζοντα σαν ανεστραμμένο κύπελλο. Αντιλήφθηκα αμέσως γιατί είχε αυτό
το σχήμα. Ο ήλιος, εκατομμύρια χιλιόμετρα πάνω από μένα, έλαμπε μόνο στην
κορυφή της σελήνης που βυθιζόταν στον ορίζοντα. Μπορούσα να αντιληφθώ με
ακρίβεια τη γραμμή ανάμεσα στον ήλιο και την επιφάνεια της σελήνης και αυτή η
συνειδητοποίηση διεύρυνε κατά κάποιο τρόπο τη συνείδησή μου, επεκτείνοντάς
την προς τα έξω.
Μπορούσα να φανταστώ τη σελήνη, που είχε ήδη βυθιστεί πίσω από τον
ορίζοντα, και το ακριβές σχήμα που θα παρουσίαζε σ' αυτούς που ζούσαν πιο
δυτικά και μπορούσαν να τη δουν ακόμα. Κατόπιν φαντάστηκα πώς θα φαινόταν
όταν θα βρισκόταν κατευθείαν από κάτω μου, στην άλλη άκρη του πλανήτη. Οι
άνθρωποι εκεί θα την έβλεπαν σαν πανσέληνο, γιατί ο ήλιος πάνω από το κεφάλι
μου θα κτυπούσε τη γυρισμένη προς αυτούς πλευρά της σελήνης.
Αυτή η εικόνα έστειλε μια ζωηρή αίσθηση στη σπονδυλική μου στήλη και η
πλάτη μου ίσιωσε ακόμα περισσότερο καθώς αντιλήφθηκα, ή μάλλον αισθάνθηκα, την ίδια ποσότητα χώρου που συνήθως ένιωθα πάνω από το κεφάλι μου, να
υπάρχει και κάτω από τα πόδια μου, από την άλλη άκρη της σφαίρας. Για πρώτη
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φ ο ρ ά στη ζωή μου, αντιλαμβανόμουν τη σφαιρικότητα τ η ς γ η ς όχι σαν διανοητική σύλληψη, αλλά σαν μια πραγματική αίσθηση.
Σε κάποιο επίπεδο αυτή η συνειδητοποίηση με ενθουσίασε, σε ένα άλλο,
όμως, μου φάνηκε εντελώς συνηθισμένη και φυσιολογική. Το μόνο που ήθελα
να κάνω ήταν να βυθιστώ στην αίσθηση ότι ήμουν μ ε τ έ ω ρ ο ς , ότι πλανιόμουν στο
κενό, σ' ένα χώρο που εκτεινόταν προς ό λ ε ς τις κατευθύνσεις. Αντί να στέκομαι
πάνω στη Γη αντισταθμίζοντας τη βαρύτητα με την πίεση των ποδιών μου στην
επιφάνειά τ η ς , ένιωθα τ ώ ρ α σαν να βρισκόμουν στον α έ ρ α από κάποια εσωτερική άνωση, σαν να ήμουν γεμισμένος με την ακριβή ποσότητα ηλίου, όπως το
αερόστατο, ώστε να αιωρούμαι πάνω από το έ δ α φ ο ς το οποίο μόλις που άγγιζα
με τα πόδια μου. Ένιωθα ότι βρισκόμουν σε τ έ λ ε ι α σωματική φ ό ρ μ α , όπως ο
αθλητής που προπονείται εντατικά, αλλά πολύ πιο καλά συντονισμένος και ολότ ε λ α ανάλαφρος.
Κάθισα ξανά στο βράχο και για άλλη μια φ ο ρ ά τα πάντα έδειχναν να είναι
τόσο κοντά μου: η τ ρ α χ ι ά π ρ ο ε ξ ο χ ή πάνω στην οποία καθόμουν, τα ψηλά δέντρα πιο κάτω, στην πλαγιά, και τα άλλα βουνά πέρα, στον ορίζοντα. Και καθώς
παρατηρούσα τα κλαδιά των δέντρων να λικνίζονται απαλά στην α ύ ρ α είχα όχι
μόνο την αίσθηση τ ο υ γ ε γ ο ν ό τ ο ς μέσω τ η ς όρασης, αλλά και μια αίσθηση ότι τα
κλαδιά που κινούνταν στον άνεμο ήταν οι τ ρ ί χ ε ς τ ο υ σώματός μου.
Αισθανόμουν το καθετί σαν να ήταν, κατά κάποιο τρόπο, μέρος τ ο υ εαυτού
μου. Καθώς καθόμουν στην κ ο ρ υ φ ή τ ο υ βουνού βλέποντας το τοπίο να ξεθωριάζει όσο απομακρυνόταν από ε μ έ ν α π ρ ο ς ό λ ε ς τις κατευθύνσεις, ένιωσα ότι
εκείνο που ή ξ ε ρ α πάντοτε ως το υλικό μου σώμα, αποτελούσε απλώς το κεφάλι
ενός πολύ μεγαλύτερου σώματος που συμπεριλάμβανε ό,τι μπορούσα να δω.
Αισθάνθηκα το σύνολο τ ο υ σύμπαντος να κοιτάζει τον ε α υ τ ό τ ο υ μέσα από τα
μάτια μου.
Η αίσθηση αυτή μου έ φ ε ρ ε ξαφνικά κάποιες αναμνήσεις. Ο νους μου διέσχισε
το χρόνο προς τα πίσω, πριν από το ταξίδι μου στο Περού, πριν από την παιδική
μου ηλικία και τη γέννησή μου. Η συνειδητοποίηση ότι, πράγματι, η ζωή μου δεν
άρχισε με τη σύλληψη και τη γέννησή μου σ' αυτό τον πλανήτη, έκανε την εμφάνιση
τ η ς . Η ζωή μου είχε αρχίσει πολύ πιο νωρίς, με το σχηματισμό του υπόλοιποι
εαυτού μου, τ ο υ πραγματικού μου σώματος, του ίδιου τ ο υ σύμπαντος.
Η επιστήμη τ η ς ε ξ έ λ ι ξ η ς υπήρξε πάντα για μένα ανιαρή, αλλά τ ώ ρ α , καθώς
ο ν ο υ ς μου συνέχιζε να τ ρ έ χ ε ι πίσω στο χρόνο, όλα τα πράγματα που είχα
διαβάσει για το θέμα άρχισαν να έρχονται πίσω στη μνήμη μου, όπως και οι
σ υ ζ η τ ή σ ε ι ς που έ κ α ν α κάποτε με το φ ί λ ο μ ο υ ο ο π ο ί ο ς έ μ ο ι α ζ ε τ ο υ Ρενό.
Θυμήθηκα ότι τον ε ν δ ι έ φ ε ρ ε αυτός ο τ ο μ έ α ς : η ε ξ έ λ ι ξ η .
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Η γνώση φαινόταν να συγχωνεύεται με τις αναμνήσεις. Ανακαλούσα, κατά
κάποιο τρόπο, στη μνήμη μου ό,τι είχε συμβεί και η θύμηση αυτή μου επέτρεπε
να βλέπω την εξέλιξη με καινούριο τρόπο.
Είδα την πρωταρχική ύλη να εκρήγνυται στο σύμπαν και συνειδητοποίησα,
όπως περιέγραφε η Τρίτη Επίγνωση, ότι τίποτα δεν είχε στερεά μορφή. Η ύλη ήταν
απλά ενέργεια που δονούνταν σε ορισμένο επίπεδο και στην αρχή η ύλη υπήρχε
μόνο στην απλούστερη δονητική της μορφή: στο στοιχείο που ονομάζουμε υδρογόνο. Αυτό ήταν το μόνο που υπήρχε στο σύμπαν, μόνο υδρογόνο.
Παρατήρησα τα άτομα του υδρογόνου ν' αρχίζουν να έλκουν το ένα το άλλο,
λες και η κυρίαρχη αρχή, η ακατανίκητη τάση αυτής της ενέργειας; ήταν να αρχίσει
να κινείται προς μια πιο σύνθετη κατάσταση. Και όταν θύλακες του υδρογόνου
αποκτούσαν ικανοποιητική πυκνότητα, άρχιζε να θερμαίνεται και να πυρακτώνεται
για να γίνει εκείνο που αποκαλούμε αστέρι και σ' αυτή την πυράκτωση το υδρογόνο συντηκόταν και περνούσε στην επόμενη ανώτερη δόνηση, το στοιχείο που
ονομάζουμε ήλιο.
Καθώς συνέχιζα την παρατήρηση, αυτοί οι πρώτοι αστέρες γέρασαν. Τελικά
εξερράγησαν και εξακόντισαν το υπόλοιπο υδρογόνο και το μόλις δημιουργημένο ήλιο, στο σύμπαν. Και ολόκληρη η διεργασία ξανάρχισε. Το υδρογόνο και το
ήλιο άρχισαν να έλκουν το ένα το άλλο, μέχρις ότου η θερμοκρασία έφτασε σε
αρκετά υψηλά επίπεδα για να σχηματιστούν καινούριοι αστέρες. Αυτό με τη σειρά
του έκανε το ήλιο να συντηχθεί δημιουργώντας έτσι το στοιχείο λίθιο το οποίο
δονούνταν στο αμέσως υψηλότερο επίπεδο.
Και ούτω καθ' εξής... κάθε διαδοχική γενεά αστέρων δημιουργούσε ύλη που
δεν υπήρχε πριν, μέχρις ότου σχηματίστηκε το ευρύ φάσμα της ύλης - τα βασικά
χημικά στοιχεία - και διασκορπίστηκε παντού. Η ύλη εξελίχθηκε από το στοιχείο του υδρογόνου, την απλούστερη δόνηση της ενέργειας, μέχρι τον άνθρακα
ο οποίος δονείται σε μια εξαιρετικά υψηλή συχνότητα. Τώρα πιο το σκηνικό ήταν
στημένο για το επόμενο βήμα στην εξέλιξη.
Καθώς σχηματίστηκε ο ήλιος μας, θύλακες ύλης μπήκαν σε τροχιά γύρω του
και ένας από αυτούς, η Γη, περιλάμβανε όλα τα πρόσφατα δημιουργημένα
στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου και του άνθρακα. Καθώς η Γη ψυχόταν, αέρια τα
οποία κάποτε κατακρατούνταν από τη λιωμένη μάζα, μετανάστευσαν στην επιφάνεια και συγχωνεύτηκαν σχηματίζοντας υδρατμούς. Πολλές βροχές έπεσαν
και σχημάτισαν τους ωκεανούς πάνω στον τότε γυμνό φλοιό. Κατόπιν όταν το
νερό κάλυψε μεγάλο μέρος της επιφάνειας της Γης, οι ουρανοί καθάρισαν και
ο ήλιος, ο οποίος έκαιγε κι έστελνε τη λάμψη του, έλουσε τον καινούριο κόσμο
με φως, θερμότητα και ακτινοβολία.
Και στις ρηχές λίμνες και τα ξέβαθα νερά γενικά, μέσα στις μεγάλες ηλεκτροφόρες καταιγίδες που σάρωναν περιοδικά τον πλανήτη, η ύλη ξεπέρασε το
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δονητικό επίπεδο του άνθρακα φτάνοντας σε μια ακόμα πιο σύνθετη κατάσταση: τη δόνηση που αντιπροσωπεύεται από τα αμινοξέα. Αλλά για πρώτη φορά,
αυτό το καινούριο επίπεδο δόνησης δεν ήταν σταθερό από μόνο του. Η ύλη
ήταν υποχρεωμένη να απορροφά συνέχεια άλλη ύλη για να μπορέσει να διατηρήσει τη δόνησή της. Έπρεπε να τραφεί. Έτσι αναδύθηκε η καινούρια τάση της
εξέλιξης: η Ζωή.
Αυτή η ζωή ήταν ακόμα περιορισμένη να ζει μέσα στο νερό και την είδα να
διασπάται σε δυο ξεχωριστές μορφές. Μια μορφή - εκείνη που ονομάζουμε
φυτά - ζούσε από ανόργανη ύλη και μετουσίωνε τα στοιχεία της σε τροφή
χρησιμοποιώντας το διοξείδιο του άνθρακα από τη νεοδημιουργημένη ατμόσφαιρα. Τα φυτά τώρα απελευθέρωναν για πρώτη φορά, στον κόσμο, σαν υποπροϊόν, το οξυγόνο. Η φυτική ζωή εξαπλώθηκε γρήγορα μέσα στους ωκεανούς,
και τελικά και πάνω στην ξηρά.
Η άλλη μορφή - εκείνη που αποκαλούμε ζώα - απορροφούσε μόνο οργανική ζωή για να διατηρήσει τη δόνησή της. Καθώς παρατηρούσα, τα ζώα γέμισαν τους ωκεανούς κατά τη μεγάλη εποχή των ιχθύων, και όταν τα φυτά είχαν
απελευθερώσει πλέον αρκετό οξυγόνο στην ατμόσφαιρα, οι ιχθείς άρχισαν την
πορεία τους προς την ξηρά.
Είδα τα αμφίβια - κατά το ήμισυ ψάρι, κατά το ήμισυ κάτι καινούριο - να αφήνουν για πρώτη φορά το νερό και να χρησιμοποιούν πνεύμονες για να αναπνεύσουν τον καινούριο αέρα. Κατόπιν η ύλη μεταπήδησε στη βαθμίδα των ερπετών
που κάλυψαν τη Γη κατά τη μεγάλη περίοδο των δεινοσαύρων. Έπειτα ήρθαν
τα θερμόαιμα θηλαστικά και κάλυψαν με τον ίδιο τρόπο τη Γη. Αντιλήφθηκα ότι
κάθε αναδυόμενο είδος αντιπροσώπευε ζωή - ύλη - που έτεινε προς την αμέσως
υψηλότερη δόνηση. Τελικά η πρόοδος τελείωσε. Και εκεί στην κορυφή της πυραμίδας στεκόταν το ανθρώπινο είδος.
Το ανθρώπινο είδος. Το όραμα τελείωσε. Είχα δει σε μια αναλαμπή ολόκληρη
την ιστορία της εξέλιξης, την ιστορία της ύλης που ήρθε σε ύπαρξη και κατόπιν
εξελισσόταν ανεβαίνοντας σε όλο και πιο υψηλότερη δόνηση, σαν να ακολουθούσε κάποιο σχέδιο - οδηγό, δημιουργώντας, τελικά, τις κατάλληλες συνθήκες για
να προκύψουν οι άνθρωποι... για να προκύψει ο καθένας από μας, σαν άτομο.
Καθώς καθόμουν εκεί σ' εκείνο το βουνό, μπορούσα σχεδόν να δω πώς επεκτάθηκε αυτή η εξέλιξη ακόμα περισσότερο στη ζωή των ανθρώπινων όντων.
Η περαιτέρω εξέλιξη συνδεόταν, κατά κάποιο τρόπο, με την εμπειρία των συμπτώσεων στη ζωή μας. Κάτι σχετικό μ' αυτά τα γεγονότα μας οδήγησε προς
τα εμπρός στη ζωή μας, και δημιούργησε μια υψηλότερη δόνηση η οποία προώθησε και την εξέλιξη. Ωστόσο, όσο σκληρά κι αν προσπάθησα, δεν μπόρεσα να
το καταλάβω εντελώς.
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Κάθισα για πολύ στην προεξοχή του βράχου, βυθισμένος σε μια κατάσταση
ειρήνης και πληρότητας. Και μετά, εντελώς ξαφνικά, συνειδητοποίησα ότι ο
ήλιος είχε αρχίσει να χαμηλώνει στη δύση. Παρατήρησα επίσης ότι στα βορειοδυτικά, γύρω στο ενάμισι χιλιόμετρο μακριά, υπήρχε κάτι σαν πόλη. Μπορούσα
να ξεχωρίσω τα σχήματα που διέγραφαν οι στέγες των κτιρίων. Και μου φάνηκε
πως ο δρόμος τ η ς δυτικής κορυφογραμμής κατέληγε ακριβώς εκεί.
Σηκώθηκα κι άρχισα να κατεβαίνω από τους βράχους. Γέλασα δυνατά. Ήμουν
ακόμα συνδεδεμένος με το τοπίο, έτσι ένιωσα πως περπατούσα κατά μήκος του
ίδιου μου του σώματος κι ακόμη, ότι εξερευνούσα τις περιοχές του ίδιου μου
του σώματος. Το αίσθημα ήταν πολύ αναζωογονητικό.
Κατέβηκα τα απόκρημνα σημεία και μπήκα στα δέντρα. Ο απογευματινός
ήλιος έριχνε μακριές σκιές στο έδαφος του δάσους. Είχα φτάσει στη μέση της
καθόδου μου, όταν μπήκα σε μια περιοχή ιδιαίτερα πυκνού δάσους με μεγάλα
δέντρα. Εκεί ένιωσα μια μεταβολή στο σώμα μου. Ένιωσα ακόμη πιο ελαφρός
και πιο συντονισμένος με τη φύση. Σταμάτησα και κοίταξα τα δέντρα, και τους
θάμνους, εστιάζοντας την προσοχή μου στο σχήμα και την ομορφιά τους. Μπορούσα να δω αναλαμπές λευκού φωτός και κάτι που έμοιαζε με ροζ ανταύγεια
γύρω από κάθε φυτό. Συνέχισα να βαδίζω και έφτασα σ' ένα ρυάκι που ακτινοβολούσε ένα αχνό γαλάζιο φως το οποίο με γέμισε με τόσο μεγάλη ηρεμία που
την ένιωθα σαν νύστα. Τελικά διέσχισα την κοιλάδα και ανέβηκα την άλλη πλαγιά
μέχρι που έφτασα στο δρόμο. Πλησίασα τη χαλικόστρωτη επιφάνεια και άρχισα
να βαδίζω αδιάφορα στην άκρη της, κατευθυνόμενος προς τα βόρεια.
Πιο μπροστά από εμένα, είδα έναν άντρα που φορούσε ιερατικό ένδυμα και
έστριβε στην επόμενη στροφή. Το θέαμα με ενθουσίασε. Χωρίς κανένα φόβο,
έτρεξα για να του μιλήσω. Ή ξ ε ρ α πως θα γνώριζα τι ακριβώς έπρεπε να πω και
να κάνω. Είχα μια αίσθηση απόλυτης ευεξίας. Αλλά προς μεγάλη μου έκπληξη
όταν έφτασα κι εγώ στη στροφή ο άντρας είχε εξαφανιστεί. Στα δεξιά μου
ξεκινούσε ένας δρόμος που έστριβε προς τα πίσω και έμπαινε στην κοιλάδα,
ωστόσο, δεν μπόρεσα να δω κανένα προς εκείνη την κατεύθυνση. Έτρεξα ακόμη
λίγο στον κύριο δρόμο, αλλά πάλι δεν είδα κανένα. Σκέφτηκα να γυρίσω πίσω
και να ακολουθήσω το δρόμο που μόλις είχα προσπεράσει, αλλά ήξερα πως η
πόλη ήταν μπροστά μου, έτσι συνέχισα να βαδίζω προς εκείνη την κατεύθυνση.
Ωστόσο, αρκετές φορές ήρθα στο νου μου εκείνος ο άλλος δρόμος.
Καμιά εκατοστή μέτρα πιο κάτω, καθώς έπαιρνα μια ακόμα στροφή, άκουσα
το θόρυβο μηχανής αυτοκινήτων. Κοίταξα και ανάμεσα από τα δέντρα είδα μια
συνοδεία στρατιωτικών φορτηγών να πλησιάζουν με μεγάλη ταχύτητα. Δίστασα
για ένα λεπτό, λέγοντας στον εαυτό μου ότι μπορούσα να αντιμετωπίσω με
θάρρος την κατάσταση, αλλά μετά θυμήθηκα τον τρόμο που είχα νιώσει με τους
πυροβολισμούς στην κορυφογραμμή.
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Μόλις που πρόλαβα να πηδήξω από το δρόμο προς τη δεξιά μεριά και να
μείνω ακίνητος. Δέκα τζιπ πέρασαν από μπροστά μου με μεγάλη ταχύτητα. Είχα
προσγειωθεί σε ένα σημείο που ήταν εντελώς εκτεθειμένο και το μόνο που
μπορούσα να ελπίζω ήταν να μην τύχει και κοιτάξει κανείς προς το μέρος μου.
Τα οχήματα πέρασαν γύρω στα εφτά μέτρα μακριά από το σημείο που βρισκόμουν. Μύριζα τα καυσαέρια από τις εξατμίσεις και έβλεπα την έκφραση στο
πρόσωπο του κάθε στρατιώτη.
Ευτυχώς, κανένας δε με είδε. Αφού πέρασαν όλα, σύρθηκα πίσω από ένα
μεγάλο δέντρο. Τα χέρια μου έτρεμαν, και η αίσθηση τ η ς γαλήνης είχε θρυμματιστεί μέσα μου... Τώρα το γνωστό αίσθημα ανησυχίας έσφιξε το στομάχι μου.
Τελικά, βγήκα στο δρόμο. Ο ήχος περισσότερων οχημάτων με έστειλε πάλι
πίσω στην πλαγιά και είδα δυο ακόμα τζιπ να περνούν με ταχύτητα. Ένιωσα ναυτία.
Αυτή τη φορά ήμουν για τα καλά έξω από το δρόμο, στράφηκα πίσω και
άρχισα να βαδίζω προς την κατεύθυνση από την οποία είχα έρθει μέχρι εδώ,
αλλά τώρα είχα εντεταμένη την προσοχή μου. Έφτασα στο δρόμο που είχα
προσπεράσει προηγουμένως. Στάθηκα και αφουγκράστηκα προσεκτικά μήπως
ακούσω κάποιον ήχο ή κίνηση. Αποφάσισα να περάσω μέσα από δάσος που
εκτεινόταν δίπλα στο δρόμο και να γυρίσω πίσω στην κοιλάδα. Ένιωσα πάλι
βαρύ το σώμα μου. Τι είχα κάνει, αναρωτήθηκα. Γιατί περπατούσα πάνω στο
δρόμο; Θα πρέπει να ήμουν τρελός, να τα είχα χάσει από το σοκ των πυροβολισμών, ή μαγεμένος, σε μια παράξενη κατάσταση ευφορίας. Σύνελθε, απόκτησε αίσθηση της πραγματικότητας, προέτρεψα τον εαυτό μου. Πρέπει να είσαι
προσεκτικός. Εδώ υπάρχουν άνθρωποι που θα σε σκοτώσουν αν κάνεις το
παραμικρό λάθος!
Ξαφνικά πάγωσα. Μπροστά μου, σε καμιά τριανταριά μέτρα απόσταση, είδα
τον ιερέα. Καθόταν κάτω από ένα μεγάλο δέντρο που περιτριγυριζόταν από
βράχους. Καθώς τον κοίταξα στράφηκε και με κοίταξε κι εκείνος. Έκανα ένα βήμα
προς τα πίσω, αλλά εκείνος μου χαμογέλασε και μου έγνεψε να πάω κοντά του.
Τον πλησίασα επιφυλακτικά. Εκείνος παρέμεινε ακίνητος. Ήταν ένας λεπτός,
ψηλός άντρας γύρω στα πενήντα. Τα μαλλιά του ήταν κοντά και σκούρα καστανά
ίδιο χρώμα με τα μάτια του.
«Φαίνεσαι να έχεις ανάγκη από βοήθεια», είπε σε τέλεια αγγλικά.
«Ποιος είσαι;» ρώτησα.
«Είμαι ο Πατήρ Σάντσες. Εσύ;»
Του εξήγησα ποιος ήμουν και από πού ερχόμουν, ενώ κατέρρεα ζαλισμένος
πέφτοντας στο ένα γόνατο. Έπειτα κάθισα κάτω.
«Ήσουν στο Κούλα όταν έγιναν τα γεγονότα, έτσι δεν είναι;» ρώτησε.
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«Τι γνωρίζεις γι' αυτό;» ρώτησα ανήσυχα, χωρίς να είμαι σίγουρος αν έπρεπε
να τον εμπιστευτώ.
«Ξέρω πως κάποιος σ' αυτή την κυβέρνηση είναι πολύ θυμωμένος», είπε. «Δε
θέλει να δημοσιευτεί το χειρόγραφο».
«Γιατί;» ρώτησα.
Σηκώθηκε όρθιος και με κοίταξε από ψηλά. «Γιατί δεν έρχεσαι μαζί μου;
Η αποστολή μας απέχει μόνο ένα χιλιόμετρο από εδώ. Θα είσαι ασφαλής εκεί».
Αγωνίστηκα να σηκωθώ, και καταλαβαίνοντας ότι δεν είχα άλλη εκλογή κούνησα καταφατικά το κεφάλι. Με οδήγησε αργά προς το δρόμο. Η συμπεριφορά
του έδειχνε σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Ζύγιζε την κάθε λέξη του.
«Σε αναζητούν ακόμα οι στρατιώτες;» ρώτησε κάποια στιγμή.
«Δεν ξέρω», αποκρίθηκα.
Για λίγα λεπτά δεν είπε τίποτα και μετά με ρώτησε: «Ψάχνεις κι εσύ να βρεις
το χειρόγραφο;»
«Όχι πια», είπα. «Αυτή τη στιγμή το μόνο που θέλω είναι να επιζήσω και να
γυρίσω σπίτι μου».
Ο ιερέας κούνησε το κεφάλι καθησυχαστικά κι εγώ αισθάνθηκα πως είχα
αρχίσει να τον εμπιστεύομαι. Κάτι στο ενδιαφέρον και τη ζεστασιά του με επηρέαζε. Μου θύμιζε τον Ουίλ. Σε λίγο φτάσαμε στην αποστολή που απαρτιζόταν
από μερικά οικήματα τα οποία έβλεπαν προς την αυλή και τη μικρή εκκλησία.
Βρισκόταν σε μια πανέμορφη τοποθεσία. Καθώς προχωρούσαμε ο ιερέας είπε
κάτι στα ισπανικά στους άλλους ιερείς κι εκείνοι σκορπίστηκαν αμέσως. Προσπάθησα να δω που πήγαιναν, αλλά η κούραση με είχε κατακυριεύσει. Εκείνος
με οδήγησε σ' ένα από τα οικήματα.
Μέσα, υπήρχε ένα μικρό καθιστικό και δυο υπνοδωμάτια. Μια φωτιά έκαιγε
στο τζάκι. Λίγο μετά που μπήκαμε, ήρθε ένας ιερέας κρατώντας ένα δίσκο με
ψωμί και σούπα. Έφαγα, ενώ ο Σάντσες καθόταν σε μια καρέκλα δίπλα μου.
Όταν τελείωσα το φαγητό μου, μετά από επιμονή του ξάπλωσα σε ένα από τα
κρεβάτια. Ο ύπνος μου ήταν πολύ βαθύς.

Όταν μπήκα στην αυλή παρατήρησα αμέσως ότι η περιοχή ήταν απόλυτα
καθαρή. Τα χαλικόστρωτα μονοπάτια πλαισιώνονταν από φράχτες φτιαγμένους
με τελειότητα και θάμνους φυτεμένους με απόλυτη ακρίβεια. Καθένας απ' αυτούς
φαινόταν ότι είχε τοποθετηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να έχει τη δυνατότητα να
αναπτύξει ολόκληρο το φυσικό του σχήμα. Κανένας δεν είχε κλαδευτεί.
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Τεντώθηκα και αισθάνθηκα το κολλαριστό πουκάμισο που είχα φορέσει. Ήταν
φτιαγμένο από ακατέργαστο βαμβάκι και μου γρατζουνούσε λίγο το λαιμό. Ωστόσο ήταν καθαρό και σιδερωμένο. Είχα ξυπνήσει νωρίτερα, την ώρα που δυο
ιερείς γέμιζαν έναν κάδο με νερό. Δίπλα μου είχαν εναποθέσει καθαρά ρούχα.
Αφού πλύθηκα και ντύθηκα, πήγα στο άλλο δωμάτιο και βρήκα στο τραπέζι
ζεστές τηγανίτες, ξηρούς καρπούς και φρούτα. Έφαγα με μεγάλη όρεξη ενώ οι
ιερείς κάθονταν κοντά μου. Όταν τελείωσα, εκείνοι έφυγαν κι εγώ βγήκα έξω..
Προχώρησα και κάθισα σε έναν από τους πέτρινους πάγκους που έβλεπαν
στην αυλή. Ο ήλιος μόλις πρόβαλλε πάνω από τις κορυφές των δέντρων και
ζέσταινε το πρόσωπό μου.
«Πώς κοιμήθηκες;» ρώτησε μια φωνή πίσω μου. Στράφηκα και είδα τον Πατέρα Σάντσες να στέκεται όρθιος και ευθυτενής και να μου χαμογελά.
«Πολύ καλά», αποκρίθηκα.
«Μπορώ να καθίσω κοντά σου;»
«Φυσικά».
Για λίγα λεπτά δε μίλησε κανένας από τους δυο μας, λίγα λεπτά που μου
φάνηκαν ατέλειωτα κι είχα αρχίσει να νιώθω άβολα. Στράφηκα προς το μέρος
του μερικές φορές, έτοιμος να πω κάτι, αλλά εκείνος κοίταζε προς τον ήλιο, με
το κεφάλι του ελαφρά προς τα πίσω, τα μάτια του μισόκλειστα.
Τελικά μίλησε: «Αυτή η θέση που βρήκες εδώ είναι πολύ ωραία». Φαίνεται
πως εννοούσε τον πάγκο αυτή την ώρα του πρωινού.
«Κοίτα», είπα, «χρειάζομαι τη συμβουλή σου. Ποιος είναι ο πιο ασφαλής
δρόμος για να επιστρέψω στις Ηνωμένες Πολιτείες;»
Με κοίταξε σοβαρός. «Δεν ξέρω. Εξαρτάται από το πόσο επικίνδυνος πιστεύει
η κυβέρνηση ότι είσαι. Πες μου πώς έτυχε και βρέθηκες στο Κούλα».
Του είπα τα πάντα από τότε που άκουσα για πρώτη φορά για το χειρόγραφο.
Η αίσθηση της ευφορίας που είχα στη βουνοκορφή τώρα φαινόταν φανταστική
και απατηλή, κι έτσι δεν αναφέρθηκα σ' αυτήν παρά μ' ένα σύντομο υπαινιγμό.
Αλλά ο Σάντσες άρχισε αμέσως να με ρωτά σχετικά.
«Τι έκανες μετά που ο στρατιώτης δε σε είδε και έφυγε;» ρώτησε.
«Κάθισα εκεί πάνω για λίγες ώρες», αποκρίθηκα, «νιώθοντας ανακούφιση,
φαντάζομαι».
«Τι άλλο ένιωσες;» ρώτησε.
Προσπάθησα να βρω τρόπο να ξεφύγω από την ερώτηση, αλλά μετά αποφάσισα να επιχειρήσω μια περιγραφή. «Είναι δύσκολο να το περιγράψω», είπα
«Ένιωσα εκείνη τη γεμάτη ευφορία σύνδεση με το σύμπαν και αυτή την απόλυτη
αίσθηση ασφάλειας και αυτοπεποίθησης. Δεν ήμουν κουρασμένος πλέον».
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Ο Σάντσες χαμογέλασε. «Είχες μια μυστικιστική εμπειρία. Πολλοί άνθρωποι
αναφέρουν ότι έχουν τέτοιες εμπειρίες σ' εκείνο το δάσος κοντά στην κορυφή».
Έγνεψα αβέβαια.
Εκείνος έστρεψε το σώμα του προς το μέρος μου, πάνω στον πάγκο, σαν
να 'θελε να με βλέπει καλύτερα. «Αυτή είναι η εμπειρία που περιγράφουν οι μυστικιστές κάθε θρησκείας. Έχεις διαβάσει τίποτα σχετικό με τέτοιες εμπειρίες;»
«Πριν από χρόνια», είπα.
«Αλλά μέχρι χτες ήταν μόνο μια θεωρητική γνώση;»
«Ναι, έτσι νομίζω».
Ένας νεαρός ιερέας μας πλησίασε και με χαιρέτησε μ' ένα νεύμα του κεφαλιού, έπειτα ψιθύρισε κάτι στον Σάντσες. Ο Σάντσες κούνησε το κεφάλι και ο
νεαρός ιερέας έστρεψε την πλάτη του και απομακρύνθηκε. Ο γηραιότερος
κ ρ έ α ς παρακολούθησε κάθε βήμα του νέου. Εκείνος διέσχισε την αυλή και
μπήκε σε μια περιοχή που έμοιαζε με άλσος και βρισκόταν περίπου τριάντα
μέτρα μακριά. Για πρώτη φορά πρόσεξα ότι κι αυτή η περιοχή ήταν εξαιρετικά
καθαρή και γεμάτη από διάφορα φυτά. Ο νεαρός ιερέας πήγε σε διάφορα
σημεία, σταματώντας για λίγο στο καθένα, σαν να έψαχνε για κάτι. Μετά, όταν
έφτασε σε ένα συγκεκριμένο σημείο κάθισε στο έδαφος. Έδειξε να είναι απασχολημένος με κάποιου είδους άσκηση.
Ο Σάντσες χαμογέλασε δείχνοντας ευχαριστημένος, μετά έστρεψε την προσοχή του σ' εμένα.
«Νομίζω πως πιθανόν να μην είναι ασφαλές να προσπαθήσεις να επιστρέψεις τώρα στην πατρίδα σου», είπε. «Αλλά θα κοιτάξω να μάθω πώς είναι η
κατάσταση κι αν υπάρχουν τίποτα νέα για τους φίλους σου». Σηκώθηκε. Στράφηκε και με κοίταξε. «Έχω μερικά πράγματα να κάνω τώρα. Να ξέρεις όμως ότι
θα κάνουμε ότι περνά από το χέρι μας να σε βοηθήσουμε. Προς το παρόν ελπίζω
να νιώθεις άνετα εδώ. Ξεκουράσου και ανέκτησε τις δυνάμεις σου».
Έγνεψα καταφατικά.
Έβαλε το χέρι του στην τσέπη και έβγαλε μερικά χαρτιά τα οποία μου έδωσε.
«Αυτή είναι η Πέμπτη Επίγνωση. Αναφέρει το είδος της εμπειρίας που είχες. Νομίζω
πως θα τη βρεις ενδιαφέρουσα».
Την πήρα απρόθυμα, ενώ εκείνος συνέχισε να μιλά. «Τι συμπέρασμα έβγαλες
από την τελευταία επίγνωση που διάβασες;» ρώτησε.
Δίστασα. Δεν ήθελα να σκέφτομαι ούτε το χειρόγραφο ούτε το περιεχόμενό
του. Τελικά είπα: «Ότι οι άνθρωποι έχουμε ριχτεί σε ένα είδος ανταγωνισμού για
την ενέργεια ο ένας του άλλου. Όταν κάνουμε τους άλλους να ασπαστούν την
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άποψη μας ταυτίζονται μαζί μας, πράγμα που έλκει την ενέργειά τ ο υ ς μέσα μας
και νιώθουμε πιο δυνατοί».
Ο Σάντσες χαμογέλασε. «Επομένως το πρόβλημα είναι ότι ο καθένας προσπαθεί να ελέγχει και να χειραγωγεί τον άλλο επειδή θέλουμε την ενέργειά του,
επειδή νιώθουμε να μας λείπει;»
«Ακριβώς».
«Υπάρχει όμως καμιά λύση, καμιά άλλη πηγή ενέργειας;»
«Αυτό άφηνε να νοηθεί η τελευταία επίγνωση».
Ο Σάντσες κούνησε το κεφάλι, μετά κατευθύνθηκε αποφασιστικά προς την
εκκλησία και μπήκε μέσα.
Για λίγες στιγμές έσκυψα εμπρός και ακούμπησα τ ο υ ς αγκώνες μου στα
γόνατά μου, αποφεύγοντας ακόμα και να κοιτάξω τη μετάφραση. Εξακολουθούσα να νιώθω απρόθυμος. Τα γεγονότα των τελευταίων δύο ημερών είχαν
πνίξει τον ενθουσιασμό μου και προτιμούσα να σκέπτομαι πώς θα βρω τρόπο
για να επιστρέψω στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και τότε, στη δασώδη περιοχή που
βρισκόταν στην απέναντι πλευρά του δρόμου, είδα το νεαρό ιερέα να σηκώνεται
και να κατευθύνεται αργά προς ένα άλλο σημείο που απείχε γ ύ ρ ω στα εφτά
μέτρα από το σημείο που καθόμουν εγώ. Στράφηκε προς το μέρος μου και μετά
κάθισε κάτω.
Αναρωτήθηκα τι μπορεί να έκανε. Κατόπιν μου πέρασε η σκέψη ότι ίσως
εξασκούνταν σε κάτι που αναφερόταν στο χειρόγραφο. Έτσι κοίταξα την πρώτη
σελίδα του και άρχισα να διαβάζω.
Περιέγραφε μια καινούρια αντίληψη εκείνου που από παλαιά ονομαζόταν
μυστικιστική συνείδηση. Στη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών του εικοστού
αιώνα, έλεγε, αυτή η συναίσθηση θα διαδοθεί στον κόσμο σαν ένας πραγματικά
εφικτός τρόπος ύπαρξης, ένας τρόπος που είναι γνωστός στους περισσότερους ασκούμενους στον μυστικισμό πολλών θρησκειών. Για τους πιο πολλούς,
αυτή η συναίσθηση θα παραμείνει μια θεωρητική αντίληψη γ ι α την οποία απλώς
θα μιλούν ή θα συζητούν. Αλλά για ένα συνεχώς αυξανόμενο αριθμό ανθρώπων, θα αποτελέσει πραγματική εμπειρία - γιατί τα συγκεκριμένα άτομα θα
βιώσουν στιγμιαία αυτή την κατάσταση του νου κατά την πορεία τ η ς ζωής τους.
Το χειρόγραφο έ λ ε γ ε ότι αυτή η εμπειρία θα ήταν το κλειδί για το τ έ λ ο ς της
ανθρώπινης σύγκρουσης στον κόσμο, γιατί στη διάρκειά τ η ς εμπειρίας αυτής
λαμβάνουμε ενέργεια από άλλη πηγή - μια πηγή από την οποία θα μάθουμε
τελικά να αντλούμε κατά βούληση.
Σταμάτησα να διαβάζω και κοίταξα πάλι το νεαρό ιερέα. Τα μάτια του ήταν
ανοιχτά και φαινόταν να κοιτάζει κατευθείαν εμένα. Του κούνησα το κεφάλι μου
παρ' όλο που δεν μπορούσα να ξεχωρίσω τα χαρακτηριστικά του προσώπου του.
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Προς μεγάλη μου έκπληξη κούνησε κι εκείνος το δικό του και μειδίασε. Μετά σηκώθηκε και προχώρησε προς το οίκημα που βρισκόταν στ' αριστερά μου. Απέφυγε το
βλέμμα μου, καθώς τον παρατηρούσα να διασχίζει την αυλή και να μπαίνει στο
κτίριο.
Πίσω μου άκουσα βήματα. Στράφηκα και είδα τον Σάντσες να βγαίνει από την
Εκκλησία. Μου χαμογέλασε και ήρθε κοντά μου.
«Δε μου πήρε πολύ χρόνο», είπε. «Μήπως θέλεις να δεις τη γύρω περιοχή;»
«Ναι, θα ήθελα», αποκρίθηκα. «Μίλησέ μου γι' αυτά τα σημεία διαλογισμού
που έχετε». Έδειξα προς την τοποθεσία που καθόταν προηγουμένως ο νεαρός
κρέας.
«Ας προχωρήσουμε προς τα εκεί», είπε.
Καθώς διασχίζαμε την αυλή, ο Σάντσες μου είπε ότι η αποστολή είχε ιδρυθεί
πριν από τετρακόσια ή και περισσότερα χρόνια από έναν ιεραπόστολο ο οποίος
είχε έρθει από την Ισπανία και πίστευε πως ο τρόπος για να προσηλυτίσει τους
Ινδιάνους ήταν με την καρδιά και όχι με το ξίφος. Η προσέγγιση αυτή είχε
αποδώσει, συνέχισε ο Πατήρ Σάντσες και εξαιτίας αυτής της επιτυχίας, καθώς
και εξαιτίας του γεγονότος ότι η περιοχή ήταν απομακρυσμένη, άφησαν τον
ιερέα ανενόχλητο να ακολουθήσει τη δική του πορεία.
«Εμείς ακολουθούμε τη δική του παράδοση και ψάχνουμε μέσα μας για την
αλήθεια», είπε ο Σάντσες.
Η περιοχή διαλογισμού ήταν άψογη. Δυο περίπου στρέμματα πυκνού δάσους είχαν καθαριστεί και ανάμεσα στους θάμνους και τα ανθοφόρα φυτά που
βρίσκονταν κάτω από τα δέντρα περνούσαν μονοπάτια στρωμένα με λεία ελαφρόπετρα. Όπως και στην αυλή, έτσι κι εδώ τα φυτά είχαν τοποθετηθεί σε
τέλεια απόσταση το ένα από το άλλο, ώστε το καθένα ν' αναπτύσσει πλήρως το
μοναδικό του σχήμα.
«Πού θα ήθελες να καθίσουμε;» ρώτησε ο Σάντσες.
Κοίταξα γύρω μου τις επιλογές που προσφέρονταν. Μπροστά μας υπήρχαν
διάφορα σημεία - περιοχές που ήταν τέλειες από μόνες τους. Ό λ ε ς περιείχαν
ανοιχτούς χώρους που περιβάλλονταν από πανέμορφα φυτά, βράχους και μεγάλα δέντρα σε διάφορα σχήματα. Σε μία στ' αριστερά μας, όπου είχε καθίσει
τελευταία ο ιερέας, υπήρχαν περισσότερα κομμάτια βράχων.
«Τι θα έλεγες για εκεί», είπα.
Κούνησε καταφατικά το κεφάλι, προχωρήσαμε προς το σημείο εκείνο και
καθίσαμε. Ο Σάντσες πήρε βαθιές αναπνοές για λίγα λεπτά και μετά με κοίταξε.
«Πες μου περισσότερα για την εμπειρία σου στην κορυφογραμμή», είπε.
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Ένιωσα να αντιστέκομαι. «Δεν ξ έ ρ ω τι άλλο θα μπορούσα να πω γ ι ' αυτό.
Δεν κράτησε πολύ».
Ο ι ε ρ έ α ς με κοίταξε αυστηρά. «Το γ ε γ ο ν ό ς ότι τελείωσε όταν σε ξανακατέλαβε ο φόβος δεν αναιρεί τη σημασία της, έτσι δεν είναι; Ίσως είναι κάτι που
μπορείς να το ξανακατακτήσεις».
«Ίσως», είπα. «Αλλά μου είναι δύσκολο να νιώθω ένα με το σύμπαν όταν οι
άνθρωποι προσπαθούν να με σκοτώσουν».
Γέλασε και μετά με κοίταξε με ζεστασιά.
«Εδώ στην αποστολή μελετάτε το χειρόγραφο;» ρώτησα.
«Ναι», αποκρίθηκε. «Διδάσκουμε τ ο υ ς ά λ λ ο υ ς πώς να επιδιώκουν το είδος
τ η ς εμπειρίας που είχες στη βουνοκορφή. Δε θα σε πείραζε αν ανακτούσες
μέρος αυτής τ η ς συναίσθησης, έτσι δεν είναι;»
Μια φωνή από την αυλή μας διέκοψε. Έ ν α ς ιερέας καλούσε τ ο ν Σάντσες.
Εκείνος ζήτησε σ υ γ ν ώ μ η και βάδισε προς την αυλή. Μίλησε με τ ο ν ι ε ρ έ α που
τον είχε φωνάξει. Εγώ κάθισα αναπαυτικά και κοίταξα τα φυτά και τ ο υ ς κοντινούς βράχους, αφήνοντας τα μάτια μου να χάσουν την εστίασή τ ο υ ς . Μόλις που
μπορούσα να διακρίνω μια περιοχή φ ω τ ό ς γ ύ ρ ω από το θάμνο που ήταν πιο
κοντά σ' ε μ έ ν α και όταν στράφηκα προς τ ο υ ς βράχους δεν μπορούσα να διακρίνω τίποτα.
Μετά πρόσεξα πως ο Σάντσες ε ρ χ ό τ α ν π ρ ο ς το μ έ ρ ο ς μου.
«Πρέπει να φ ύ γ ω για λίγο», είπε καθώς με πλησίαζε. «Θα πάω στην πόλη για
μια σύσκεψη, έτσι ίσως μπορέσω να πάρω μερικές π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς σχετικά με
τ ο υ ς φίλους σου ή τουλάχιστον πόσο α σ φ α λ έ ς είναι για σένα να ταξιδέψεις».
«Ωραία», είπα. «Θα γυρίσεις πίσω σήμερα;»
«Δε νομίζω», αποκρίθηκε. «Μάλλον αύριο το πρωί».
Θα πρέπει να έδειξα ανασφάλεια γιατί εκείνος με πλησίασε ακόμη περισσότ ε ρ ο και έ β α λ ε το χ έ ρ ι του στον ώμο μου. «Μην ανησυχείς. Εδώ είσαι ασφαλής.
Σε παρακαλώ να νιώθεις σαν στο σπίτι σου. Κάνε περιπάτους τ ρ ι γ ύ ρ ω . Μπορείς
να συζητήσεις με οποιοδήποτε από τ ο υ ς ιερείς, αλλά θα πρέπει να ξ έ ρ ε ι ς ότι
μερικοί απ' α υ τ ο ύ ς είναι πιο δεκτικοί από ά λ λ ο υ ς . Εξαρτάται από το επίπεδο
ε ξ έ λ ι ξ ή ς τους».
Κούνησα το κεφάλι.
Εκείνος χαμογέλασε, πήγε πίσω από την εκκλησία και μπήκε σε ένα παλιό
φ ο ρ τ η γ ό που μέχρι εκείνη την ώρα δεν είχα προσέξει ότι υπήρχε εκεί. Μετά
από α ρ κ ε τ έ ς προσπάθειες το έ β α λ ε μπροστά και μετά από μερικές μανούβρες
στο πίσω μέρος τ η ς εκκλησίας το οδήγησε μέχρι το δ ρ ό μ ο που κατέληγε στην
κορυφογραμμή.
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Έμεινα για αρκετές ώρες καθισμένος σ' εκείνη τη θέση, ικανοποιημένος που
μπορούσα να συγκεντρώσω τις σκέψεις μου. Αναρωτιόμουν αν ήταν καλά η
Μάρτζορι και αν είχε καταφέρει να διαφύγει ο Ουίλ. Αρκετές φορές πέρασε σαν
αστραπή από το νου μου η εικόνα του άντρα που δούλευε με τον Τζένσεν και
που τον είχαν σκοτώσει, αλλά προσπάθησα να διώξω αυτή την ανάμνηση και να
παραμείνω ήρεμος.
Γύρω στο μεσημέρι, είδα αρκετούς ιερείς να ετοιμάζουν ένα μακρύ τραπέζι
στο μέσο της αυλής και να τοποθετούν πάνω του πιατέλες με φαγητό. Όταν
τελείωσαν ήρθαν κι άλλοι ιερείς, καμιά δωδεκαριά ή και περισσότεροι, και όλοι
τους άρχισαν να βάζουν φαγητό στα πιάτα τους και να κάθονται στους πάγκους
χωρίς καμιά επισημότητα. Οι περισσότεροι χαμογελούσαν ευχάριστα ο ένας
στον άλλο, αλλά δεν έλεγαν πολλά. Ένας απ' αυτούς έστρεψε το βλέμμα του
προς τα πάνω, με είδε και μου έδειξε το φαγητό.
Εγώ κούνησα το κεφάλι και κατευθύνθηκα προς την αυλή. Έβαλα σ' ένα πιάτο
καλαμπόκι και φασόλια. Όλοι τους φάνηκαν ότι είχαν συναίσθηση της παρουσίας μου, αλλά κανένας δε μου μίλησε. Έκανα διάφορα σχόλια σχετικά με το
φαγητό, αλλά εκείνοι ανταποκρίθηκαν στα λόγια μου με χαμόγελα μόνο και
ευγενικές χειρονομίες. Όταν προσπαθούσα να συναντήσω το βλέμμα τους εκείνοι χαμήλωναν τα μάτια.
Κάθισα μόνος σε έναν από τους πάγκους κι άρχισα να τρώω. Τα λαχανικά
και τα φασόλια ήταν ανάλατα, αλλά εμπλουτισμένα με αρωματικά βότανα. Όταν
το γεύμα τελείωσε και οι ιερείς έβαζαν τα πιάτα τους στο τραπέζι, ένας άλλος
κ ρ έ α ς βγήκε από την εκκλησία και ετοίμασε βιαστικά ένα πιάτο. Μετά κοίταξε
να βρει μια θέση για να καθίσει και τα βλέμματά μας συναντήθηκαν. Χαμογέλασε
και είδα πως ήταν ο ιερέας που με είχε κοιτάξει νωρίτερα από την περιοχή διαλογισμού. Του ανταπέδωσα το χαμόγελο κι εκείνος ήρθε προς το μέρος μου και μου
μίλησε με σπασμένα αγγλικά.
«Μπορώ να καθίσω στον πάγκο μαζί σου;» ρώτησε.
«Ναι, παρακαλώ», αποκρίθηκα.
Εκείνος κάθισε και άρχισε να τρώει, μασώντας υπερβολικά αργά την τροφή
του και χαμογελώντας πού και πού σ' εμένα. Ήταν κοντός και μικρόσωμος, νευρώδης, με κατάμαυρα μαλλιά. Τα μάτια του είχαν χρώμα ανοιχτό καστανό.
«Σου αρέσει το φαγητό;» με ρώτησε.
Κρατούσα το πιάτο μου στα γόνατά μου. Μέσα υπήρχε ακόμα λίγο καλαμπόκι.
«Ναι, βέβαια», είπα, και έφαγα λίγο. Πρόσεξα πάλι πόσο αργά μασούσε και
προσπάθησα να κάνω κι εγώ το ίδιο, και τότε αντιλήφθηκα πως όλοι οι ιερείς
έτρωγαν με τον ίδιο τρόπο.
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«Τα λαχανικά παράγονται εδώ, στην αποστολή;» ρώτησα. Εκείνος δίστασε
πριν απαντήσει και κατάπιε αργά.
«Ναι, η τροφή έχει μεγάλη σημασία».
«Διαλογίζεσαι προβάλλοντας τη σκέψη σου στα φυτά;» ρώτησα.
Με κοίταξε με φανερή έκπληξη. «Έχεις διαβάσει το χειρόγραφο;» ρώτησε.
«Ναι, τις πρώτες τέσσερις επιγνώσεις».
«Εσύ καλλιεργείς τα είδη διατροφής σου;» ρώτησε.
«Όχι. Τώρα μαθαίνω για όλα αυτά».
«Βλέπεις τα ενεργειακά πεδία;»
«Ναι, μερικές φορές».
Καθίσαμε σιωπηλοί για λίγα λεπτά, ενώ εκείνος έτρωγε προσεκτικά μερικές
ακόμα μπουκιές από το φαγητό του.
«Η τροφή είναι ο πρώτος τρόπος για να αποκτήσει κανείς ενέργεια», είπε.
Κούνησα το κεφάλι.
«Αλλά για να απορροφήσουμε εντελώς την ενέργεια από την τροφή, πρέπει
να την εκτιμούμε, ε...»
Φάνηκε να αγωνίζεται για να βρει τη σωστή αγγλική λέξη. «Να την απολαμβάνουμε» είπε τελικά. «Η γεύση είναι η θύρα εισόδου. Πρέπει να εκτιμάς τη
γεύση. Αυτός είναι ο λόγος της προσευχής πριν το φαγητό. Δεν είναι μόνο για
να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας, είναι και για να μετατρέψουμε το φαγητό
σε ιερή εμπειρία, ώστε η ενέργεια από την τροφή να μπει στο σώμα».
Με κοίταξε διερευνητικά, σαν να ήθελε να αντιληφθεί αν είχα καταλάβει.
Εγώ έγνεψα καταφατικά χωρίς κανένα σχόλιο. Έδειξε σκεπτικός.
Εκείνο που μου έλεγε, σκέφτηκα, ήταν πως πίσω από το απλό θρησκευτικό
έθιμο έκφρασης της ευγνωμοσύνης μας, βρισκόταν ο πραγματικός στόχος, που
ήταν η απόδοση εκτίμησης στην τροφή, η οποία - εκτίμηση - είχε σαν αποτέλεσμα την υψηλότερη απορρόφηση ενέργειας από αυτό που τρώει κανείς.
«Αλλά η λήψη τροφής είναι το πρώτο βήμα», είπε. «Όταν η προσωπική ενέργεια αυξηθεί μ' αυτό τον τρόπο, γίνεσαι πιο ευαίσθητος στην ενέργεια όλων των
πραγμάτων. Και τότε μαθαίνεις να παίρνεις αυτή την ενέργεια μέσα σου, χ ω ρ ί ς
να χρειάζεται να τρως».
Κούνησα το κεφάλι.
«Όλα γύρω μας», συνέχισε, «έχουν ενέργεια. Αλλά το καθετί έχει το δικό του
ξεχωριστό είδος. Γι' αυτό μερικές τοποθεσίες αυξάνουν την ενέργειά σου περισσότερο από άλλες. Εξαρτάται από το πώς προσαρμόζεται το είναι σου στη
ενέργεια, στο κάθε μέρος».
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«Αυτό έκανες εκεί πέρα νωρίτερα;» ρώτησα. «Αύξανες την ενέργειά σου;»
Φάνηκε ευχαριστημένος. «Ναι».
«Πώς το κάνεις αυτό;» ρώτησα πάλι.
«Πρέπει να είσαι πρόσφορος, να συνδέεσαι, να χρησιμοποιείς την αίσθηση
της εκτίμησης, όπως όταν βλέπεις τα πεδία. Αλλά προχωρείς λίγο περισσότερο
απ' αυτό, ώστε να έχεις την αίσθηση ότι αποκτάς πλήρωση».
«Δεν είμαι σίγουρος ότι καταλαβαίνω».
Ο ιερέας συνοφρυώθηκε. «Θα ήθελες να πάμε στην περιοχή διαλογισμού;
Μπορώ να σου δείξω».
«Εντάξει», είπα. «Γιατί όχι;»
Τον άφησα να προχωρήσει μπροστά και τον ακολούθησα. Διασχίσαμε την
αυλή και πήγαμε στην περιοχή διαλογισμού. Όταν φτάσαμε, σταμάτησε και κοίταξε γύρω, σαν να εξέταζε την περιοχή για κάτι.
«Εκεί», είπε και έδειξε ένα σημείο που βρισκόταν στην άκρη του πυκνού
δάσους.
Ακολουθήσαμε το μονοπάτι που περιελισσόταν ανάμεσα στα δέντρα και τους
θάμνους. Διάλεξε ένα σημείο μπροστά σ' ένα μεγάλο δέντρο που φύτρωνε από
μια συστάδα μεγάλων βράχων με τέτοιο τρόπο ώστε ο πελώριος κορμός του
φαινόταν σαν να ήταν καρφωμένος στους βράχους. Οι ρίζες του τυλίγονταν
γύρω και ανάμεσα από τους βράχους πριν εισχωρήσουν τελικά στο έδαφος.
Κάποιο είδος ανθοφόρων θάμνων ήταν φυτρωμένοι σε ημικύκλια μπροστά από
το δέντρο και στη μύτη μου έφτανε μια παράξενη, γλυκιά μυρωδιά που ερχόταν
από τα κίτρινα άνθη τους. Στο βάθος το πυκνό δάσος πρόσφερε μια συμπαγή
επιφάνεια πράσινου.
Ο ιερέας μου έδειξε ένα καθαρό σημείο ανάμεσα στους θάμνους για να
καθίσω με πρόσωπο προς το ροζιασμένο δέντρο. Εκείνος κάθισε δίπλα μου.
«Δε νομίζεις ότι το δέντρο είναι πανέμορφο;» με ρώτησε.
«Ναι».
«Τότε, ε... νιώσε το... ε...»
Έδειξε ότι πάλι αγωνιζόταν να βρει τη σωστή λέξη. Σκέφτηκε για μια στιγμή
και μετά ρώτησε: «Ο Πατήρ Σάντσες μου είπε ότι είχες μια εμπειρία στη βουνοκορφή. Μπορείς να θυμηθείς πώς ένιωθες;»
«Ένιωθα ανάλαφρος και ασφαλής και συνδεδεμένος με το σύμπαν».
« Σ υ ν δ ε δ ε μ έ ν ο ς , πώς;»
«Αυτό είναι δύσκολο να το περιγράψω», είπα. «Λες και όλο το τοπίο ήταν τμήμα
του εαυτού μου».
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«Ποια ήταν η αίσθηση;»
Σκέφτηκα για ένα λεπτό. Ποια ήταν η αίσθηση; Και μετά μου ήρθε.
«Αγάπη», είπα. «Νομίζω πως ένιωσα αγάπη για τα πάντα».
«Ναι», είπε. «Αυτό είναι. Νιώσε το ίδιο για το δέντρο».
«Για στάσου ένα λεπτό», διαμαρτυρήθηκα. «Η αγάπη είναι κάτι που απλώς
συμβαίνει. Δεν μπορώ να κάνω τον εαυτό μου να αγαπήσει οτιδήποτε».
«Δεν κάνεις τον εαυτό σου να αγαπήσει», είπε. «Επιτρέπεις στην αγάπη να
μπει μέσα σου. Αλλά για να το κάνεις αυτό πρέπει να πάρεις τη σωστή νοητική
στάση, να θυμηθείς πώς ήταν η αίσθηση και να προσπαθήσεις να τη νιώσεις
πάλι».
Κοίταξα το δέντρο και προσπάθησα να θυμηθώ το συναίσθημα που είχα στη
βουνοκορφή. Σταδιακά, άρχισα να θαυμάζω το σχήμα και την παρουσία του. Η
εκτίμησή μου μεγάλωνε, μέχρις ότου ένιωσα πράγματι ένα συναίσθημα αγάπης.
Το αίσθημα αυτό ήταν ακριβώς εκείνο που θυμόμουν ότι είχα σαν παιδί για τη
μητέρα μου και σαν νεαρός για την ξεχωριστή εκείνη κοπελίτσα που αποτελούσε
το αντικείμενο της "παιδικής μου αγάπης". Ωστόσο, παρ' όλο που κοίταζα το
δέντρο, αυτή η συγκεκριμένη αγάπη υπήρχε σαν ένα γενικό συναίσθημα μέσα
μου. Αγαπούσα τα πάντα.
Ο ιερέας απομακρύνθηκε μερικά μέτρα και με κοίταξε επίμονα. «Πολύ καλά»,
είπε. «Δέχεσαι την ενέργεια».
Πρόσεξα πως τα μάτια του δεν ήταν εστιασμένα.
«Πώς το ξέρεις;» ρώτησα.
«Γιατί βλέπω το ενεργειακό σου πεδίο να διευρύνεται».
Έκλεισα τα μάτια και προσπάθησα να ανακτήσω τα έντονα συναισθήματά
που είχα νιώσει στη βουνοκορφή, αλλά δεν μπορούσα να επαναλάβω την εμπερία. Εκείνο που ένιωθα ήταν στο ίδιο συνεχές, αλλά σε μικρότερο βαθμό από
πριν. Η αποτυχία με απογοήτευσε.
«Τι συνέβη;» με ρώτησε ο ιερέας. «Η ενέργειά σου έπεσε».
«Δεν ξέρω», είπα. «Απλώς δεν μπορούσα να το επαναλάβω το ίδιο έντονα όπως
στη βουνοκορφή».
Εκείνος απλώς με κοίταξε. Στην αρχή έδειξε να διασκεδάζει, αλλά μετά
φάνηκε ανυπόμονος.
«Εκείνο που βίωσες στη βουνοκορφή ήταν δώρο, μια ανακάλυψη, μια φευγαλέα ματιά σε έναν καινούριο τρόπο αντίληψης των πραγμάτων. Τώρα πρέπει
να μάθεις από μόνος σου να ανακτάς αυτή την εμπειρία, λίγο λίγο κάθε φορά».
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Απομακρύνθηκα άλλο ένα βήμα προς τα πίσω και με ξανακοίταξε. «Τώρα προσπάθησε περισσότερο».
Έκλεισα τα μάτια μου και προσπάθησα να νιώσω την εμπειρία βαθιά μέσα
μου. Τελικά το συναίσθημα σάρωσε πάλι το είναι μου. Το διατήρησα, προσπαθώντας να αυξήσω την αίσθηση λίγο λίγο. Εστίασα το ενδιαφέρον μου στο
δέντρο.
«Πολύ καλά», είπε ξαφνικά ο ιερέας. «Δέχεσαι ενέργεια και τη δίνεις στο
δέντρο».
Τον κοίταξα κατά πρόσωπο. «Τη δίνω πίσω στο δέντρο;»
«Όταν εκτιμάς την ομορφιά και τη μοναδικότητα των πραγμάτων», εξήγησε,
«δέχεσαι ενέργεια. Όταν φτάνεις σε ένα επίπεδο στο οποίο νιώθεις αγάπη, τότε
μπορείς να στέλνεις αυτή την ενέργεια πίσω, απλώς και μόνο επειδή το θέλεις».
Κάθισα εκεί με το δέντρο για αρκετό χρόνο. Όσο περισσότερο εστίαζα την
προσοχή μου στο δέντρο και θαύμαζα το σχήμα και το χρώμα του, τόσο περισσότερη
αγάπη μου φαινόταν πως αποκτούσα γενικά. Ήταν μια ασυνήθιστη εμπειρία.
Φαντάστηκα την ενέργειά μου να ξεχειλίζει και να γεμίζει το δέντρο, αλλά δεν
μπορούσα να τη δω. Χωρίς να αλλάξω την εστίασή μου, πρόσεξα τον ιερέα να
σηκώνεται και να αρχίζει να απομακρύνεται.
«Πώς φαίνεται όταν δίνω ενέργεια στο δέντρο;» ρώτησα.
Μου έκανε μια λεπτομερή περιγραφή και αντιλήφθηκα πως ήταν το ίδιο
φαινόμενο που είχα παρατηρήσει όταν η Σάρα πρόβαλε ενέργεια στο φιλόδεντρο, στο Βισιέντε. Παρ' όλο που η Σάρα είχε επιτυχία, προφανώς δεν είχε
συνειδητοποιήσει ότι για να λάβει χώρα η προβολή, ήταν αναγκαία μια κατάσταση αγάπης. Θα πρέπει να είχε φτάσει στην κατάσταση αγάπης φυσιολογικά,
χωρίς να το αντιληφθεί.
Ο ιερέας κατευθύνθηκε προς την αυλή και βγήκε από το οπτικό μου πεδίο.
Εγώ παρέμεινα στην περιοχή διαλογισμού μέχρι το δειλινό.

Οι δυο ιερείς έγνεψαν ευγενικά όταν μπήκα στο σπίτι. Η φωτιά στο τζάκι
έδιωχνε τη βραδινή παγωνιά και οι λάμπες πετρελαίου φώτιζαν το μπροστινό
δωμάτιο. Ο αέρας ήταν γεμάτος από τη μυρωδιά της σούπας που θα πρέπει να
ήταν χορτόσουπα ή πατατόσουπα. Πάνω στο τραπέζι βρισκόταν ένα πήλινο
μπολ, μερικά κουτάλια και ένα πιάτο με τέσσερις φέτες ψωμιού.
Ο ένας από τους ιερείς γύρισε και έφυγε χωρίς να με κοιτάξει. Ο άλλος, με τα
μάτια χαμηλωμένα, μου έδειξε μια μεγάλη χύτρα από χυτοσίδηρο στην πυροστιά.
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Κάτω από το καπάκι εξείχε μια λαβή. Όταν γύρισα και κοίταξα τη χύτρα, ο
δεύτερος ιερέας ρώτησε: «Χρειάζεσαι τίποτε άλλο;»
«Δεν νομίζω», είπα «Ευχαριστώ».
Έγνεψε και έφυγε κι εκείνος, αφήνοντάς με μόνο. Σήκωσα το καπάκι της
χύτρας - πατατόσουπα. Μύριζε υπέροχα. Έβαλα μερικές κουταλιές σούπας
στο πιάτο μου και κάθισα στο τραπέζι. Τράβηξα από την τσέπη μου το τμήμα του
χειρογράφου που μου είχε δώσει ο Σάντσες και το τοποθέτησα δίπλα στο πιάτο
μου, σκοπεύοντας να το διαβάσω. Αλλά η σούπα ήταν τόσο γευστική ώστε συγκεντρώθηκα εντελώς στο φαγητό μου. Όταν τελείωσα, έβαλα τα πιάτα σ' ένα
μεγάλο τηγάνι και κοίταξα τη φωτιά υπνωτισμένος, μέχρι που οι φλόγες χαμήλωσαν. Χαμήλωσα τις λάμπες και πήγα στο κρεβάτι.
Ξύπνησα την αυγή και ένιωθα εντελώς αναζωογονημένος. Κοίταξα έξω, η
πρωινή καταχνιά γέμιζε την αυλή. Σκάλισα τη φωτιά και έβαλα λίγο προσάναμμα
πάνω στη χόβολη. Μετά τη φύσηξα μέχρι που άναψε. Ήμουν έτοιμος να πάω
μέχρι την κουζίνα για να βρω κάτι να φάω όταν άκουσα να πλησιάζει το φορτηγό
του Σάντσες.
Βγήκα έξω την ώρα που έκανε την εμφάνισή του από το πίσω μέρος της
εκκλησίας, μ' ένα σακίδιο στο ένα χέρι και διάφορα πακέτα στο άλλο.
«Έχω νέα», είπε κάνοντάς μου νόημα να τον ακολουθήσω στο οίκημα.
Μερικοί ιερείς εμφανίστηκαν με ζεστά κέικ από καλαμποκάλευρο και ξηρά
φρούτα. Ο Σάντσες τους χαιρέτησε και μετά κάθισε μαζί μου στο τραπέζι, καθώς εκείνοι αποσύρονταν.
«Παρακολούθησα μια σύσκεψη μερικών από τους ιερείς του Νότιου Συμβουλίου», είπε. «Συγκεντρωθήκαμε για να συζητήσουμε για το χειρόγραφο. Το θέμα
ήταν οι επιθετικές ενέργειες της κυβέρνησης. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που
κάποια ομάδα ιερέων συγκεντρώθηκε δημόσια για να υποστηρίξει το έγγραφο.
Μόλις όμως αρχίσαμε να συζητάμε χτύπησε την πόρτα ένας εκπρόσωπος της
κυβέρνησης και ζήτησε να μπει στο δωμάτιο».
Ο Σάντσες σταμάτησε, έβαλε λίγο φαγητό στο πιάτο του και έφαγε μερικές
μπουκιές τις οποίες μάσησε προσεκτικά. «Ο εκπρόσωπος», συνέχισε, «μας διαβεβαίωσε ότι ο μοναδικός σκοπός της κυβέρνησης είναι να προστατεύσει το
χειρόγραφο από την εξωτερική εκμετάλλευση. Μας πληροφόρησε ότι για όλα
τα αντίτυπα που έχουν στα χέρια τους περουβιανοί πολίτες πρέπει να εκδοθεί
άδεια. Είπε ότι αντιλαμβανόταν το ενδιαφέρον μας, αλλά μας ζήτησε να συμμορφωθούμε μ' αυτό το νόμο και να παραδώσουμε τα αντίτυπά μας. Μας υποσχέθηκε πως θα μας δίνονταν αμέσως κυβερνητικά αντίγραφα».
«Τα παραδώσατε;» ρώτησα.
«Και βέβαια δεν τα παραδώσαμε».
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Και οι δυο ασχοληθήκαμε με το φαγητό μας για λίγα λεπτά. Προσπαθούσα να
μασήσω περισσότερο την τροφή μου, να εκτιμήσω τη γεύση της.
«Τον ρωτήσαμε για τη βίαιη επίθεση στο Κούλα», συνέχισε ο Σάντσες, «και
μας είπε ότι μια τέτοια αντίδραση ήταν αναγκαία εναντίον κάποιου που ονομάζεται Τζένσεν. Είπε, επίσης, ότι μερικοί από τους άντρες του ήταν οπλισμένοι
πράκτορες ξένης χώρας. Είπε ότι σχεδίαζαν να βρουν και να κλέψουν το τμήμα
του χειρογράφου που δεν έχει ανακαλυφθεί ακόμα, και να το βγάλουν έξω από
το Περού. Έτσι η κυβέρνηση δεν είχε άλλη επιλογή παρά μόνο να τους συλλάβει.
Δεν ανέφερε τίποτε για σένα ή για τους φίλους σου».
«Πιστέψατε αυτά που σας είπε ο άνθρωπος της κυβέρνησης;»
«Όχι, δεν τα πιστέψαμε. Όταν έφυγε συνεχίσαμε τη σύσκεψή μας. Συμφωνήσαμε ότι η πολιτική μας πρέπει να είναι η ήρεμη αντίσταση. Θα συνεχίσουμε να
κανουμε αντίγραφα και να τα διανέμουμε με προσοχή».
«Θα σας επιτρέψουν οι εκκλησιαστικοί σας αρχηγοί να κάνετε κάτι τέτοιο;»
ρώτησα.
«Δεν ξέρουμε», αποκρίθηκε ο Σάντσες. «Ο ανώτερος κλήρος έχει αποδοκιμάσει το χειρόγραφο, αλλά μέχρι τώρα δεν έχουν ερευνήσει σοβαρά για να
βρουν ποιος ασχολείται μ' αυτό το θέμα. Η μεγαλύτερη έγνοια μας είναι ένας
Καρδινάλιος που μένει πιο βόρεια, ο Καρδινάλιος Σεβαστιανός. Είναι ο πιο
γνωστός και σθεναρός πολέμιος του χειρογράφου και έχει μεγάλη επιρροή. Αν
πείσει τους εκκλησιαστικούς ηγέτες να κάνουν πολύ αυστηρές εξαγγελίες, τότε
θα πρέπει να πάρουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα απόφαση».
«Γιατί αντιτίθεται τόσο στο χειρόγραφο;»
«Φοβάται».
«Γιατί;»
«Έχω πολύ καιρό να μιλήσω μαζί του και πάντα αποφεύγουμε το θέμα του
χειρογράφου. Αλλά πιστεύω ότι νομίζει πως ο ρόλος του ανθρώπου είναι να
συμμετέχει στον κόσμο χωρίς να έχει καμιά πνευματική γνώση - μόνο με την
πίστη. Πιστεύει ότι το χειρόγραφο θα υποσκάψει την καθεστηκυία τάξη, τις
γραμμές εξουσίας στον κόσμο».
«Πώς θα γίνει αυτό;»
Ο Σάντσες χαμογέλασε και έγειρε ελαφρά το κεφάλι προς τα πίσω. «Η αλήθεια θα σας ελευθερώσει».
Τον κοίταζα, προσπαθώντας να καταλάβω τι εννοούσε, ενώ έτρωγα το τελευταίο κομμάτι ψωμιού και φρούτου που είχα στο πιάτο μου. Εκείνος έφαγε μερικές
μπουκιές ακόμα και έσπρωξε προς τα πίσω την καρέκλα του.
«Φαίνεσαι πολύ πιο δυνατός», είπε. «Μίλησες με κανέναν εδώ;»
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«Ναι», αποκρίθηκα. «Έμαθα μια μέθοδο σύνδεσης με την ενέργεια από έναν
από τους ιερείς. Δε... θυμάμαι το όνομά του. Ήταν στην περιοχή διαλογισμού
όταν μιλούσαμε στην αυλή χτες το πρωί, θυμάσαι; Όταν αργότερα μίλησα μαζί
του μου έδειξε πώς να απορροφώ ενέργεια και μετά να την προβάλλω πάλι».
«Το όνομά του είναι Ιωάννης», είπε ο Σάντσες και μου έγνεψε να συνεχίσω.
«Ήταν μια εκπληκτική εμπειρία», είπα. «Φέρνοντας στο νου μου την αγάπη
που ένιωσα, κατάφερα να διευρύνω τους ορίζοντες μου. Κάθισα εκεί ολόκληρη
μέρα βυθισμένος στην αγάπη. Δεν έφτασα στο επίπεδο που είχα φτάσει στη
βουνοκορφή, αλλά έφτασα πολύ κοντά».
Ο Σάντσες πήρε τώρα πιο σοβαρό ύφος. «Ο ρόλος της αγάπης είναι παρεξηγημένος επί πολύ καιρό. Η αγάπη δεν είναι κάτι που πρέπει να έχουμε για να
είμαστε καλοί ή για να μετατρέψουμε τον κόσμο σ' έναν καλύτερο τόπο μέσω
μιας αφηρημένης ηθικής υποχρέωσης, ή γιατί πρέπει να εγκαταλείψουμε τον
ηδονισμό μας. Η σύνδεση με την ενέργεια γίνεται αισθητή σαν ενθουσιασμός
πρώτα, και μετά σαν ευφορία και έπειτα σαν αγάπη. Το να έχουμε αρκετή
ενέργεια για να διατηρούμε την κατάσταση της αγάπης, φυσικά και βοηθά τον
κόσμο, αλλά πιο άμεσα βοηθά εμάς. Είναι το πιο ηδονιστικό πράγμα που μπορούμε να κάνουμε».
Συμφώνησα. Μετά παρατήρησα ότι έσπρωξε την καρέκλα του μερικά μέτρα
πιο πίσω και με κοίταξε έντονα, αλλά με μάτια που δεν ήταν εστιασμένα.
«Λοιπόν, πώς δείχνει το πεδίο μου;» ρώτησα.
«Είναι πολύ ευρύτερο», είπε. «Νομίζω πως νιώθεις πολύ καλά».
«Έτσι είναι».
«Ωραία. Αυτό κάνουμε εδώ».
«Πες μου σχετικά», είπα.
«Εκπαιδεύουμε τους ιερείς να πηγαίνουν στα βουνά και να εργάζονται με
τους Ινδιάνους. Είναι μια μοναχική εργασία και οι ιερείς πρέπει να έχουν πολλή
δύναμη. Όλοι οι άντρες εδώ έχουν εξεταστεί προσεκτικά και όλοι έχουν ένα
κοινό χαρακτηριστικό: ο καθένας είχε και από μια τουλάχιστον εμπειρία την
οποία αποκαλεί μυστικιστική.
«Μελετώ αυτό το είδος εμπειρίας επί πολλά χρόνια», συνέχισε, «ακόμα και
πριν ανακαλυφθεί το χειρόγραφο, και πιστεύω πως όταν κάποιος έχει ήδη γνωρίσει μια μυστικιστική εμπειρία, το να επανέλθει σ' αυτή την κατάσταση και να
υψώσει το προσωπικό ενεργειακό του πεδίο, γίνεται πολύ ευκολότερο. Κι άλλοι
μπορούν να συνδεθούν, αλλά χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να το καταφέρουν. Όταν ο άνθρωπος έχει ισχυρή μνήμη για την εμπειρία, όπως νομίζω ότι
διαπίστωσες, τότε διευκολύνεται η ανάκτησή της. Μετά απ' αυτό μπορεί κανείς
να την επαναφέρει, σιγά σιγά, σε όλη της την ένταση».
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«Πώς φαίνεται το ενεργειακό πεδίο του ανθρώπου, όταν γίνεται αυτό;»
«Διευρύνεται προς τα έξω και αλλάζει ελαφρά χρώμα».
«Τι χρώμα παίρνει;»
«Συνήθως από μουντό λευκό, μετατρέπεται σε πράσινο και γαλάζιο. Αλλά το
πιο σημαντικό πράγμα είναι ότι διευρύνεται. Για παράδειγμα, κατά τη μυστικιστική σου εμπειρία στη βουνοκορφή, η ενέργειά σου έλαμψε προς τα έξω μέσα σε
ολόκληρο το σύμπαν. Ουσιαστικά συνδέθηκες και τράβηξες ενέργεια από ολόκληρο τον κόσμο και στη συνέχεια η ενέργειά σου διογκώθηκε για να περιλάβει
τα πάντα, παντού. Μπορείς να θυμηθείς πώς ένιωσες;»
«Ναι», είπα. «Ένιωσα λ ε ς και ολόκληρο το σύμπαν ήταν το σώμα μου και εγώ
ήμουν μόνο το κεφάλι ή ίσως για να είμαι πιο ακριβής, τα μάτια».
«Μάλιστα», αποκρίθηκε, «κι εκείνη τη στιγμή, το ενεργειακό σου πεδίο και εκείνο
του σύμπαντος ήταν το ίδιο. Το σύμπαν ήταν το σώμα σου».
«Τότε είχα μια παράξενη ανάμνηση», είπα. «Μου φάνηκε σαν να θυμήθηκα πώς
εξελίχθηκε αυτό το ευρύτερο σώμα, αυτό το δικό μου σύμπαν. Ήμουν εκεί. Είδα
να σχηματίζονται τα πρώτα αστέρια από το απλό υδρογόνο και μετά είδα πιο
σύνθετες μορφές ύλης να εξελίσσονται στις διαδοχικές γενεές αυτών των ηλίων.
Μόνο που δεν είδα ύλη. Είδα την ύλη σαν απλές δονήσεις ενέργειας που εξελίσσονταν συστηματικά σε όλο και πιο σύνθετες ανώτερες καταστάσεις. Κατόπιν...
άρχισε η ζωή και εξελίχθηκε μέχρι το σημείο που εμφανίστηκαν οι άνθρωποι...»
Σταμάτησα ξαφνικά κι εκείνος πρόσεξε την αλλαγή στη διάθεσή μου.
«Τι συμβαίνει;» ρώτησε.
«Εδώ σταμάτησε η ανάμνηση της εξέλιξης», εξήγησα. «Σταμάτησε στους
ανθρώπους. Ένιωσα σαν να συνεχιζόταν η ιστορία, αλλά εγώ δεν μπορούσα να
τη συλλάβω».
«Η ιστορία, όντως, συνεχίζεται», είπε. «Οι άνθρωποι προωθούν την εξέλιξη
του σύμπαντος προς ολοένα και μεγαλύτερη δονητική πολυπλοκότητα».
«Πώς;» ρώτησα.
Χαμογέλασε. «Ας μιλήσουμε γ ι ' αυτό αργότερα. Πρέπει να ελέγξω μερικά
πράγματα. Θα σε δω σε μια ώρα περίπου».
Κούνησα το κεφάλι. Εκείνος πήρε ένα μήλο και βγήκε από το οίκημα. Εγώ
περιπλανήθηκα έξω για λίγο, μετά θυμήθηκα το αντίγραφο τ η ς Πέμπτης Επίγνωσης που είχα αφήσει στο υπνοδωμάτιο και πήγα να το πάρω. Νωρίτερα
σκεφτόμουν το δάσος που είχε καθίσει ο Σάντσες όταν τον συνάντησα για πρώτη φορά. Ακόμα και μέσα στην εξάντληση και τον πανικό μου είχα προσέξει ότι
εκείνη η τοποθεσία ήταν εξαιρετικά όμορφη, έτσι ακολούθησα το δρόμο προς
τα δυτικά, έφτασα σ' εκείνο ακριβώς το σημείο και κάθισα κάτω.
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Ακούμπησα την πλάτη μου σ' ένα δέντρο. Απάλλαξα το νου μου από κάθε
σκέψη και πέρασα μερικά λεπτά κοπάζοντας γύρω. Το πρωινό ήταν ηλιόλουστο
και το δροσιζε ένα αεράκι που κουνούσε τα κλαδιά των δέντρων πάνω από το
κεφάλι μου. Πήρα μερικές βαθιές αναπνοές και ο αέρας με αναζωογόνησε.
Κάποια στιγμή, όταν σταμάτησε να φυσάει, έβγαλα το χειρόγραφο και έψαξα να
βρω τη σελίδα όπου είχα σταματήσει το διάβασμα. Πριν, όμως, προφτάσω να
την εντοπίσω άκουσα το θόρυβο της μηχανής ενός φορτηγού.
Έπεσα στο έδαφος πίσω από το δέντρο και προσπάθησα να καταλάβω από
ποια κατεύθυνση ερχόταν. Ο θόρυβος ερχόταν από την αποστολή. Καθώς πλησίαζε, είδα ότι ήταν το παλιό φορτηγό του Σάντσες και ότι το οδηγούσε ο ίδιος.
«Υπέθεσα πως ίσως σε βρω εδώ», είπε καθώς σταμάτησε δίπλα μου. «Μπες
μέσα. Πρέπει να φύγουμε».
«Τι συμβαίνει;» ρώτησα γλιστρώντας στη θέση του συνοδηγού.
Οδήγησε το αυτοκίνητο προς τον κεντρικό δρόμο. «Ένας από τους ιερείς μου
μου είπε για μια συζήτηση που άκουσε στο χωριό, χωρίς να το θέλει. Κάποιοι
κυβερνητικοί αξιωματούχοι έχουν έρθει στην πόλη και υποβάλλουν ερωτήσεις
για μένα και την αποστολή».
«Τι νομίζεις ότι θέλουν;»
Με κοίταξε καθησυχαστικά. «Δεν ξέρω. Ας πούμε ότι δεν είμαι τόσο σίγουρος όσο πριν ότι θα μας αφήσουν ήσυχους. Σκέφτηκα πως, σαν προφύλαξη, θα
μπορούσαμε να πάμε στα βουνά. Ένας από τους ιερείς μου ζει κοντά στο
Μάτσου Πίτσου. Το όνομά του είναι Πατήρ Κάρολος. Θα είμαστε ασφαλείς στο
σπίτι του μέχρι να μπορέσουμε να μελετήσουμε καλύτερα την κατάσταση». Χαμογέλασε. «Αλλά, τέλος πάντων, θέλω να δεις και το Μάτσου Πίτσου».
Ξαφνικά μια υποψία πέρασε από το μυαλό μου: ότι είχε κάνει κάποια συμφωνία και με πήγαινε για να με παραδώσει. Αποφάσισα να προχωρήσω προσεκτικά και να βρίσκομαι σε εγρήγορση μέχρι να διαπιστώσω αν είχα δίκιο.
«Τελείωσες το διάβασμα της μετάφρασης;» με ρώτησε.
«Το μεγαλύτερο τμήμα της», είπα.
«Με ρώτησες για την ανθρώπινη εξέλιξη. Αυτό το τμήμα το τελείωσες;»
«Όχι».
Πήρε το βλέμμα του από το δρόμο και με κοίταξε επίμονα. Προσποιήθηκα
ότι δεν το είδα.
«Συμβαίνει τίποτα;» ρώτησε.
«Όχι, τίποτα» αποκρίθηκα. «Πόσο θα μας πάρει να φτάσουμε στο Μάτσου
Πίτσου;»
«Γύρω στις τέσσερις ώρες».
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Ή θ ε λ α να μείνω σιωπηλός και να αφήσω τον Σάντσες να μιλά μήπως και
προδοθεί κατά λάθος, αλλά δεν μπορούσα να ελέγξω την περιέργειά μου σχετ κ ά μ ε τ ο θέμα τ η ς εξέλιξης.
«Λοιπόν, πώς προωθούν την εξέλιξη οι άνθρωποι;» ρώτησα.
Μου έριξε ένα βλέμμα. «Εσύ τι πιστεύεις;»
«Δεν ξέρω», είπα. «Αλλά όταν ήμουν πάνω στη βουνοκορφή νόμισα ότι ίσως
είχε σχέση με τις γ ε μ ά τ ε ς νόημα συμπτώσεις για τις οποίες μιλά η Πρώτη
Επίγνωση».
«Σωστά», είπε. «Αυτό θα ταίριαζε με τις άλλες επιγνώσεις, έτσι δεν είναι;»
Αισθανόμουν μπερδεμένος. Το ένιωθα, σχεδόν το καταλάβαινα, αλλά δεν μπορούσα να το συλλάβω πλήρως. Παρέμεινα σιωπηλός.
«Σκέψου τον τρόπο με τον οποίο οι επιγνώσεις διαδέχονται η μία την άλλη»,
είπε. «Η γνώση της Πρώτης Επίγνωσης έρχεται όταν αρχίσουμε να παίρνουμε
στα σοβαρά τις συμπτώσεις. Αυτές οι συμπτώσεις μας κάνουν να νιώθουμε πως
υπάρχει κάτι περισσότερο, κάτι πνευματικό, που λειτουργεί κάτω από οτιδήποτε κάνουμε.»
«Η Δεύτερη Επίγνωση προβάλλει τη συνειδητότητά μας σαν κάτι πραγματικό. Βλέπουμε ότι μας απορρόφησε η ενασχόληση με την υλική μας επιβίωση,
ότι επικεντρωθήκαμε στην προσπάθεια να αποκτήσουμε τον έλεγχο της κατάστασής μας στο σύμπαν για να νιώθουμε ασφαλείς, και γνωρίζουμε ότι η δεκτικότητά μας, τώρα, αντιπροσωπεύει ένα είδος αφύπνισης και συνειδητοποίησης
εκείνου που συμβαίνει στην πραγματικότητα.»
«Η Τρίτη Επίγνωση αρχίζει με μια καινούρια άποψη για τη ζωή. Καθορίζει το
φυσικό σύμπαν σαν ένα σύμπαν καθαρής ενέργειας, μιας ενέργειας που, με
καποιο τρόπο, επηρεάζεται από τον τρόπο που σκεφτόμαστε.»
«Και η Τέταρτη Επίγνωση εκθέτει την τάση μας ν' αποσπούμε ενέργεια από
άλλους ανθρώπους, να κλέβουμε την ενέργειά τους επιβάλλοντάς τους τον
έλεγχό μας, εξουσιάζοντας το νου τους. Είναι ένα έγκλημα το οποίο διαπράττουμε επειδή πολύ συχνά νιώθουμε σ τ ε ρ η μ έ ν ο ι από ε ν έ ρ γ ε ι α , αποκομμένοι
απ' αυτήν. Αυτή η έλλειψη ενέργειας μπορεί να θεραπευτεί, φυσικά, όταν συνδεθούμε με την ανώτερη πηγή. Το σύμπαν μπορεί να μας προμηθεύσει όλα όσα
χρειαζόμαστε, αρκεί να μπορέσουμε να ανοιχτούμε προς αυτό. Αυτή είναι η
β ι ο κ ά λ υ ψ η της Πέμπτης Επίγνωσης.»
«Στη δική σου περίπτωση», συνέχισε ο Πατήρ Σάντσες, «είχες μια μυστικιστική
εμπειρία η οποία σου επέτρεψε να δεις, μέσα σε λίγο χρόνο, το μεγαλείο της
ενεργείας που μπορεί κανείς να αποκτήσει. Αλλά αυτή η κατάσταση είναι κάτι σαν
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άλμα, σαν να πηδά κανείς μπροστά από όλους τους άλλους και να βλέπει το
μέλλον. Δεν μπορούμε να τη διατηρήσουμε επί πολύ χρόνο. Από τη στιγμή που
προσπαθούμε να μιλήσουμε σε κάποιον ο οποίος λειτουργεί στα συνηθισμένα
επίπεδα συνείδησης, η προσπαθούμε να ζούμε σε έναν κόσμο όπου εξακολουθούν να υπάρχουν συγκρούσεις, εξακοντιζόμαστε έξω απ' αυτό το προχωρημένο στάδιο και ξαναρχόμαστε στο επίπεδο που ήταν ο παλιός μας εαυτός.
«Και μετά», συνέχισε, «το θέμα είναι να ανακτήσουμε αργά, λίγο λίγο κάθε
φορά, εκείνο στο οποίο ρίξαμε μόνο μια ματιά, και να αρχίσουμε μια πρόοδο
προς εκείνη την υπέρτατη συνείδηση. Αλλά για να το κάνουμε αυτό, πρέπει να
μάθουμε να γεμίζουμε συνειδητά με ενέργεια, γιατί αυτή η ενέργεια φέρνει τις
συμπτώσεις και οι συμπτώσεις μας βοηθούν να πραγματώσουμε το καινούριο
επίπεδο σε μόνιμη βάση».
Θα πρέπει να έδειξα μπερδεμένος γιατί είπε: «Σκέψου αυτό: όταν συμβαίνει
κάτι πέρα από το τυχαίο, για να μας οδηγήσει προς τα εμπρός στη ζωή μας
τότε πλησιάζουμε περισσότερο προς την πραγμάτωση. Νιώθουμε σαν να έχουμε φτάσει σ' εκείνο που μας οδηγεί το πεπρωμένο να γίνουμε. Όταν συμβαίνει
αυτό, το ενεργειακό επίπεδο που έφερε αρχικά τις συμπτώσεις εγκαθίσταται
μέσα μας. Μπορεί να βγούμε έξω απ' αυτό και να χάσουμε ενέργεια όταν
φοβόμαστε, αλλά το επίπεδο αυτό λειτουργεί σαν ένα καινούριο εξωτερικό όριο
το οποίο μπορεί να ανακτηθεί πολύ εύκολα. Έχουμε γίνει ένα καινούριο πρόσωπο. Υπάρχουμε σε ένα υψηλότερο ενεργειακό επίπεδο, ένα επίπεδο - κατάλαβέ το - υψηλότερης δόνησης.
«Μπορείς τώρα να δεις τη διεργασία; Γεμίζουμε, αυξανόμαστε, γεμίζουμε
και αυξανόμαστε πάλι. Μ' αυτό τον τρόπο εμείς, ως άνθρωποι, συνεχίζουμε την
εξέλιξη του σύμπαντος σε όλο και πιο υψηλότερη δόνηση».
Ο Σάντσες σταμάτησε για ένα λεπτό και μετά φάνηκε να σκέφτεται κάτι που
ήθελε να προσθέσει. «Αυτή η εξέλιξη γίνεται ασυνείδητα από την αρχή της
ανθρώπινης ιστορίας. Έτσι εξηγείται γιατί ο πολιτισμός έχει προοδεύσει και
γιατί οι άνθρωποι έχουν γίνει πιο μεγαλόσωμοι, ζουν περισσότερο και όλα τα
σχετικά. Τώρα, όμως, κάνουμε όλη αυτή τη διεργασία συνειδητή. Κι αυτό μας
λέει το χειρόγραφο. Αυτό ακριβώς είναι η κίνηση προς μια παγκόσμια πνευματική συνείδηση».
Άκουγα προσεκτικά, καταγοητευμένος με όσα μου έλεγε ο Σάντσες. «Επομένως», είπα, «το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να γεμίζουμε με ενέργεια
αυτό έμαθα να κάνω με τη βοήθεια του Ιωάννη, και οι συμπτώσεις θα αρχίσουν
να έρχονται πιο σταθερά;»
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«Θα έλεγα, ναι, αλλά αυτό δεν είναι τόσο εύκολο όσο νομίζεις. Πριν μπορέσουμε να συνδεθούμε με την ενέργεια σε μόνιμη βάση, υπάρχει ένα ακόμα
εμπόδιο που πρέπει να ξεπεράσουμε. Η επόμενη επίγνωση, η Έκτη, ασχολείται
μ' αυτό το θέμα».
«Τι είναι αυτό;»
Με κοίταξε. «Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τον ιδιαίτερο τρόπο που έχει υιοθετήσει ο καθένας μας για να ασκεί έλεγχο πάνω στους άλλους. Μην ξεχνάς, η
Τέταρτη Επίγνωση αποκαλύπτει ότι οι άνθρωποι πάντα ένιωθαν έλλειψη ενέργειας και πάντα ζητούσαν να ελέγχουν ο ένας τον άλλο για να αποκτήσουν την
ενέργεια που ρέει ανάμεσα στους ανθρώπους. Η Πέμπτη Επίγνωση μας λέει ότι
υπάρχει μια άλλη πηγή, αλλά δεν μπορούμε να μείνουμε μόνιμα συνδεδεμένοι
μ' αυτήν αν δεν ασχοληθούμε με την ιδιαίτερη μέθοδο την οποία εμείς, σαν
άτομα, χρησιμοποιούμε για να ασκούμε έλεγχο και αν δεν καταργήσουμε τη
χρησιμοποίησή της μεθόδου αυτής - γιατί όποτε επιστρέφουμε σ' αυτή τη συνήθεια αποσυνδεόμαστε από την πηγή.»
«Δεν είναι εύκολο να απαλλαγούμε απ' αυτή τη συνήθεια, γιατί πρώτα πρώτα
λειτουργεί πάντοτε ασυνείδητα. Το κλειδί για την απελευθέρωσή μας απ' αυτήν
είναι να τη φέρουμε πλήρως στη συνείδηση. Κι αυτό γίνεται εφόσον καταλάβουμε
ότι ο ιδιαίτερος τρόπος που χρησιμοποιούμε για τον έλεγχο των άλλων είναι
εκείνος που μάθαμε στη διάρκεια της παιδικής μας ηλικίας για να προσελκύουμε
την προσοχή, για να κάνουμε την ενέργεια να κινείται προς το μέρος μας. Πρόκειται για κάτι που μας έγινε από τότε συνήθεια, κάτι που επαναλαμβάνουμε ξανά
και ξανά. Το ονομάζω ασυνείδητο θέατρο ελέγχου.»
«Το αποκαλώ θέατρο γιατί είναι μια οικεία σκηνή, σαν τη σκηνή μιας κινηματογραφικής ταινίας, για την οποία γράψαμε εμείς το σενάριο όταν ήμαστε μικροί. Κατόπιν επαναλαμβάνουμε αυτή τη σκηνή ξανά και ξανά στην καθημερινή
μας ζωή, χωρίς να το συνειδητοποιούμε. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι μας
συμβαίνουν επανειλημμένα γεγονότα του ιδίου είδους. Το πρόβλημα είναι ότι αν
επαναλαμβάνουμε μια συγκεκριμένη σκηνή ξανά και ξανά, τότε οι άλλες σκηνές
τ η ς ταινίας της πραγματικής μας ζωής, η μεγάλη περιπέτεια που καθορίζεται
από συμπτώσεις, δεν μπορεί να προχωρήσει. Σταματάμε την ταινία όταν επαναλαμβάνουμε αυτό το θέατρο για να χειραγωγήσουμε τους άλλους για άντληση
ενέργειας».
Ο Σάντσες έκοψε ταχύτητα και οδήγησε το αυτοκίνητο προσεκτικά ανάμεσα
από τις λακκούβες του δρόμου. Ένιωθα απογοητευμένος. Δεν μπορούσα να
α π ο λ ά β ω ακριβώς πώς λειτουργούσε ένα θέατρο ελέγχου. Παρά λίγο να εκφράσω τα συναισθήματα μου στον Σάντσες, αλλά δεν μπόρεσα να το κάνω.

134

Η ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ

Εξακολουθούσα να νιώθω απόμακρος και δεν ήθελα να του αποκαλύψω τον
εαυτό μου.
«Κατάλαβες;» ρώτησε.
«Δεν ξέρω», είπα ευγενικά. «Δεν ξέρω αν έχω υιοθετήσει κι εγώ κάποιο θέατρο
ελέγχου».
Με κοίταξε με το πιο θερμό ενδιαφέρον και γέλασε δυνατά. «Αλήθεια;»
ρώτησε. «Τότε γιατί είσαι πάντα τόσο απόμακρος;»

ΞΕΚΑΘΑΡΙΖΟΝΤΑΣ
ΤΟ

ΠΑΡΕΛΘΟΝ

Μ π ρ ο σ τ ά μας ο δρόμος στένευε και έστριβε απότομα στην απόκρημνη πλαγιά
του βουνού. Το φορτηγό αναπήδησε πάνω σε μερικές πέτρες και πήρε αργά τη
στροφή. Από κάτω οι Άνδεις φαίνονταν να υψώνουν τις γκρίζες κορφές τους πάνω
από τα κατάλευκα σύννεφα.
Κοίταξα τον Σάντσες. Ήταν σκυμμένος πάνω από το τιμόνι με εντεταμένη την
προσοχή του. Κατά το μεγαλύτερο μέρος της μέρας ανεβαίναμε σε απότομες
πλαγιές και προχωρούσαμε αργά μέσα από περάσματα που οι πεσμένοι βράχοι
τα έκαναν σχεδόν αδιάβατα. Ήθελα να συζητήσω το θέμα σχετικά με το θέατρο
ελέγχου πάλι, αλλά ο χρόνος δεν ήταν κατάλληλος. Ο Σάντσες φαινόταν να έχει
ανάγκη κάθε μόριο της ενέργειάς του για να οδηγήσει και, εκτός αυτού, δεν
είχα ξεκαθαρίσει τι ήθελα να ρωτήσω. Είχα διαβάσει το υπόλοιπο της Πέμπτης
Επίγνωσης και απηχούσε αυτά ακριβώς που μου είχε αφηγηθεί ο Σάντσες. Η ιδέα
να απαλλαγώ από το δικό μου τρόπο ελέγχου ήταν επιθυμητή, ιδιαίτερα αν επρόκειτο να επιταχύνει την εξέλιξή μου, αλλά ακόμα δεν μπορούσα να κατανοήσω
πώς λειτουργούσε το θέατρο ελέγχου.
«Τι σκέφτεσαι;» ρώτησε ο Σάντσες.
«Τέλειωσα το διάβασμα της Πέμπτης Επίγνωσης», είπα. «Και σκεφτόμουν αυτά
τα θέατρα. Λαμβάνοντας υπόψη όσα είπες για μένα, συμπεραίνω ότι νομίζεις
πως το δικό μου θέατρο έχει σχέση με το γεγονός ότι είμαι απόμακρος».
Ο Σάντσες δεν απάντησε. Κοίταζε προσεκτικά το δρόμο. Γύρω στα τριάντα
μέτρα μπροστά μας ένα σταματημένο όχημα μας έκοβε το δρόμο. Ένας άντρας
και μια γυναίκα στέκονταν δίπλα στην προεξοχή ενός βράχου δεκαπέντε μέτρα
μακριά από το αυτοκίνητο. Στράφηκαν προς το μέρος μας.
Ο Σάντσες σταμάτησε το φορτηγό και τους κοίταξε για ένα λεπτό, μετά χαμογέλασε. «Την ξέρω αυτή τη γυναίκα», είπε. «Είναι η Τζούλια. Μην ανησυχείς. Ας
μιλήσουμε λίγο μαζί τους».
Και ο άντρας και η γυναίκα ήταν μελαχρινοί και φαίνονταν Περουβιανοί. Η
γυναίκα ήταν μεγαλύτερη, γύρω στα πενήντα, και ο άντρας φαινόταν περίπου
τριάντα χρονών. Καθώς βγήκαμε από το φορτηγό η γυναίκα προχώρησε προς
το μέρος μας.
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«Πάτερ Σάντσες!» είπε καθώς πλησίασε.
«Τι κάνεις Τζούλια;» αποκρίθηκε εκείνος. Αγκαλιάστηκαν και μετά ο Σάντσες
με σύστησε στην Τζούλια. Η Τζούλια με τη σειρά της σύστησε το σύντροφο της,
τον Ρολάντο.
Χωρίς να πουν τίποτε άλλο, η Τζούλια και ο Σάντσες έστρεψαν τα νώτα τους
και πήγαν προς την προεξοχή του βράχου όπου στέκονταν προηγουμένως η
Τζούλια και ο Ρολάντο. Ο Ρολάντο με κοίταξε επίμονα κι εγώ στράφηκα ενστικτωδώς και προχώρησα προς την κατεύθυνση που είχαν ακολουθήσει οι άλλοι
δυο. Ο Ρολάντο ακολούθησε συνεχίζοντας να με κοιτάζει σαν να ήθελε κάτι.
Παρ' όλο που τα μαλλιά και τα χαρακτηριστικά του τον έδειχναν νέο, το δέρμα
του φαινόταν κουρασμένο. Για κάποιο λόγο ένιωθα ανήσυχος.
Αρκετές φορές, καθώς πλησιάζαμε στην άκρη του βουνού, έδειξε σαν να
ήθελε να μιλήσει, αλλά κάθε φορά εγώ έστρεφα αλλού το βλέμμα μου και
επιτάχυνα το βήμα μου. Έτσι έμεινε σιωπηλός. Όταν φτάσαμε στην προεξοχή,
κάθισα στο χείλος για να τον εμποδίσω να καθίσει δίπλα μου. Η Τζούλια και ο
Σάντσες ήταν γύρω στα οκτώ μέτρα πιο πάνω από εμένα και κάθονταν σ' ένα
μεγάλο βράχο.
Ο Ρολάντο κάθισε όσο πιο κοντά μου γινόταν. Αν και με ενοχλούσε το γεγονός ότι το βλέμμα του με παρακολουθούσε διαρκώς, ένιωθα ταυτόχρονα και
μια ελαφριά περιέργεια γι' αυτόν.
Με έπιασε να τον κοιτάζω και ρώτησε: «Βρίσκεσαι εδώ για το χειρόγραφο;»
Χρειάστηκα αρκετό χρόνο για να απαντήσω. «Έχω ακούσει σχετικά».
Έδειξε μπερδεμένος. «Το έχεις δει;»
«Τμήμα του», είπα. «Έχεις κάποια σχέση μ' αυτό;»
«Ενδιαφέρομαι», είπε, «αλλά δεν έχω δει αντίγραφά του ακόμα». Ακολούθησε
μια περίοδος σιωπής.
«Είσαι από τις Ηνωμένες Πολιτείες;» ρώτησε.
Η ερώτηση με ενόχλησε, έτσι αποφάσισα να μην απαντήσω.
Αντί γι' αυτό ρώτησα «Έχει καθόλου σχέση το χειρόγραφο με τα ερείπια στο
Μάτσου Πίτσου;»
«Δε νομίζω», αποκρίθηκε. «Εκτός από το γεγονός ότι γράφτηκε την ίδια περίπου περίοδο που χτίστηκαν κι αυτά».
Εγώ παρέμεινα σιωπηλός, κοιτάζοντας την απίστευτη θέα των Άνδεων. Αργά
ή γρήγορα, αν παρέμενα ήσυχος, θα αποκάλυπτε τι έκαναν αυτός και η Τζούλια
εδώ, και τι σχέση είχε η παρουσία τους εδώ με το χειρόγραφο. Καθίσαμε, έτσι,
αμίλητοι για είκοσι λεπτά. Τελικά, ο Ρολάντο σηκώθηκε και πήγε προς το μέρος
όπου ήταν οι άλλοι και συζητούσαν.
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Εγώ ένιωθα μπερδεμένος και δεν ήξερα τι να κάνω. Είχα αποφύγει να καθίσω
με τον Σάντσες και την Τζούλια γιατί είχα την ξεκάθαρη εντύπωση ότι ήθελαν να
συζητήσουν μόνοι. Έμεινα εκεί για άλλη μισή ώρα κοιτάζοντας τις βραχώδεις
κορυφές και προσπαθώντας να ακούσω τη συζήτηση που γινόταν από πάνω
μου. Κανένας απ' αυτούς δε μου έδωσε την παραμικρή προσοχή. Τελικά αποφάσισα να πάω κοντά τους, αλλά πριν ακόμα κινηθώ οι τρεις τους σηκώθηκαν
και άρχισαν να προχωρούν προς το όχημα της Τζούλια. Εγώ έκοψα δρόμο μέσα
από τους βράχους και τους πρόφτασα.
«Πρέπει να φύγουν», παρατήρησε ο Σάντσες καθώς πλησίασα.
«Λυπάμαι που δεν είχαμε χρόνο να συζητήσουμε», είπε η Τζούλια. «Ελπίζω να
Σε ξαναδούμε». Με κοίταζε με την ίδια ζεστασιά που έδειχνε συχνά ο Σάντσες.
Έγνεψα καταφατικά κι εκείνη τίναξε λίγο προς τα πίσω το κεφάλι και πρόσθεσε:
«Στην πραγματικότητα έχω την αίσθηση ότι θα σε δούμε σύντομα».
Καθώς κατεβαίναμε το βραχώδες μονοπάτι, ένιωσα την ανάγκη να πω κάτι
σαν απάντηση, αλλά δεν μπόρεσα. Όταν φτάσαμε στο όχημά της, η Τζούλια
κούνησε το κεφάλι της και μας είπε ένα κοφτό "γεια". Μετά μπήκαν και οι δυο
στ' αυτοκίνητο με την Τζούλια στο τιμόνι και απομακρύνθηκαν προς τα βόρεια,
από εκεί που είχαμε έρθει εμείς. Η όλη συνάντηση με προβλημάτισε.
Μόλις μπήκαμε στο δικό μας όχημα, ο Σάντσες ρώτησε: «Σου είπε ο Ρολάντο
τα νέα για τον Ουίλ;»
«Όχι!», είπα. «Τον είδαν;»
Ο Σάντσες έδειξε να μην καταλαβαίνει. «Ναι, τον είδαν σε ένα χωριό σαράντα
μίλια ανατολικά από εδώ».
«Είπε τίποτα για εμένα ο Ουίλ;»
«Η Τζούλια μου είπε πως ο Ουίλ ανέφερε ότι χωρίσατε. Είπε ότι ο Ουίλ μίλησε
κυρίως με το Ρολάντο. Είπες στον Ρολάντο ποιος είσαι;»
«Όχι, δεν ήξερα αν μπορούσα να τον εμπιστευτώ».
Ο Σάντσες με κοίταξε έκπληκτος. «Σου είπα ότι μπορούσες να τους μιλήσεις.
Γνωρίζω την Τζούλια από χρόνια. Έχει μια επιχείρηση στη Λίμα, αλλά από τότε
που ανακαλύφθηκε το χειρόγραφο ψάχνει να βρει την Ένατη Επίγνωση. Η Τζούλια δε θα ταξίδευε ποτέ με κάποιον που δεν μπορείς να εμπιστευτείς. Τώρα,
έχασες κάποιες σημαντικές, ίσως, πληροφορίες». Ο Σάντσες με κοίταξε και η
έκφρασή του ήταν σοβαρή. «Αυτό είναι το τέλειο παράδειγμα του πώς μπορεί να
επέμβει το θέατρο ελέγχου», είπε. «Ήσουν τόσο απόμακρος ώστε δεν επέτρεψες να συμβεί μια σημαντική σύμπτωση».
Θα πρέπει να πήρα αμυντικό ύφος.
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«Μη στενοχωριέσαι», είπε, «ο καθένας παίζει το ένα ή το άλλο θέατρο. Τουλά-

χιστον τώρα εσύ καταλαβαίνεις πώς λειτουργεί το δικό σου».
«Δεν καταλαβαίνω!» είπα. «Τι κάνω ακριβώς;»
«Ο τρόπος σου για να ελέγχεις τ ο υ ς ανθρώπους και τις καταστάσεις», ε ξ ή γησε, «για να κάνεις την ενέργεια να έρχεται προς εσένα, είναι να δημιουργείς
αυτό το θέατρο στο νου σου, στη διάρκειά του οποίου αποσύρεσαι και δείχνεις
μυστηριώδης και μυστικοπαθής. Λες στον εαυτό σου ότι είσαι προσεκτικός,
αλλά εκείνο που κάνεις στην πραγματικότητα είναι ότι ελπίζεις πως κάποιος θα
μπει σ' αυτό το θέατρο και θα προσπαθήσει να αντιληφθεί τι συμβαίνει μ' εσένα.
Όταν το κάνει κάποιος, εσύ παραμένεις ασαφής, αναγκάζοντάς τον να αγωνστεί και να σκάψει βαθιά, και να προσπαθήσει να εξακριβώσει τα αληθινά σου
συναισθήματα.»
«Καθώς το κάνει αυτό, σου δίνει όλη του την προσοχή και μ' αυτό τον τρόπο
στέλνει προς εσένα την ενέργειά του. Ό σ ο περισσότερο διατηρείς το ενδιαφέρον τους και τους κρατάς σε αμηχανία, τόσο περισσότερη ενέργεια δέχεσαι.
Δυστυχώς, όταν παίζεις τον απόμακρο, η ζωή σου τείνει να εξελίσσεται πολύ
αργά, γιατί επαναλαμβάνεις την ίδια σκηνή ξανά και ξανά. Αν είχες ανοιχτεί με,
τον Ρολάντο, η ταινία τ η ς ζωής σου θα είχε πάρει μια καινούρια και γ ε μ ά τ η
νόημα κατεύθυνση».
Ένιωσα θλίψη. Ό λ α αυτά ήταν ένα ακόμα παράδειγμα αυτού που μου είχε
επισημάνει ο Ουίλ όταν με είδε να αντιστέκομαι και να μη δίνω πληροφορίες
στον Ρενό. Ήταν αλήθεια. Είχα την τάση να κρύβω εκείνο που σκεφτόμουν.
Κοίταξα από το παράθυρο καθώς ακολουθούσαμε το δρόμο που ανέβαινε όλα
και πιο ψηλά στις κορυφές. Ο Σάντσες συγκεντρώθηκε πάλι για να αποφεύγει
τις επικίνδυνες λακκούβες. Ό τ α ν ο δρόμος έγινε ευθύς, με κοίταξε και είπε: «Τι
πρώτο βήμα, για όλους μας, στη διαδικασία του ξεκαθαρίσματος τ η ς κατάστασης, είναι να συνειδητοποιήσουμε πλήρως το δικό μας θέατρο ελέγχου. Τίποτα
δεν μπορεί να προχωρήσει αν δεν κοιτάξουμε πραγματικά τον εαυτό μας κι αν
δεν ανακαλύψουμε τι κάνουμε για να χειριστούμε τους άλλους έτσι, ώστε να'
πάρουμε ενέργεια. Αυτό συνέβη σ' εσένα μόλις τώρα».
«Ποιο είναι το επόμενο βήμα;» ρώτησα.
«Ο καθένας μας πρέπει να πάει πίσω στο παρελθόν, πίσω στην οικογενειακή
του ζωή κατά την παιδική του ηλικία και να δει πως σχηματίστηκε αυτή η συνήθεια. Όταν δούμε την πηγή της ο τρόπος που χρησιμοποιούμε για άσκηση ελέγχου
θα έρθει στο συνειδητό μας επίπεδο. Μην ξεχνάς ότι τα περισσότερα μέλη της
οικογένειας έπαιζαν κι αυτά ένα θέατρο προσπαθώντας να αντλήσουν ενέργεια
από μας τα παιδιά. Γι' αυτό υποχρεωθήκαμε, αρχικά, να σχηματίσουμε ένα
θέατρο ελέγχου. Έπρεπε να έχουμε μια στρατηγική για να ανακτούμε την ενέργειά μας. Πάντα αναπτύσσουμε το θέατρο μας σε συνάρτηση με τα μέλη τη
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οικογένειας. Ωστόσο, από τη στιγμή που θα αναγνωρίσουμε το ενεργειακό δυναμικό στην οικογένειά μας, μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτές τις στρατηγικές
ελέγχου και να δούμε τι συμβαίνει στην πραγματικότητα».
«Τι εννοείς, τι συμβαίνει στην πραγματικότητα;»
«Ο καθένας μας πρέπει να ξαναερμηνεύσει την οικογενειακή του εμπειρία
σύμφωνα με την άποψη της εξέλιξης, να την ερμηνεύσει από πνευματική άποψη
και να ανακαλύψει ποιος είναι στην πραγματικότητα. Από τη στιγμή που θα το
κάνουμε αυτό, το θέατρο ελέγχου τελειώνει για μας και απογειώνεται η πραγματική μας ζωή».
«Επομένως, πώς μπορώ να ξεκινήσω;»
«Κατανοώντας, πρώτα, πώς σχηματίστηκε το θέατρο σου. Πες μου για τον
πατέρα σου».
«Είναι καλός, του αρέσει η διασκέδαση και είναι ικανός, αλλά...» δίστασα
γιατί δεν ήθελα να ακουστώ αγνώμονας προς τον πατέρα μου.
«Αλλά τι;» ρώτησε ο Σάντσες.
«Αλλά», είπα, «ήταν πάντα έτοιμος για επίκριση. Δε θυμάμαι να έκανα ποτέ
κάτι σωστό».
«Πώς σε επέκρινε;» ρώτησε ο Σάντσες.
Στο νου μου εμφανίστηκε μια εικόνα του πατέρα μου, νέου και δυνατού.
«Έκανε ερωτήσεις και μετά έβρισκε κάποιο λάθος στις απαντήσεις».
«Και τι συνέβαινε με την ενεργητικότητά σου;»
«Υποθέτω ότι ένιωθα αποστραγγισμένος, έτσι προσπαθούσα να αποφεύγω
να του λέω οτιδήποτε».
«Εννοείς ότι έγινες ασαφής και απόμακρος, προσπαθώντας να του μιλάς με
τέτοιο τρόπο ώστε να τραβάς την προσοχή του χωρίς να αποκαλύπτεις αρκετά,
για να μην του δίνεις την ευκαιρία να σε επικρίνει. Εκείνος ήταν ο ανακριτής κι
εσύ του ξέφευγες με το να είσαι απόμακρος;»
«Ναι, έτσι νομίζω. Αλλά τι είναι ο ανακριτής;»
«Ο ανακριτής είναι ένα άλλο είδος θεάτρου. Οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν
αυτό το μέσο για να κερδίσουν ενέργεια, παίζουν τη σκηνή τους κάνοντας ερωτήσεις και διεισδύοντας στον κόσμο ενός άλλου ανθρώπου με στόχο να βρουν
κάποιο λάθος. Όταν το κάνουν, τότε επικρίνουν αυτό τον τομέα της ζωής του
άλλου. Αν αυτή η στρατηγική επιτύχει, τότε το πρόσωπο που επικρίνεται έχει
εμπλακεί στο θέατρο. Ξαφνικά ανακαλύπτει ότι όταν είναι κοντά στον ανακριτή
βρίσκεται σε εγρήγορση και προσέχει τις πράξεις και τις σκέψεις του ανακριτή
με σκοπό να μην κάνει κάποιο λάθος το οποίο θα παρατηρούσε εκείνος. Αυτή η
ψυχική συμμόρφωση δίνει στον ανακριτή την ενέργεια που επιθυμεί.
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«Σκέψου τις φορές που βρέθηκες κοντά σε ένα τέτοιο είδος ανθρώπου.
Όταν παγιδεύεσαι σ' αυτό το θέατρο δεν έχεις την τάση να ενεργείς με ένα
συγκεκριμένο τρόπο ώστε εκείνο το άτομο να μη σε επικρίνει; Σε βγάζει από το
δικό σου μονοπάτι και αποστραγγίζει την ενέργειά σου επειδή εσύ κρίνεις τον
εαυτό σου με βάση αυτά που σκέφτεται εκείνος».
Θυμήθηκα επακριβώς το συναίσθημα, και το πρόσωπο που μου ήρθε στο
νου ήταν ο Τζένσεν.
«Επομένως, ο πατέρας μου ήταν ένας ανακριτής;» ρώτησα.
«Έτσι μου φαίνεται».
Για μια στιγμή αναρωτήθηκα ποιο ήταν το θέατρο της μητέρας μου. Αν ο
πατέρας μου ήταν ανακριτής, τι ήταν η μητέρα μου;
Ο Σάντσες με ρώτησε τι σκεφτόμουν.
«Αναρωτιόμουν για το θέατρο ελέγχου της μητέρας μου», είπα. «Πόσα διαφορετικά είδη υπάρχουν;»
«Θα σου εξηγήσω την ταξινόμηση που κάνει το χειρόγραφο», είπε ο Σάντσες.
«Ο καθένας κάνει τους χειρισμούς του για ενέργεια είτε επιθετικά, αναγκάζοντας κατευθείαν τους ανθρώπους να τον προσέξουν, είτε παθητικά, παίζοντας
με τη συμπόνια ή την περιέργεια των ανθρώπων για να κερδίσει την προσοχή
τους. Για παράδειγμα, αν κάποιος σε απειλήσει είτε προφορικά είτε σωματικά,
τότε σε ωθεί, από φόβο ότι ίσως σου συμβεί κάτι κακό, να τον προσέξεις και μ' αυτό
τον τρόπο να του δώσεις ενέργεια. Ο άνθρωπος που σε απειλεί σε έλκει στο πιο
επιθετικό είδος θεάτρου. Κι αυτόν η Έκτη Επίγνωση τον αποκαλεί "τρομοκράτη"».
«Αν από την άλλη πλευρά κάποιος σου πει όλα τα φοβερά πράγματα που του
συμβαίνουν ήδη, υπονοώντας ίσως ότι εσύ είσαι υπεύθυνος γ ι ' αυτά, και ότι αν
αρνηθείς να βοηθήσεις, αυτά τα τρομερά πράγματα θα συνεχίζονται, τότε αυτό
το πρόσωπο επιδιώκει ν' αποκτήσει τον έλεγχο στο πιο παθητικό επίπεδο, κι
αυτόν το χειρόγραφο τον αποκαλεί "εγώ ο καημένος" - το θύμα δηλαδή. Σκέψου το μια στιγμή. Δε βρέθηκες ποτέ κοντά σε κάποιον που σε έκανε να νιώσεις
ένοχος όσο ήσουν μαζί του, έστω κι αν ή ξ ε ρ ε ς πως δεν υπήρχε κανένας λόγος
να νιώθεις έτσι;»
«Ναι».
«Λοιπόν, ένιωθες έτσι επειδή μπήκες στον κόσμο του θεάτρου του τύπου
"ο καημένος εγώ". Ό λ α όσα λέει και κάνει σε φέρνουν σε τέτοια θέση ώστε να
νιώθεις την ανάγκη να αμυνθείς απέναντι στην ιδέα ότι δεν κάνεις αρκετά γι' αυτό
το πρόσωπο. Γι' αυτό νιώθεις ένοχος επειδή βρίσκεσαι κοντά του».
Κούνησα το κεφάλι.
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«Το θέατρο κάθε ανθρώπου μπορεί να εξεταστεί», συνέχισε, «με κριτήριο το
σημείο στο οποίο πέφτει πάνω στο φάσμα που κυμαίνεται από το επιθετικό μέχρι
το παθητικό. Αν ένα άτομο είναι απαλό στην επιθετικότητά του, βρίσκει λάθη και
αργά αργά υποσκάπτει τον κόσμο σου για να απορροφήσει την ενέργειά σου,
τότε, όπως είδαμε στην περίπτωση του πατέρα σου, αυτό το άτομο θα μπορούσε
να είναι ανακριτής. Λιγότερο παθητικό από το "εγώ ο καημένος" είναι το δικό
σου απόμακρο θέατρο. Επομένως η σειρά των τύπων του θεάτρου ελέγχου
είναι: τρομοκράτης, ανακριτής, απόμακρος και θύμα. Δε σου φαίνεται λογικό;»
«Νομίζω. Πιστεύεις ότι ο καθένας βρίσκεται κάπου σ' αυτά τα περιθώρια;»
«Ακριβώς. Μερικοί άνθρωποι χρησιμοποιούν περισσότερους από ένα τρόους ανάλογα με τις καταστάσεις, αλλά οι πιο πολλοί έχουμε ένα κυρίαρχο
θέατρο ελέγχου, αυτό που τείνουμε να χρησιμοποιούμε συνήθως και που είναι
το είδος το οποίο υπήρξε πιο αποδοτικό στις σχέσεις μας με τα μέλη της πρώτης
μας οικογένειας».
Ξαφνικά κατάλαβα. Η μητέρα μου ήταν ακριβώς το ίδιο με τον πατέρα μου.
Κοίταξα τον Σάντσες. «Η μητέρα μου. Ξέρω τι ήταν. Ήταν κι αυτή ένας ανακριτής».
«Επομένως, είχες διπλή δόση», είπε ο Σάντσες. «Γι' αυτό είσαι τόσο απόμακ ρ ο ς . Αλλά τουλάχιστον δε σε τρομοκρατούσαν. Τουλάχιστον δε φοβήθηκες
ποτέ για την ασφάλειά σου».
«Τι θα είχε συμβεί σ' αυτή την περίπτωση;»
«Θα είχες κολλήσει στο θέατρο του τύπου "εγώ ο καημένος". Βλέπεις πώς
λειτουργεί; Αν όταν είσαι παιδί κάποιος σε αποστραγγίζει από την ενέργειά σου
απειλώντας σε ότι θα σε βλάψει σωματικά, τ ό τ ε το να είσαι απόμακρος δε
λειτουργεί. Δεν μπορείς να τον κάνεις να σου δώσει ενέργεια παίζοντας τον
αδιάφορο. Δεν τον ενδιαφέρει καθόλου τι συμβαίνει μέσα σου. Σου φ έ ρ ε τ α ι
πολύ δυναμικά. Έτσι υποχρεώνεσαι να γίνεις πιο παθητικός και με την προσέγγιση "εγώ ο καημένος" να κάνεις έκκληση στο έ λ ε ο ς αυτού τ ο υ ανθρώπου,
προκαλώντας του ενοχή για το κακό που κάνει.»
«Αν αυτό δεν αποδώσει τότε, σαν παιδί, υπομένεις μέχρι να γίνεις αρκετά
μεγάλος και να εκραγείς ενάντια στη βία και να πολεμήσεις την επιθετικότητα
με επιθετικότητα». Σταμάτησε να μιλά για λίγο. «Θυμήσου το παιδί που μου
ανέφερες, εκείνο τ η ς Περουβιανής οικογένειας που σας σερβίρισε το δείπνο.»
«Ο άνθρωπος φτάνει μέχρι εκεί που χρειάζεται για να δεχτεί την ενερνειακή
προσοχή της οικογένειάς τ ο υ . Και μετά, αυτή η στρατηγική γίνεται ο κυρίαρχος
τρόπος που χρησιμοποιεί για να πάρει ενέργεια από τον καθένα, το θέατρο που
επαναλαμβάνει συνέχεια».
«Καταλαβαίνω τον τρομοκράτη», είπα, «αλλά πώς αναπτύσσεται ο ανακριτής;»
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«Τι θα έ κ α ν ε ς αν ήσουν παιδί και τα μ έ λ η τ η ς ο ι κ ο γ έ ν ε ι α ς σου είτε δ ε ν ήταν
σπίτι, είτε σε αγνοούσαν γιατί ήταν απασχολημένοι με τη δουλειά τ ο υ ς ή κάτι άλλο;»
«Δεν ξέρω».
«Το να παίζεις τ ο ν α π ό μ α κ ρ ο δε θα τ ρ α β ο ύ σ ε τ η ν π ρ ο σ ο χ ή τ ο υ ς , δε θα σε
πρόσεχαν. Επομένως, μήπως θα έπρεπε να κ α τ α φ ύ γ ε ι ς στην ανάκριση και την
έρευνα και, τελικά, να βρεις κάτι λάθος σ' αυτούς τ ο υ ς απόμακρους ανθρώπους
γ ι α να τ ρ α β ή ξ ε ι ς τ η ν π ρ ο σ ο χ ή και την ε ν έ ρ γ ε ι ά τ ο υ ς ; Α υ τ ό κάνει ο α ν α κ ρ ι τ ή ς » .
Άρχισα να συλλαμβάνω την επίγνωση. «Οι α π ό μ α κ ρ ο ι ά ν θ ρ ω π ο ι δ η μ ι ο υ ρ γ ο ύ ν ανακριτές!»
«Σωστά».
«Και οι α ν α κ ρ ι τ έ ς δ η μ ι ο υ ρ γ ο ύ ν α π ό μ α κ ρ ο υ ς α ν θ ρ ώ π ο υ ς ! Και οι τ ρ ο μ ο κ ρ ά τ ε ς δ η μ ι ο υ ρ γ ο ύ ν τ η ν προσέγγιση " ε γ ώ ο κ α η μ έ ν ο ς " , ή αν α π ο τ ύ χ ε ι αυτό, έναν
άλλο τρομοκράτη!»
«Ακριβώς. Έ τ σ ι διαιωνίζονται τ α θ έ α τ ρ α ε λ έ γ χ ο υ . Α λ λ ά μην ξ ε χ ν ά ς , υπάρχει
μια τάση να βλέπουμε α υ τ ά τα θ έ α τ ρ α σ τ ο υ ς ά λ λ ο υ ς , α λ λ ά να πιστεύουμε ότι
ε μ ε ί ς είμαστε α π α λ λ α γ μ έ ν ο ι από τ έ τ ο ι α επινοήματα. Ο κ α θ έ ν α ς μ α ς π ρ έ π ε ι να
υπερβεί α υ τ ή την αυταπάτη, αν θ έ λ ε ι να π ρ ο χ ω ρ ή σ ε ι . Σ χ ε δ ό ν ό λ ο ι μας τ ε ί ν ο υ μ ε
να κολλάμε, τουλάχιστον γ ι α κάποιο χρονικό διάστημα, σε έ ν α θ έ α τ ρ ο και θα
πρέπει να κ ά ν ο υ μ ε ένα βήμα πίσω γ ι α να μ π ο ρ έ σ ο υ μ ε να δ ο ύ μ ε τ ο ν ε α υ τ ό μας
κ α θ α ρ ά και να α ν α κ α λ ύ ψ ο υ μ ε ποιο είναι».
Έμεινα σιωπηλός για μια στιγμή. Τελικά ξανακοίταξα τον Σάντσες και ρώτησα
«Από τη στιγμή που βλέπουμε το θ έ α τ ρ ό μας, τι συμβαίνει μετά;»
Ο Σάντσες έ κ ο ψ ε τ α χ ύ τ η τ α γ ι α να με κ ο ι τ ά ξ ε ι στα μάτια. «Είμαστε αληθινά
ε λ ε ύ θ ε ρ ο ι ν α π ρ ο χ ω ρ ή σ ο υ μ ε π έ ρ α από τ ο ασυνείδητο θ έ α τ ρ ο που παίζουμε.
Ό π ω ς είπα και π ρ ο η γ ο υ μ έ ν ω ς , μ π ο ρ ο ύ μ ε ν α β ρ ο ύ μ ε έ ν α υ ψ η λ ό τ ε ρ ο ν ό η μ α στη
ζωή μας, ένα πνευματικό λ ό γ ο γ ι α τον οποίο γ ε ν ν η θ ή κ α μ ε στη συγκεκριμένη
οικογένεια. Μ π ο ρ ο ύ μ ε ν α α ρ χ ί σ ο υ μ ε ν α α ν τ ι λ α μ β α ν ό μ α σ τ ε κ α θ α ρ ά τ ο ποιοι
αληθινά είμαστε».

«Φτάσαμε σχεδόν», είπε ο Σάντσες. Ο δ ρ ό μ ο ς π ε ρ ν ο ύ σ ε α ν ά μ ε σ α από δυο
β ο υ ν ο κ ο ρ φ έ ς . Κ α θ ώ ς π ε ρ ά σ α μ ε τ ο ν τ ε ρ ά σ τ ι ο σχηματισμό στα δ ε ξ ι ά μας, ε ί δ α
μπροστά μ α ς ένα μικρό σπίτι. Πίσω τ ο υ υ π ή ρ χ ε μια ά λ λ η μ ε γ α λ ό π ρ ε π η , βραχώδης κορυφή.
«Το φ ο ρ τ η γ ό τ ο υ δεν είναι εδώ», είπε ο Σάντσες.
Σταθμεύσαμε και πήγαμε προς το σπίτι. Ο Σάντσες άνοιξε την πόρτα και μπήκε
μέσα, ενώ ε γ ώ π ε ρ ί μ ε ν α έ ξ ω . Π ή ρ α μ ε ρ ι κ έ ς β α θ ι έ ς εισπνοές. Ο α έ ρ α ς ήταν
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δροσερός και ανάλαφρος. Από πάνω μου, ο ουρανός ήταν γκρίζος με πυκνά,
βαριά σύννεφα. Έμοιαζε σαν να επρόκειτο να βρέξει.
Ο Σάντσες ήρθε πάλι στην πόρτα: «Δεν είναι κανένας μέσα. Θα πρέπει να
έχει πάει στα ερείπια».
«Πώς πάμε μέχρι εκεί;»
Ξαφνικά φάνηκε εξαντλημένος. «Είναι ευθεία επάνω, ένα χιλιόμετρο περίπου
από εδώ», είπε, δίνοντάς μου τα κλειδιά του αυτοκινήτου. «Ακολούθησε το δρόμο
και μετά την επόμενη βουνοκορφή θα τα δεις από κάτω. Πάρε το φορτηγό. Εγώ
θέλω να μείνω εδώ και να κάνω διαλογισμό».
«Εντάξει», είπα, προχωρώντας προς το όχημα.
Πήρα το αυτοκίνητο και τράβηξα προς μια μικρή κοιλάδα. Μετά ανέβηκα την
επόμενη πλαγιά ανυπομονώντας να δω τη θέα. Το θέαμα δε με απογοήτευσε.
Φτάνοντας στην κορυφή είδα όλο το μεγαλείο των ερειπίων του Μάτσου Πίτσου:
ένα συγκρότημα ναών οικοδομημένο από ογκώδεις, προσεκτικά πελεκημένους
βράχους που ζύγιζαν τόνους και ήταν τοποθετημένοι ο ένας πάνω στον άλλο,
στην πλαγιά του βουνού. Ακόμα και στο μουντό φως της συννεφιασμένης ατμόσφαιρας, η ομορφιά του τοπίου ήταν συναρπαστική.
Σταμάτησα το φορτηγό και απορρόφησα ενέργεια επί δέκα δεκαπέντε λεπτά.
Διάφορες ομάδες ανθρώπων περπατούσαν ανάμεσα στα ερείπια. Είδα έναν
άντρα που φορούσε κολάρο ιερέα, να φεύγει από τα ερείπια ενός κτιρίου και να
προχωρεί προς ένα όχημα σταθμευμένο εκεί κοντά. Εξαιτίας της απόστασης
και του γεγονότος ότι ο άντρας φορούσε δερμάτινο σακάκι αντί για το ένδυμα
του ιερέα δεν ήμουν σίγουρος ότι ήταν ο Πατήρ Κάρολος.
Έβαλα μπρος στο φορτηγό και πήγα πιο κοντά. Μόλις άκουσε το θόρυβο
κοίταξε προς τα πάνω και χαμογέλασε αναγνωρίζοντας, προφανώς, το όχημα
που ανήκε στον Σάντσες. Όταν είδε εμένα μέσα, παραξενεύτηκε και ήρθε προς
το μέρος μου. Ήταν κοντόσωμος και παχύς, με καστανά μαλλιά, χοντρά χαρακτηριστικά και βαθυγάλανα μάτια. Φαινόταν γύρω στα τριάντα. «Ήρθα με τον
Πατέρα Σάντσες», είπα, βγαίνοντας από το όχημα και συστήνοντας τον εαυτό μου.
«Είναι στο σπίτι σας».
Μου έτεινε το χέρι. «Εγώ είμαι ο Πατήρ Κάρολος».
Έριξα μια ματιά, πέρα απ' αυτόν, στα ερείπια. Από κοντά η πελεκημένη
πέτρα ήταν ακόμα πιο επιβλητική.
«Πρώτη φορά έρχεσαι εδώ;» ρώτησε.
«Ναι», αποκρίθηκα. «Είχα ακούσει γ ι ' αυτό τον τόπο από χρόνια, αλλά ποτέ
δεν περίμενα «κάτι τέτοιο».
«Είναι ένα από τα ανώτερα ενεργειακά κέντρα στον κόσμο», είπε.
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Τον κοίταξα εξεταστικά. Ήταν ξεκάθαρο πως χρησιμοποιούσε την έννοια της
ενέργειας με τον ίδιο τρόπο που τη χρησιμοποιούσε το χειρόγραφο. Έγνεψα
καταφατικά και μετά είπα: «Είμαι στο σημείο όπου προσπαθώ συνειδητά να
συγκεντρώνω ενέργεια και να ξεκαθαρίσω μεσα μου το θέατρο ελέγχου μου».
Ένιωσα ότι τα λόγια μου είχαν κάποια επιτήδευση, ωστόσο αισθανόμουν αρκετά
άνετα γιατί ήμουν ειλικρινής.
«Δε δείχνεις και πολύ απόμακρος», είπε.
Ξαφνιάστηκα. «Πώς ξέρεις ποιο είναι το θέατρο μου;» ρώτησα.
«Έχω αναπτύξει μια διαίσθηση γι' αυτό. Κι αυτός είναι ο λόγος που βρίσκομαι
εδώ».
«Βοηθάς τους ανθρώπους να βλέπουν τον τρόπο που χρησιμοποιούν για
έλεγχο;»
«Ναι, και τον αληθινό τους εαυτό». Τα μάτια του έλαμπαν από ειλικρίνεια
Ήταν απόλυτα ευθύς χωρίς κανένα ίχνος ενόχλησης που αποκάλυπτε τον εαυτό του σε έναν ξένο.
Έμεινα σιωπηλός, έτσι εκείνος είπε: «Κατανοείς τις πέντε πρώτες επιγνώσεις:».
«Έχω διαβάσει τις περισσότερες απ' αυτές», είπα, «και μίλησα με αρκετούς
ανθρώπους».
Μόλις έκανα αυτή τη δήλωση, αντιλήφθηκα πως ήμουν ασαφής. «Νομίζω ότι
κατανοώ τις πρώτες πέντε», πρόσθεσα. «Την έκτη δεν την έχω ξεκαθαρίσει
ακόμα».
Εκείνος κούνησε το κεφάλι και μετά είπε: «Οι περισσότεροι από τους ανθρώπους με τους οποίους έχω μιλήσει δεν έχουν καν ακούσει για το χειρόγραφο.
Έρχονται εδώ και γοητεύονται από την ενέργεια. Αυτό και μόνο τους κάνει να
ξανασκέφτονται τη ζωή τους».
«Πώς συναντάς αυτούς τους ανθρώπους;»
Με κοίταξε χαμογελώντας. «Φαίνεται ότι με βρίσκουν εκείνοι».
«Είπες ότι τους βοηθάς να ανακαλύψουν τον αληθινό τους εαυτό. Πώς;»
Πήρε μια βαθιά αναπνοή και μετά είπε: «Μόνο ένας τρόπος υπάρχει. Ο καθένας μας πρέπει να επιστρέψει στις οικογενειακές του εμπειρίες, στο χρονικό
διάστημα και τον τόπο της παιδικής του ηλικίας και να ανακαλέσει στη μνήμη
του αυτά που συνέβησαν. Μόλις συνειδητοποιήσουμε το θέατρο ελέγχου που
χρησιμοποιούμε θα μπορούμε να εστιαστούμε στην υψηλότερη αλήθεια για την
οικογένειά μας, στο φωτεινό σημείο, ας πούμε, που βρίσκεται πίσω από την
ενεργειακή σύγκρουση. Αυτή η αλήθεια, όταν τη βρούμε, θα ενεργοποιήσει τη
ζωή μας γιατί μας λέει ποιοι είμαστε, σε ποιο μονοπάτι βρισκόμαστε και τι
κάνουμε».
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«Τα ίδια μου είπε και ο Σάντσες», είπα. «Θέλω να μάθω περισσότερα για το
πώς θα ανακαλύψω αυτή την αλήθεια».
Ανέβασε το φερμουάρ του μπουφάν του για να προφυλαχτεί από το κρύο
του δειλινού. «Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να πούμε περισσότερα γι' αυτό, αργότερα», είπε. «Προς το παρόν θέλω να χαιρετήσω τον Πατέρα Σάντσες».
Κοίταξα προς τα ερείπια κι εκείνος πρόσθεσε: «Αν θέλεις να ρίξεις μια ματιά
τριγύρω μπορείς να μείνεις όσο θέλεις. Θα σε δω αργότερα στο σπίτι μου».
Περπάτησα στον αρχαιολογικό χώρο για μιάμισι ώρα. Σε ορισμένα σημεία
καθυστερούσα λίγο νιώθοντας περισσότερο αναζωογονημένος απ' όσο σε
άλλα. Ένιωσα θαυμασμό και γοητεύτηκα από τον πολιτισμό που είχε οικοδομήσει αυτούς τους ναούς. Πώς μετέφεραν αυτές τις πέτρες εδώ πάνω και πώς τις
τοποθέτησαν τη μια πάνω στην άλλη μ' αυτό τον τρόπο; Μου φαινόταν αδύνατο.
Καθώς το έντονο ενδιαφέρον μου για τα ερείπια άρχισε να μειώνεται, οι
σκέψεις μου στράφηκαν στην προσωπική μου κατάσταση. Παρ' όλο που οι συνθήκες δεν είχαν αλλάξει, ένιωθα τώρα λιγότερο φόβο. Η αυτοπεποίθηση του Σάντσες
με είχε καθησυχάσει. Υπήρξα ηλίθιος που τον είχα υποψιαστεί. Και συμπάθησα ήδη
τον Πατέρα Κάρολο.
Το σκοτάδι άρχισε να πέφτει κι εγώ επέστρεψα στο φορτηγό και γύρισα στο
σπίτι του Πατέρα Καρόλου. Καθώς πλησίαζα είδα στο εσωτερικό του σπιτιού
τους δυο άντρες να στέκονται ο ένας κοντά στον άλλο. Όταν μπήκα άκουσα
γέλια. Και οι δυο ήταν απασχολημένοι στην κουζίνα ετοιμάζοντας το δείπνο. Ο
Πατήρ Κάρολος με χαιρέτησε και μου πρόσφερε καρέκλα. Κάθισα τεμπέλικα
μπροστά στη μεγάλη φωτιά, στο τζάκι, και κοίταξα γύρω μου.
Το δωμάτιο ήταν μεγάλο και επενδεδυμένο με φαρδιές ξύλινες σανίδες που
ήταν περασμένες με ένα βερνίκι λίγο πιο σκούρο από το φυσικό τους χρώμα.
Πρόσεξα ότι υπήρχαν άλλα δυο δωμάτια, προφανώς υπνοδωμάτια, που συνδέονταν με ένα στενό διάδρομο. Το σπίτι φωτιζόταν από μικρής ισχύος λάμπες
και μου φάνηκε ότι άκουγα το θόρυβο γεννήτριας.
Όταν ολοκληρώθηκε η προετοιμασία, με κάλεσαν να καθίσω στο τραπέζι
που ήταν φτιαγμένο από ακατέργαστο ξύλο. Μετά τη σύντομη προσευχή που
είπε ο Σάντσες αρχίσαμε να τρώμε. Οι δυο άντρες συνέχιζαν τη συζήτησή τους.
Όταν τελειώσαμε το δείπνο καθίσαμε και οι τρεις κοντά στη φωτιά.
«Ο Πατήρ Κάρολος μίλησε με τον Ουίλ». είπε ο Σάντσες.
«Πότε;» ρώτησα και ένιωσα ενθουσιασμένος.
«Ο Ουίλ πέρασε από δω πριν μερικές μέρες», είπε ο Πατήρ Κάρολος. «Τον
είχα γνωρίσει πριν από ένα χρόνο και ήρθε να μου φέρει κάποιες πληροφορίες.
Είπε ότι υποψιάζεται ποιος κρυβόταν πίσω από τις κυβερνητικές ενέργειες εναντίον του χειρόγραφου».
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«Ποιος;» ρώτησα.
«Ο Καρδινάλιος Σεβαστιανός», επενέβη ο Σάντσες.
«Με ποιο τρόπο;» ρώτησα.
«Προφανώς», είπε ο Σάντσες, «χρησιμοποιεί την επιρροή του στην κυβέρνηση
για να αυξήσει τα στρατιωτικά μέτρα εναντίον τ ο υ χ ε ι ρ ο γ ρ ά φ ο υ . Πάντα π ρ ο τ ι μούσε να εργάζεται ήσυχα μέσω τ η ς κυβέρνησης, παρά να διακινδυνεύσει την
πρόκληση σχίσματος στην εκκλησία. Τώρα εντείνει τις προσπάθειές του. Δυστυχώς ίσως αποδώσουν».
«Τι εννοείς;» ρώτησα.
«Εκτός από τους λίγους ιερείς του Βόρειου Συμβουλίου και μερικά άτομα ακόμα όπως η Τζούλια και ο Ουίλ, κανένας άλλος δε φαίνεται να έχει αντίγραφα πια».
«Και οι επιστήμονες στο Βισιέντε;» ρώτησα.
Οι δυο άντρες έμειναν σιωπηλοί για μια στιγμή. Μετά ο Πατήρ Κάρολος είπε:
«Ο Ουίλ μου είπε ότι η κυβέρνηση το έκλεισε. Ό λ ο ι οι επιστήμονες συνελήφθησαν και τα στοιχεία τ η ς έρευνάς τους κατασχέθηκαν».
«Θα το ανεχθεί αυτό η επιστημονική κοινότητα;» ρώτησα.
«Έχουν άλλη επιλογή;» είπε ο Σάντσες. «Εξάλλου, εκείνη η έρευνα δεν είχε
γίνει αποδεκτή από τ ο υ ς περισσότερους επιστήμονες. Η κυβέρνηση φαίνεται
ότι προβάλλει την ιδέα πως αυτοί οι άνθρωποι παραβίαζαν το νόμο».
«Δεν μπορώ να πιστέψω πως η κυβέρνηση μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο χωρίς
συνέπειες».
«Προφανώς, το έχει ήδη κάνει», είπε ο Πατήρ Κάρολος. «Έκανα μερικά
τηλεφωνήματα για να μάθω και πήρα από παντού την ίδια απάντηση. Αν και
αθόρυβα, η κυβέρνηση εντείνει τα μέτρα για την εξαφάνιση του χειρογράφου».
«Και τι νομίζετε ότι θα συμβεί;» ρώτησα και τ ο υ ς δυο.
Ο Πατήρ Κάρολος ανασήκωσε τους ώμους θέλοντας να δείξει την άγνοιά
του και ο Πατήρ Σάντσες είπε: «Δεν ξέρω. Ίσως εξαρτάται από το τι θα βρει ο
Ουίλ».
«Γιατί;» ρώτησα.
«Φαίνεται ότι είναι πολύ κοντά στην ανεύρεση τ ο υ χαμένου τμήματος του
χειρογράφου, τ η ς Ένατης Επίγνωσης. Όταν τη βρει, ίσως υπάρξει αρκετό ενδιαφέρον ώστε να δημιουργήσει παγκόσμια επέμβαση».
«Πού είπε ότι πήγαινε;» ρώτησα τον Πατέρα Κάρολο.
«Δεν ή ξ ε ρ ε ακριβώς, αλλά είπε πως η διαίσθησή του τον οδηγούσε ακόμα
πιο βόρεια, κοντά στη Γουατεμάλα».
«Η διαίσθησή του τον οδηγούσε;»
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«Ναι, θα το καταλάβεις αυτό όταν θα έχεις ξεκαθαρίσει ποιος είσαι και θα έχεις
προχωρήσει στην Έβδομη Επίγνωση».
Τους κοίταξα και τους δυο και πρόσεξα πόσο απίστευτα γαλήνιοι έδειχναν.
«Πώς μπορείτε και παραμένετε τόσο ήρεμοι;» ρώτησα. «Τι θα γίνει αν έρθουν
βίαια εδώ μέσα και μας συλλάβουν όλους;»
Με κοίταξαν ήρεμα, μετά ο Πατήρ Σάντσες είπε. «Μη συγχέεις την ηρεμία με
την αδιαφορία. Η γαλήνια εμφάνισή μας έχει σχέση με το πόσο στενά συνδεδεμένοι είμαστε με την ενέργεια. Παραμένουμε συνδεδεμένοι γιατί, ανεξάρτητα
από τις συνθήκες, είναι το καλύτερο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε. Το
καταλαβαίνεις αυτό, έτσι δεν είναι;»
«Ναι, φυσικά.» είπα, «Νομίζω, όμως, ότι εγώ δυσκολεύομαι να μένω συνέχεια
συνδεδεμένος».
Και οι δυο άντρες χαμογέλασαν.
«Θα είναι ευκολότερο να μένεις συνδεδεμένος», είπε ο Πατήρ Κάρολος,
«όταν ξεκαθαρίσεις το ποιος είσαι».
Ο Πατήρ Σάντσες σηκώθηκε και απομακρύνθηκε, αναγγέλλοντας ότι πήγαινε
να πλύνει τα πιάτα.
Κοίταξα τον Πατέρα Κάρολο. «Εντάξει», είπα. «Πώς αρχίζω να ξεκαθαρίζω
τα πράγματα για τον εαυτό μου;»
«Ο Πατήρ Σάντσες μου είπε», αποκρίθηκε, «ότι κατάλαβες ήδη το θέατρο
ελέγχου των γονιών σου».
«Σωστά. Ήταν και οι δυο ανακριτές και αυτό με έκανε απόμακρο».
«Εντάξει. Τώρα πρέπει να ερευνήσεις πέρα από τον ανταγωνισμό για ενέργεια που υπήρχε στην οικογένειά σου και να αναζητήσεις τον πραγματικό λόγο
που βρέθηκες εκεί».
Τον κοίταξα δείχνοντας ότι δεν μπορούσα να καταλάβω.
«Η διεργασία για να βρεις την αληθινή πνευματική σου ταυτότητα απαιτεί να
δεις ολόκληρη τη ζωή σου σαν μια μακρά ιστορία, και να προσπαθήσεις να
βρεις εκεί ένα υψηλότερο νόημα. Άρχισε υποβάλλοντας στον εαυτό σου την
ερώτηση: γιατί γεννήθηκα στη συγκεκριμένη οικογένεια; Ποιος μπορεί να ήταν
ο λόγος γ ι ' αυτό;»
«Δεν ξέρω», είπα.
«Ο πατέρας σου ήταν ένας ανακριτής. Τι άλλο ήταν;»
«Εννοείς τι αντιπροσώπευε;» ρώτησα.
«Ναι».
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Σκέφτηκα για μια στιγμή και μετά είπα. «Ο πατέρας μου πιστεύει ειλικρινά
στις χαρές στης ζωής, πιστεύει ότι πρέπει να ζει κανείς με ακεραιότητα, αλλά
και να επωφελείται πλήρως απ' όσα προσφέρει η ζωή. Με άλλα λόγια πιστεύει
ότι πρέπει να ζει κανείς πλήρως τη ζωή του».
«Μπόρεσε να το κάνει αυτό;»
«Μέχρις ενός σημείου, αλλά κατά κάποιο τρόπο φαίνεται πως πάντοτε του
έρχεται μια ατυχία τη στιγμή ακριβώς που πιστεύει ότι έφτασε η ώρα για να
απολαύσει τη ζωή πλήρως».
Ο Πατήρ Κάρολος μισόκλεισε τα μάτια και έδειξε να συγκεντρώνεται. «Πιστεύει
πως η ζωή είναι για να διασκεδάζει και να την απολαμβάνει κανείς, αλλά ο ίδιος
δεν τα έχει καταφέρει εντελώς;»
«Ναι».
«Σκέφτηκες καθόλου το γιατί;»
«Όχι ακριβώς. Πάντοτε υπέθετα πως ήταν άτυχος».
«Ίσως να μην έχει βρει ακόμα τον τρόπο για να το κάνει».
«Ίσως».
«Και η μητέρα σου;»
«Δε ζει πια».
«Μπορείς να σκεφτείς τι αντιπροσώπευε η ζωή της;»
«Ναι. Η ζωή της ήταν η εκκλησία της. Αντιπροσώπευε τις Χριστιανικές αρχές».
«Δηλαδή;»
«Πίστευε στην εξυπηρέτηση των άλλων και στην τήρηση των νόμων του Θεού».
«Εκείνη ακολουθούσε τους νόμους του Θεού;»
«Κατά γράμμα, τουλάχιστον όσα τη δίδασκε η εκκλησία της».
«Μπόρεσε να πείσει τον πατέρα σου να κάνει το ίδιο;»
Γέλασα. «Όχι ακριβώς. Η μητέρα μου ήθελε να πηγαίνει κι εκείνος στην
εκκλησία κάθε βδομάδα και να ασχολείται με κοινοτικά προγράμματα. Αλλά
όπως σου είπα, εκείνος είχε πολύ ελεύθερο πνεύμα».
«Και πώς επέδρασε αυτό πάνω σου;»
Τον κοίταξα. «Δεν το σκέφτηκα ποτέ».
«Δεν ήθελαν και η δυο την υποταγή σου; Ο λ ό γ ο ς για τον οποίο σε ανέκριναν
δεν ήταν για να σιγουρευτούν ότι δεν ακολουθούσες τις αξίες του άλλου; Δεν
ήθελαν και οι δυο να πιστεύεις ότι ο δικός τους τρόπος ήταν ο καλύτερος;»
«Ναι, μάλλον».
«Εσύ πώς ανταποκρίθηκες;»
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«Απλώς απέφυγα να πάρω θέση, μάλλον».
«Σε ανέκριναν και οι δυο για να δουν αν στεκόσουν στο ύψος των ιδιαίτερων
απόψεών τους κι εσύ ανίκανος να ευχαριστήσεις και τους δυο, έγινες απόμακρος».
«Κάπως έτσι είναι».
«Τι συνέβη στη μητέρα σου;» ρώτησε ο Πατήρ Κάρολος.
«Προσβλήθηκε από τη νόσο του Πάρκινσον και πέθανε, αφού υπέφερε πολλά
χρόνια από την ασθένεια αυτή».
«Παρέμεινε συνεπής στην πίστη της;»
«Απόλυτα», είπα. «Σε όλη τη διάρκεια τ η ς αρρώστιας της».
«Και ποιο ήταν το νόημα που σου ενέπνευσε;»
«Τι;»
«Αναζητάς το νόημα που έχει η ζωή τ η ς για σένα, το λόγο που γεννήθηκες
από εκείνη, το τι έπρεπε να μάθεις ώστε να γεννηθείς εκεί που γεννήθηκες.
Κάθε ανθρώπινο ον, είτε το συνειδητοποιεί είτε όχι, απεικονίζει με τη ζωή του
τον τρόπο με τον οποίο πιστεύει πως πρέπει να ζει μια ανθρώπινη ύπαρξη.
Πρέπει να προσπαθήσεις να ανακαλύψεις τι σε δίδαξε η μητέρα σου και ταυτόχρονα τι θα μπορούσε να είχε γίνει καλύτερο στη ζωή της. Το τι θα είχες αλλάξει
στη μητέρα σου είναι τμήμα αυτού που εσύ ο ίδιος επεξεργάζεσαι στον εαυτό
σου».
«Γιατί μόνο τμήμα;»
«Γιατί το πώς θα βελτίωνες τη ζωή του πατέρα σου είναι το υπόλοιπο».
Εξακολουθούσα να είμαι μπερδεμένος.
Εκείνος τοποθέτησε το χέρι του στον ώμο μου. «Δεν είμαστε μόνο το φυσικό
δημιούργημα των γονιών μας, είμαστε και το πνευματικό δημιούργημα. Γεννήθηκες απ' αυτούς τους δυο ανθρώπους και η ζωή τους είχε μια ανέκκλητη
επίδραση σ' αυτό που είσαι σήμερα. Για να ανακαλύψεις τον πραγματικό σου
εαυτό, πρέπει να παραδεχτείς ότι ο αληθινός εαυτός σου άρχισε από κάποιο
σημείο ανάμεσα στις δικές τους αλήθειες. Γι' αυτό γεννήθηκες εκεί: για να
αποκτήσεις μια ανώτερη άποψη εκείνου το οποίο αντιπροσώπευαν οι γονείς
σου. Το μονοπάτι σου είναι να ανακαλύψεις την αλήθεια που αποτελεί μια ανώτερη σύνθεση αυτού που πίστευαν οι δυο εκείνοι άνθρωποι».
Κούνησα το κεφάλι μου καταφατικά.
«Λοιπόν, πως θα εξέφραζες αυτό που σε δίδαξαν οι γονείς σου;»
«Δεν είμαι σίγουρος», αποκρίθηκα.
«Τι πιστεύεις;»
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«Ο πατέρας μου πίστευε πως η ζωή ήταν για να μεγιστοποιήσει τη ζωντάνια
του, την απόλαυσή του και προσπάθησε να επιτύχει αυτό το στόχο. Η μητέρα
μου πίστευε περισσότερο στη θυσία και ήθελε να προσφέρει το χρόνο τ η ς στην
υπηρεσία των άλλων, απαρνούμενη τον εαυτό της. Αισθανόταν ότι αυτό προστάζουν οι γραφές».
«Κι εσύ, πώς νιώθεις γι' αυτό;»
«Δεν ξ έ ρ ω ακριβώς».
«Ποια άποψη θα επέλεγες για τον εαυτό σου, αυτή της μητέρας σου ή εκείνη
του πατέρα σου;»
«Καμιά. Εννοώ ότι η ζωή δεν είναι τόσο απλή».
Ο Πατήρ Κάρολος γέλασε. «Γίνεσαι ασαφής.»
«Μάλλον δεν ξέρω».
«Αν όμως έπρεπε να διαλέξεις τη μία ή την άλλη;»
Δίστασα, προσπαθώντας να σκεφτώ τίμια. Ξαφνικά μου ήρθε η απάντηση.
«Και οι δυο είναι σωστές», είπα, «αλλά και λανθασμένες».
Τα μάτια του έλαμψαν. «Πώς;»
«Δεν ξέρω ακριβώς. Αλλά πιστεύω πως ο σωστός τρόπος ζωής περιλαμβάνει
και τις δυο απόψεις».
«Το ερώτημα για σένα», είπε ο Πατήρ Κάρολος, «είναι πώς γίνεται αυτό. Π ώ ς
ζει κανένας μια ζωή που είναι και τα δυο; Από τη μητέρα σου έλαβες τη γνώση
ότι η ζωή είναι πνευματικότητα. Από τον πατέρα σου έ μ α θ ε ς ότι η ζωή είναι
αυτο-διεύρυνση, διασκέδαση, περιπέτεια».
«Επομένως η ζωή μου», τον διέκοψα, «είναι κάτι που κατά κάποιο τρόπο
συνδυάζει και τις δυο προσεγγίσεις».
«Ναι, για σένα, το θέμα είναι η πνευματικότητα. Ολόκληρη η ζωή σου θα είναι
να βρεις ένα είδος πνευματικότητας που να σε διευρύνει. Αυτό είναι το πρόβλημα
που στάθηκε αδύνατο να συμβιβάσουν οι γονείς σου, το πρόβλημα που άφησα»
για σένα. Αυτό είναι το εξελικτικό σου ερώτημα, η εξελικτική σου αναζήτηση σ' αυτή
τη ζωή».
Η ιδέα με έριξε σε βαθιές σκέψεις. Ο Πατήρ Κάρολος είπε και κάτι άλλο
αλλά δεν μπόρεσα να συγκεντρωθώ για να τον ακούσω. Η φωτιά που έσβηνε
στο τζάκι είχε ηρεμιστική επίδραση πάνω μου. Αντιλήφθηκα πως ήμουν πολύ
κουρασμένος.
Ο Πατήρ Κάρολος σηκώθηκε όρθιος και είπε: «Νομίζω πως δεν έχεις άλλη
ε ν έ ρ γ ε ι α γ ι ' απόψε. Αλλά θα σε α φ ή σ ω με μια σκέψη. Μ π ο ρ ε ί ς να πας για
ύπνο και να μην ξ α ν α σ κ ε φ τ ε ί ς ποτέ όσα συζητήσαμε. Μπορείς να επιστρέψεις στο παλιό σου θ έ α τ ρ ο ή να ξυπνήσεις αύριο το πρωί και να είσαι γ ε ρ ά
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προσκολλημένος σ' αυτή την καινούρια ιδέα σχετικά με το ποιος είσαι. Αν το
κάνεις αυτό τότε θα μπορέσεις να κάνεις το επόμενο βήμα στην πορεία σου,
που είναι να ερευνήσεις προσεκτικά όλα τα άλλα πράγματα που σου έχουν
συμβεί από την ημέρα που γεννήθηκες. Αν πάρεις τη ζωή σου σαν μια ιστορία,
από τη γέννηση μέχρι τώρα, θα μπορέσεις να δεις πώς επεξεργάστηκες αυτό
το ερώτημα σε όλη της τη διάρκεια. Θα μπορέσεις να δεις πώς έγινε και ήρθες
εδώ στο Περού και τι θα πρέπει να κάνεις μετά».
Κούνησα το κεφάλι και τον κοίταξα έντονα. Τα μάτια του έδειχναν ζεστασιά
και ενδιαφέρον, και είχαν την ίδια έκφραση που είχα δει τόσες φορές στο πρόσωπο του Ουίλ και του Σάντσες.
«Καλή νύχτα», είπε ο Πατήρ Κάρολος, και μπήκε στο υπνοδωμάτιο κλείνοντας πίσω του την πόρτα. Εγώ ξετύλιξα τον υπνόσακό μου στο πάτωμα και
έπεσα γρήγορα για ύπνο.

Ξύπνησα με τη σκέψη μου στον Ουίλ. Ήθελα να ρωτήσω τον Πατέρα Κάρολο
τι άλλο ήξερε για τα σχέδια του Ουίλ. Καθώς βρισκόμουν εκεί ξαπλωμένος,
μέσα στον υπνόσακό μου, κάνοντας διάφορες σκέψεις, μπήκε στο δωμάτιο
ήσυχα ο Πατήρ Κάρολος και άρχισε να ανάβει τη φωτιά.
Άνοιξα τον υπνόσακο κι εκείνος με κοίταξε ξαφνιασμένος από το θόρυβο
που έκανε το φερμουάρ.
«Καλημέρα», είπε. «Πώς κοιμήθηκες;»
«Καλά», αποκρίθηκα και σηκώθηκα όρθιος.
Έβαλε καινούριο προσάναμμα πάνω στη χόβολη και μετά μεγαλύτερα κομμάτια ξύλου.
«Τι είπε ότι θα έκανε ο Ουίλ;» ρώτησα.
Ο Πατήρ Κάρολος σηκώθηκε και με κοίταξε.
«Είπε ότι θα πήγαινε στο σπίτι ενός φίλου για κάποιες πληροφορίες που
λογάριαζε να του έρθουν εκεί, προφανώς πληροφορίες για την Ένατη Επίγνωση».
«Τι άλλο είπε;» ρώτησα.
«Ο Ουίλ μου είπε ότι πίστευε πως ο Πατήρ Σεβαστιανός σκοπεύει να βρει ο
ίδιος την τελευταία επίγνωση και φαίνεται ότι είναι κοντά. Ο Ουίλ πιστεύει πως
το άτομο που θα ελέγχει την τελευταία επίγνωση θα αποφασίσει αν το χειρόγραφο θα βγει ποτέ στη δημοσιότητα και αν θα γίνει ποτέ κατανοητό».
«Γιατί;»
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«Δεν είμαι σίγουρος. Ο Ουίλ ήταν ένας από τους πρώτους που πήραν και
διάβασαν τις διάφορες επιγνώσεις του χειρογράφου. Ίσως τις καταλαβαίνει
καλύτερα από οποιοδήποτε άλλον άνθρωπο. Νιώθει, πιστεύω, ότι η τελευταία
επίγνωση θα κάνει τις άλλες πιο ξεκάθαρες και αποδεκτές».
«Πιστεύεις ότι έχει δίκιο;» ρώτησα.
«Δεν ξέρω», αποκρίθηκε. «Εγώ δεν καταλαβαίνω τόσα πολλά όσα εκείνος.
Το μόνο που καταλαβαίνω είναι εκείνο που πρέπει να κάνω».
«Τι είναι αυτό;»
Έμεινε για μια στιγμή σιωπηλός και μετά αποκρίθηκε: «Όπως είπα και χτες
η δική μου αλήθεια είναι να βοηθώ τους ανθρώπους να ανακαλύπτουν ποιοι
είναι στην πραγματικότητα. Ό τ α ν διάβασα το χειρόγραφο, έγινε πολύ ξεκάθαρο
σ' εμένα αυτή η αποστολή. Η Έκτη Επίγνωση είναι η αγαπημένη μου. Η αλήθεια
των όσων λέω βοηθά τους άλλους να συλλάβουν αυτή την επίγνωση. Και είμαι
αποτελεσματικός γιατί έχω περάσει αυτή τη διαδικασία κι εγώ ο ίδιος».
«Ποιο ήταν το δικό σου θέατρο ελέγχου;» ρώτησα.
Με κοίταξε χαμογελώντας. «Ήμουν ανακριτής».
«Ασκούσες έλεγχο στους άλλους βρίσκοντας κάτι λάθος στον τρόπο που
ζούσαν τη ζωή τους;»
«Ακριβώς. Ο πατέρας μου ήταν ο τύπος "εγώ ο καημένος" και η μητέρα μου
"απόμακρη". Με αγνοούσαν εντελώς. Ο μόνος τρόπος για να κερδίσω λίγη
ενεργειακή προσοχή ήταν να ανακατεύομαι σ' αυτά που έκαναν και να επισημαίνω
κάποιο λάθος».
«Και πότε επεξεργάστηκες αυτό το θέατρο;»
«Πριν από δεκαοχτώ μήνες περίπου, όταν συνάντησα τον Πατέρα Σάντσες
και άρχισα να μελετώ το χειρόγραφο. Αφού διερεύνησα όσα αφορούσαν τους
γονείς μου, αντιλήφθηκα αυτό που η ζωή μου μαζί τους με προετοίμαζε να
κάνω. Βλέπεις, ο πατέρας μου αντιπροσώπευε τα επιτεύγματα. Ήταν ο τύπος
που έβαζε στόχους. Προγραμμάτιζε τον καιρό του μέχρι δευτερολέπτου και
έκρινε τον εαυτό του με βάση το πόσα πράγματα είχε κάνει. Η μητέρα μου ήταν
πολύ διαισθητική και είχε τάσεις μυστικιστικές. Πίστευε ότι ο καθένας μας δέχεται πνευματική καθοδήγηση και ότι ο σκοπός τ η ς ζωής είναι ν' ακολουθήσουμε
τη συγκεκριμένη κατεύθυνση».
«Τι σκεφτόταν γ ι ' αυτό ο πατέρας σου;»
«Πίστευε ότι ήταν τελείως τρελό».
Χαμογέλασα αλλά δεν είπα τίποτα.
«Καταλαβαίνεις τι επιπτώσεις είχε πάνω μου αυτό;» ρώτησε ο Πατήρ Κάρολος.
Κούνησα αρνητικά το κεφάλι μου. Δεν μπορούσα να ξέρω.
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«Εξαιτίας του πατέρα μου», είπε, «ευαισθητοποιήθηκα στην ιδέα ότι σκοπός
της ζωής είναι η επιτυχία: πρέπει να έχεις κάτι σημαντικό να κάνεις και να το
κάνεις. Αλλά είχα ταυτόχρονα και τη μητέρα μου η οποία έλεγε ότι η ζωή είχε
να κάνει με κάποια εσωτερική καθοδήγηση, κάποιο είδος διαισθητικής πορείας.
Αντιλήφθηκα πως η ζωή μου ήταν μια σύνθεση και των δυο απόψεων. Προσπαθούσα να ανακαλύψω πώς καθοδηγούμαστε εσωτερικά προς την αποστολή
που μόνο εμείς μπορούμε να εκτελέσουμε, και ήξερα ότι έχει υπέρτατη σημασία η επιδίωξή μας να επιτελέσουμε αυτή την αποστολή αν θέλουμε να νιώθουμε ευτυχισμένοι και πλήρεις».
Έγνεψα καταφατικά.
«Και τώρα», συνέχισε, «καταλαβαίνεις γιατί ενθουσιάστηκα με την Έκτη Επίγνωση. Μόλις τη διάβασα, συνειδητοποίησα πως η αποστολή μου ήταν να βοηθήσω
τους ανθρώπους να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα μέσα τους ώστε να μπορούν
να αναπτύξουν αυτή την αίσθηση προορισμού».
«Ξέρεις πώς μπήκε ο Ουίλ στο μονοπάτι που βρίσκεται;»
«Ναι, μου εκμυστηρεύτηκε μερικά πράγματα. Ο Ουίλ ήταν ο τύπος του απόμακρου σαν κι εσένα. Επίσης, όπως και στη δική σου περίπτωση, και οι δυο του
γονείς ήταν ανακριτές, και είχαν μια ισχυρή φιλοσοφία που ήθελαν να υιοθετήσει
ο Ουίλ. Ο πατέρας του Ουίλ ήταν ένας Γερμανός μυθιστοριογράφος που έλεγε
ότι το υπέρτατο πεπρωμένο της ανθρώπινης φυλής είναι να τελειοποιηθεί. Ο
πατέρας του ποτέ δεν υπερασπίστηκε τίποτε άλλο, παρά μόνο τις πιο αγνές
ανθρωπιστικές αρχές, αλλά οι Ναζί χρησιμοποίησαν τη βασική του ιδέα για την
τελειότητα για να νομιμοποιήσουν τον εγκληματικό αφανισμό των κατώτερων
φυλών.»
«Η αλλοίωση του βασικού του θέματος, έκανε τον άνθρωπο ερείπιο και τον
ανάγκασε να φύγει για τη Νότια Αμερική με τη γυναίκα του και τον Ουίλ. Η γυναίκα
του ήταν Περουβιανή που μεγάλωσε στην Αμερική και μορφώθηκε εκεί. Ήταν κι
αυτή συγγραφέας, αλλά βασικά στα φιλοσοφικά της πιστεύω έκλινε περισσότερο
προς την Ανατολή. Πίστευε πως στόχος της ζωής είναι να πετύχουμε την εσωτερική φώτιση, μια ανώτερη συνείδηση που τη χαρακτηρίζει η ψυχική γαλήνη
και αδιαφορία για τα πράγματα αυτού του κόσμου. Σύμφωνα μ' αυτήν, η ζωή
δεν έχει σχέση με την τελειότητα. Πρέπει να απαλλαγούμε από την ανάγκη να
πετύχουμε οτιδήποτε τέλειο, να φτάσουμε οπουδήποτε... Μπορείς να αντιληφθείς
τι επιπτώσεις είχε στον Ουίλ αυτό;»
Κούνησα το κεφάλι.
«Του δημιούργησε», συνέχισε ο Πατήρ Κάρολος, «μια πολύ δύσκολη κατάσταση.
Ο πατέρας του ήταν πιστός οπαδός της Δυτικής ιδέας ότι πρέπει να εργαζόμαστε
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για πρόοδο και τελειότητα και η μητέρα του πίστευε στην Ανατολική ιδέα ότι η
ζωή είναι μόνο για να φτάσουμε στην εσωτερική γαλήνη, τίποτε άλλο.»
«Αυτοί οι δ υ ο άνθρωποι προετοίμασαν τον Ουίλ να ε ρ γ α σ τ ε ί γ ι α να συμβιβάσει τ ι ς κύριες φ ι λ ο σ ο φ ι κ έ ς δ ι α φ ο ρ έ ς α ν ά μ ε σ α στον Ανατολικό και το Δυτικό
πολιτισμό, παρ' όλο που στην αρχή δεν το ήξερε. Έγινε μηχανικός αφοσιωμένος
στην π ρ ό ο δ ο και μετά έ ν α ς απλός ξ ε ν α γ ό ς που έψαχνε την ειρήνη ο δ η γ ώ ν τ α ς
τ ο υ ς ανθρώπους στις ό μ ο ρ φ ε ς τ ο π ο θ ε σ ί ε ς αυτής τ η ς χ ώ ρ α ς , τ ο π ο θ ε σ ί ε ς που
σε συγκινούν εσωτερικά.»
« Α λ λ ά η αναζήτηση τ ο υ χ ε ι ρ ο γ ρ ά φ ο υ αφύπνισε όλα αυτά μέσα τ ο υ . Οι επιγνώσεις που α ν α φ έ ρ ε ι συνδέονται ά μ ε σ α μ ε τ ο κύριο ε ρ ώ τ η μ α τ η ς ζ ω ή ς του.
Αποκαλύπτουν ότι η σκέψη και τ η ς Α ν α τ ο λ ή ς και τ η ς Δύσης μπορεί π ρ ά γ μ α τ ι να
ενσωματωθεί σε μια α ν ώ τ ε ρ η αλήθεια. Μ α ς δείχνουν ότι η Δ ύ σ η έ χ ε ι δίκαιο
όταν ισχυρίζεται ότι η ζωή είναι π ρ ό ο δ ο ς και εξελίσσεται π ρ ο ς κάτι ανώτερο.
Ωστόσο και η Ανατολή έ χ ε ι δίκαιο όταν τονίζει ότι πρέπει να ε γ κ α τ α λ ε ί ψ ο υ μ ε τ ο ν
έ λ ε γ χ ο που α σ κ ο ύ μ ε με το ε γ ώ . Δ ε ν μ π ο ρ ο ύ μ ε να π ρ ο ο δ ε ύ σ ο υ μ ε χρησιμοποιώντας μόνο τη λογική. Π ρ έ π ε ι να επιτύχουμε μια π λ η ρ έ σ τ ε ρ η συνείδηση, μια
εσωτερική σύνδεση με το Θεό, γιατί μόνο τότε η εξέλιξή μας προς κάτι καλύτερα
θα καθοδηγείται από ένα α ν ώ τ ε ρ ο τ μ ή μ α τ ο υ ε α υ τ ο ύ μας.»
« Ό τ α ν ο Ουίλ άρχισε να ανακαλύπτει τις επιγνώσεις του χειρογράφου, ολόκληρη η ζωή τ ο υ άρχισε να ρ έ ε ι . Συνάντησε τον Χοσέ, τον ιερέα που βρήκε πρώτος
το χ ε ι ρ ό γ ρ α φ ο και φρόντισε γ ι α τη μ ε τ ά φ ρ α σ ή τ ο υ . Σύντομα, συνάντησε τον
ιδιοκτήτη τ ο υ Βισιέντε και βοήθησε να αρχίσει η έ ρ ε υ ν α εκεί. Και τ α υ τ ό χ ρ ο ν α
σχεδόν, συνάντησε την Τζούλια, που ήταν επιχειρηματίας, αλλά ξεναγούσε επίσης
ανθρώπους στα π α ρ θ έ ν α δάση.»
«Με την Τζούλια ο Ουίλ ένιωσε τη μ ε γ α λ ύ τ ε ρ η συγγένεια. Ταίριαξαν αμέσως
εξαιτίας τ η ς ο μ ο ι ό τ η τ α ς των ζητημάτων που επιδίωκαν να λύσουν. Η Τζούλι
μ ε γ ά λ ω σ ε μ ε έ ν α ν π α τ έ ρ α που μ ι λ ο ύ σ ε γ ι α π ν ε υ μ α τ ι κ έ ς ι δ έ ε ς μ ε π α ρ ά ξ ε ν ο
κ α ι α σ α φ ή τ ρ ό π ο . Η μ η τ έ ρ α τ η ς , από τ η ν άλλη μεριά, δίδασκε σε κολέγιο πως
να γίνει κανείς κ α λ ό ς ομιλητής, ειδικότητα που απαιτούσε κ α θ α ρ ή σκέψη. Φυσικά η Τζούλια β ρ έ θ η κ ε να αναζητά π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς γ ι α την πνευματικότητα, αλλά
να επιμένει τ α υ τ ό χ ρ ο ν α ότι α υ τ έ ς οι π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς έπρεπε να είναι σαφείς και
κατανοητές.»
«Ο Ουίλ ή θ ε λ ε μια σύνθεση α ν ά μ ε σ α στην Ανατολή και στη Δ ύ σ η που να
ε ξ η γ ε ί την ανθρώπινη πνευματικότητα και η Τζούλια ή θ ε λ ε αυτή η ε ξ ή γ η σ η να
είναι ξ ε κ ά θ α ρ η . Και τ ο χ ε ι ρ ό γ ρ α φ ο τ α π ρ ό σ φ ε ρ ε και τ α δυο».
«Το π ρ ό γ ε υ μ α είναι έτοιμο», φ ώ ν α ξ ε από τ η ν κουζίνα ο Σάντσες.
Σ τ ρ ά φ η κ α ξαφνιασμένος. Δ ε ν είχα αντιληφθεί ότι ο Σάντσες ε ί χ ε σηκωθεί.
Σταματήσαμε τη συζήτηση και σ η κ ω θ ή κ α μ ε γ ι α να π ά μ ε γ ι α φ α γ η τ ό . Φάγαμε οι
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τρεις μας φρούτα και δημητριακά. Κατόπιν ο Πατήρ Κάρολος μου ζήτησε να
περπατήσουμε μαζί μέχρι τα ερείπια. Συμφώνησα, θέλοντας πολύ να ξαναπάω
εκεί. Κοιτάξαμε και οι δυο τον Πατέρα Σάντσες αλλά εκείνος αρνήθηκε ευγενικά, εξηγώντας ότι έπρεπε να πάει με τ' αυτοκίνητο κάτω για να κάνει κάποια
τηλεφωνήματα.
Έξω ο ουρανός ήταν καταγάλανος και ο ήλιος έλαμπε πάνω απ' τις βουνοκορφές. Περπατήσαμε με γ ρ ή γ ο ρ ο βήμα.
«Νομίζεις πως υπάρχει τρόπος να έ ρ θ ω σε επαφή με τον Ουίλ;» ρώτησα.
«Όχι», αποκρίθηκε ο Πατήρ Κάρολος. «Δε μου είπε ποιοι είναι οι φίλοι τ ο υ .
Ο μόνος τρόπος θα ήταν να πάει κανείς μέχρι το Ικίτος, μια πόλη κοντά στα
βόρεια σύνορα. Αλλά πιστεύω πως ίσως δεν είναι ασφαλές αυτή την εποχή».
«Γιατί εκεί;», ρώτησα.
«Είπε ότι πιστεύει πως η αναζήτησή του θα τον έ φ ε ρ ν ε σ' αυτή την πόλη.
Υπάρχουν πολλά ερείπια εκεί κοντά. Επίσης ο Καρδινάλιος Σεβαστιανός έχει
μια αποστολή εκεί».
«Πιστεύεις ότι θα βρει την τελευταία επίγνωση ο Ουίλ;»
«Δεν ξέρω».
Περπατήσαμε σιωπηλοί για μερικά λεπτά, μετά ο Πατήρ Κάρολος ρώτησε,
«Αποφάσισες ποια πορεία θα ακολουθήσεις εσύ προσωπικά;»
«Τι εννοείς;»
«Ο Πατήρ Σάντσες είπε ότι στην αρχή έ λ ε γ ε ς πως θα επέστρεφες αμέσως
στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά ότι τ ώ ρ α τελευταία έδειχνες να έχεις μεγαλύτερο ενδιαφέρον να εξερευνήσεις τα λεγόμενα του χειρογράφου. Πώς νιώθεις
τώρα;»
«Αβέβαιος», είπα. «Αλλά για κάποιο λόγο θέλω να συνεχίσω».
«Έμαθα πως ένας άνθρωπος σκοτώθηκε ακριβώς δίπλα σου».
«Ναι, είναι αλήθεια».
«Και θέλεις ακόμα να μείνεις;»
«Όχι», είπα. «Θέλω να φύγω, να σώσω τη ζωή μου... ωστόσο εξακολουθώ να
είμαι εδώ».
«Γιατί νομίζεις πως συμβαίνει αυτό;» ρώτησε.
Μελέτησα την έκφρασή τ ο υ . «Δεν ξέρω. Εσύ;»
«Θυμάσαι σε ποιο σημείο διακόψαμε τη συζήτηση μας χθες βράδυ.»
Θυμόμουν σαφέστατα. «Είχαμε ανακαλύψει την αναζήτηση στην οποία με οδήγησαν οι γονείς μου: να βρω μια αυτοενισχυόμενη πνευματικότητα, μια πνευματικότητα του να δίνει την αίσθηση τ η ς περιπέτειας και της πληρότητας. Και είπες
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πως αν ερευνούσα διεξοδικά πώς εξελίχθηκε η ζωή μου θα ξεκαθάριζα εκείνο
που μου συμβαίνει τώρα».
Ο Πατήρ Κάρολος χαμογέλασε μ' ένα μυστηριώδη τρόπο. «Ναι, σύμφωνα με
το χειρόγραφο, αυτό θα γίνει».
«Από πού βγαίνει αυτό;»
«Ο καθένας μας κοιτάζει τους σημαντικούς σταθμούς της ζωής του και τους
ξαναερμηνεύει κάτω από το φως του εξελικτικού μας ερωτήματος».
Κούνησα το κεφάλι μου, χωρίς να καταλαβαίνω.
«Προσπάθησε να αντιληφθείς τη σειρά των γεγονότων, των ενδιαφερόντων
των σημαντικών φίλων, των συμπτώσεων που συνέβησαν στη ζωή σου. Δε σε
οδηγούσαν κάπου;»
Σκέφτηκα τη ζωή μου από την παιδική μου ηλικία, αλλά δεν μπόρεσα να βρω
κανένα ιδιαίτερο εξελικτικό σχήμα.
«Πώς περνούσες τον καιρό σου καθώς μεγάλωνες;» ρώτησε.
«Δεν ξέρω. Ήμουν ένα συνηθισμένο παιδί, νομίζω. Διάβαζα πολύ».
«Τι διάβαζες;»
«Πράγματα που είχαν μέσα μυστήριο, κυρίως, επιστημονική φαντασία, ιστορίες για φαντάσματα, αυτό το είδος».
«Μετά απ' αυτό, τι συνέβη στη ζωή σου;»
Σκέφτηκα την επίδραση που είχε ο παππούς μου πάνω μου και είπα στον
Πατέρα Κάρολο για τη λίμνη και τα βουνά. Κούνησε το κεφάλι του σαν να 'θελε
να πει πως καταλάβαινε.
«Και μετά που μεγάλωσες τι συνέβη;»
«Έφυγα από το σπίτι μου για να πάω στο κολέγιο. Ο παππούς μου πέθανε
ενόσω ήμουν μακριά».
«Τι σπούδασες στο κολέγιο;»
«Κοινωνιολογία».
«Γιατί;»
«Συνάντησα έναν καθηγητή που μου άρεσε. Με ενδιέφερε η διδασκαλία του
για την ανθρώπινη φύση. Αποφάσισα να γίνω μαθητής του».
«Μετά τι συνέβη;»
«Αποφοίτησα και πήγα να εργαστώ».
«Σου άρεσε;»
«Ναι, για αρκετό καιρό».
«Μετά άλλαξαν οι καταστάσεις;»
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«Ένιωσα ότι εκείνο που έκανα δεν ήταν πλήρες. Εργαζόμουν με συναισθηματικά διαταραγμένους εφήβους και πίστευα ότι ήξερα τον τρόπο με τον οποίο
θα ξεπερνούσαν το παρελθόν τους και θα σταματούσαν να συμπεριφέρονται με
ηττοπάθεια. Πίστευα πως μπορούσα να τους βοηθήσω να συνεχίσουν τη ζωή
τους. Τελικά αντιλήφθηκα ότι κάτι έλειπε από την προσέγγισή μου».
«Και μετά;»
«Τα παράτησα».
«Και;»
«Μετά μια φίλη μου είπε για το χειρόγραφο».
«Τότε αποφάσισες να έρθεις στο Περού;»
«Ναι».
«Τι πιστεύεις σχετικά με την εμπειρία σου εδώ;»
«Πιστεύω πως τρελάθηκα», είπα. «Νομίζω πως κινδυνεύω να σκοτωθώ».
«Ναι, αλλά τι πιστεύεις για τον τρόπο που εξελίχθηκε η εμπειρία σου;»
«Δεν καταλαβαίνω».
«Όταν ο Πατήρ Σάντσες μου είπε τι σου συνέβη από τη στιγμή που ήρθες στο
Περού», είπε ο Πατήρ Κάρολος, «μου έκανε κατάπληξη η σειρά των συμπτώσεων
που σε έφερε πρόσωπο με πρόσωπο με τις διάφορες επιγνώσεις του χειρογράφου, ακριβώς τη στιγμή που τις χρειαζόσουν».
«Και τι νομίζεις πως σημαίνει αυτό;» ρώτησα.
Ο Πατήρ Κάρολος σταμάτησε να βαδίζει και στράφηκε και με κοίταξε. «Σημαίνει ότι ήσουν έτοιμος. Είσαι όπως όλοι μας εδώ. Ήρθες στο σημείο όπου
χρειαζόσουν το χειρόγραφο για την περαιτέρω εξέλιξη της ζωής σου.
«Σκέψου πώς εναρμονίζονται μεταξύ τους τα γεγονότα της ζωής σου. Από
την αρχή ενδιαφερόσουν για μυστηριώδη ζητήματα και αυτό το ενδιαφέρον σε
οδήγησε τελικά να μελετήσεις την ανθρώπινη φύση. Γιατί νομίζεις συνέβη να
συναντήσεις εκείνο το συγκεκριμένο καθηγητή; Αυτός σε έκανε να αποκρυσταλλώσεις τα ενδιαφέροντά σου και σε οδήγησε να ερευνήσεις το μεγαλύτερο
μυστήριο: την κατάσταση του ανθρώπου σ' αυτό τον πλανήτη και το θέμα τι είναι
η ζωή. Κατόπιν, σε κάποιο επίπεδο, έμαθες ότι το νόημα της ζωής συνδυαζόταν
με το πρόβλημα της υπέρβασης της μέχρι τώρα συμπεριφοράς μας, του τρόπου που μας έμαθαν να σκεφτόμαστε και να φερόμαστε, καθώς και με την προς
τα εμπρός ώθηση της ζωής μας. Γι' αυτό εργαζόσουν μ' αυτά τα παιδιά.»
«Αλλά όπως καταλαβαίνεις τώρα, οι γνώσεις που σου δίνει το χειρόγραφο
σου χρειάζονται για να ξεκαθαρίσεις τι έλειπε από την τεχνική σου μ' εκείνα τα
παιδιά. Για να εξελιχθούν τα συναισθηματικά διαταραγμένα παιδιά, πρέπει να
κάνουν ό,τι πρέπει να κάνουμε όλοι μας: να συνδεθούν με αρκετή ενέργεια για
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να δουν, μέσα από το έντονο θ έ α τ ρ ο ελέγχου που χρησιμοποιεί το καθένα,
εκείνο που αποκάλεσες "ηττοπαθή συμπεριφορά" και να προχωρήσουν προς
την κατεύθυνση εκείνη που αποτελεί μια πνευματική διαδικασία, μια διαδικασία
κατά την οποία προσπαθείς συνέχεια να καταλάβεις.»
« Δ ε ς την ανώτερη προοπτική σ ' αυτά τ α γ ε γ ο ν ό τ α . Ό λ α τ α ενδιαφέροντα
που σε οδήγησαν να προχωρήσεις στο παρελθόν, ό λ α αυτά τα στάδια ανάπτυξης, απλώς σε προετοίμαζαν να φτάσεις μέχρι ε δ ώ , μέχρι αυτή τη χρονική
στιγμή, και να ε ρ ε υ ν ά ς τις θέσεις του χ ε ι ρ ο γ ρ ά φ ο υ . Ασχολείσαι, σ' όλη τη ζωή
σου, με την εξελικτική σου αναζήτηση γ ι α μια αυτοενισχυόμενη πνευματικότητα
και η ε ν έ ρ γ ε ι α που αποκόμισες από εκείνο το σημείο τ η ς φ ύ σ η ς όπου μ ε γ ά λ ω σες, ε ν έ ρ γ ε ι α που προσπαθούσε να σου δ ε ί ξ ε ι ο παππούς σου, τ ε λ ι κ ά σου
έδωσε το θ ά ρ ρ ο ς να έ ρ θ ε ι ς στο Π ε ρ ο ύ . Είσαι ε δ ώ γιατί ε δ ώ πρέπει να βρίσκεσαι για να συνεχίσεις την ε ξ έ λ ι ξ ή σου. Ολόκληρη η ζωή σου ήταν ένας μακρύς
δ ρ ό μ ο ς που ο δ η γ ε ί ακριβώς σ' αυτήν ε δ ώ τη στιγμή».
Ο Π α τ ή ρ Κ ά ρ ο λ ο ς χαμογέλασε. «Όταν κατανοήσεις π λ ή ρ ω ς αυτή την άποψη τ η ς ζωής σου, θα έ χ ε ι ς αποκτήσει εκείνο που το χ ε ι ρ ό γ ρ α φ ο αποκαλεί
καθαρή συνειδητοποίηση τ ο υ πνευματικού σου μονοπατιού. Σύμφωνα με το
χ ε ι ρ ό γ ρ α φ ο , όλοι μας πρέπει να δαπανήσουμε όσο χρόνο χρειάζεται γ ι α να
ολοκληρώσουμε τη διαδικασία ξεκαθαρίσματος του π α ρ ε λ θ ό ν τ ο ς μας. Οι περισσότεροι από μας έ χ ο υ μ ε ένα θ έ α τ ρ ο ε λ έ γ χ ο υ το οποίο πρέπει να ξεπεράσουμε, και μόλις το κ α τ α φ έ ρ ο υ μ ε αυτό θα μπορούμε να κατανοήσουμε τη βαθύτερη σημασία τ η ς γέννησής μας από τ ο υ ς συγκεκριμένους γονείς και τι μας
προετοίμαζαν να κάνουμε ό λ ε ς οι σ τ ρ ο φ έ ς και οι καμπές στη ζωή μας. Ό λ ο ι
έχουμε έναν πνευματικό σκοπό, μια αποστολή, που επιδιώκουμε να πραγματοποιήσουμε χωρίς να το συνειδητοποιούμε πλήρως. Από τη στιγμή που θα φέρουμε αυτό το σκοπό στο συνειδητό, η ζωή μας θα απογειωθεί.
«Στη δική σου περίπτωση, πρέπει να ανακαλύψεις αυτό το σκοπό. Τώρα,
πρέπει να προχωρήσεις, να επιτρέψεις στις συμπτώσεις να σε καθοδηγούν σε
μια όλο και πιο ξ ε κ ά θ α ρ η ιδέα για το πώς πρέπει να συνεχίσεις αυτή την αποστολή από αυτό το σημείο και μετά, τι άλλο πρέπει να κάνεις εδώ. Από τ ό τ ε που
ή ρ θ ε ς στο Περού κινείσαι με την ε ν έ ρ γ ε ι α τ ο υ Ουίλ και τ ο υ Π α τ έ ρ α Σάντσες.
Αλλά τ ώ ρ α είναι καιρός να μάθεις να εξελίσσεσαι μόνος σου... συνειδητά».
Ήταν έτοιμος να μου πει κάτι ακόμα, αλλά μας τ ρ ά β η ξ ε την προσοχή το φ ο ρ τηγό του Σάντσες που ερχόταν πίσω μας με μεγάλη ταχύτητα. Σταμάτησε στην
άκρη το δ ρ ό μ ο υ και ο Σάντσες κατέβασε το παράθυρο.
«Τι συμβαίνει;» ρώτησε ο Πατήρ Κάρολος.
«Πάω να μαζέψω τα πράγματά μου και να επιστρέψω στην αποστολή», είπε ο
Σάντσες. «Είναι εκεί κυβερνητικά στρατεύματα... και ο Καρδινάλιος Σεβαστιανός».
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Πηδήξαμε και οι δυο στο φορτηγό και ο Σάντσες το οδήγησε προς το σπίτι
του Πατέρα Καρόλου λέγοντάς μας στο δρόμο ότι τα στρατεύματα πήγαν στην
αποστολή του για να κατάσχουν όλα τα αντίγραφα του χειρογράφου και πιθανόν να την κλείσουν κιόλας. Φτάσαμε στο σπίτι και μπήκαμε βιαστικά μέσα. Ο
Πατήρ Σάντσες άρχισε αμέσως να μαζεύει τα πράγματά του. Εγώ στάθηκα εκεί,
μη ξέροντας τι να κάνω. Καθώς τους παρακολουθούσα, ο Πατήρ Κάρολος
πλησίασε τον άλλο ιερέα και είπε: «Νομίζω ότι πρέπει να έρθω μαζί σου».
Ο Σάντσες στράφηκε προς το μέρος του. «Είσαι σίγουρος;»
«Ναι. Πιστεύω ότι πρέπει να το κάνω».
«Για ποιο λόγο;»
«Δεν ξέρω ακόμα».
Ο Σάντσες τον κοίταξε για μια στιγμή και μετά άρχισε πάλι να μαζεύει τα
πράγματά του. «Αν νομίζεις πως αυτό είναι το καλύτερο».
Εγώ ακουμπούσα στην κάσα της πόρτας. «Τι πρέπει να κάνω εγώ;» ρώτησα.
Με κοίταξαν και οι δυο. «Αυτό εξαρτάται από εσένα», είπε ο Πατήρ Κάρολος.
Τους κοιτούσα σιωπηλός.
«Εσύ θα πρέπει να αποφασίσεις», είπε ο Σάντσες.
Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι τους ήταν τόσο αδιάφορη η επιλογή μου. Το
να πάω μαζί τους σήμαινε σίγουρη σύλληψή μου από τα περουβιανά στρατεύματα. Ωστόσο πώς μπορούσα να μείνω μόνος μου εδώ;
«Κοιτάξτε», είπα, «δεν ξέρω τι να κάνω. Πρέπει να με βοηθήσετε. Υπάρχει
κανένας άλλος που να μπορεί να με κρύψει;»
Οι δυο άντρες κοίταξαν ο ένας τον άλλο.
«Δε νομίζω», είπε ο Πατήρ Κάρολος.
Έμεινα να τους κοιτάζω, με τον κόμπο της αγωνίας να μου σφίγγει το στομάχι.
Ο Πατήρ Κάρολος μου χαμογέλασε και είπε: «Αυτοσυγκεντρώσου. Μην ξεχνάς ποιος είσαι».
Ο Σάντσες πήγε κι άνοιξε μια τσάντα και έβγαλε ένα φάκελο από μέσα. «Αυτό
είναι ένα αντίγραφο της Έκτης Επίγνωσης», είπε. «Ίσως σε βοηθήσει να αποφασίσεις τι θα κάνεις».
Καθώς έπαιρνα το αντίγραφο, ο Σάντσες κοίταξε τον Πατέρα Κάρολο και
ρώτησε: «Σε πόση ώρα θα είσαι έτοιμος να φύγουμε;»
«Πρέπει να επικοινωνήσω με ορισμένους ανθρώπους», είπε ο Πατήρ Καρολος. «Ίσως σε μια ώρα».
Ο Σάντσες με κοίταξε και είπε: «Διάβασέ το και σκέψου για λίγο. Μετά θα
συζητήσουμε».
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Μετά, στράφηκαν και οι δυο στις προετοιμασίες τους, κι εγώ βγήκα έξω,
κάθισα σε ένα μεγάλο βράχο και άνοιξα το χειρόγραφο. Απηχούσε ακριβώς τα
λόγια του Πατέρα Σάντσες και του Πατέρα Καρόλου. Το ξεκαθάρισμα του παρελθόντος ήταν μια ασφαλής διαδικασία για να οδηγηθείς στη συνειδητοποίηση
του ιδιαίτερου τρόπου ελέγχου που είχες μάθει να χρησιμοποιείς κατά την
παιδική σου ηλικία. Και από τη στιγμή που θα μπορούσαμε να ξεπεράσουμε
αυτή τη συνήθεια ελέγχου, έλεγε, θα ανακαλύπταμε τον ανώτερο εαυτό μας,
την εξελικτική μας ταυτότητα.
Διάβασα ολόκληρο το κείμενο σε λιγότερο από μισή ώρα και όταν τελείωσα
κατάλαβα τελικά τη βασική επίγνωση: πριν μπορέσουμε να βρεθούμε πλήρως
στην ιδιαίτερη ψυχική και διανοητική κατάσταση που τόσοι άνθρωποι είναι ικανοί
να βιώνουν στιγμιαία - εκείνη την κατάσταση κατά την οποία αισθανόμαστε τον
εαυτό μας να προχωρεί στη ζωή καθοδηγούμενος από μυστηριώδεις συμπτώσεις - πρέπει να αφυπνιστούμε και να ανακαλύψουμε ποιοι είμαστε στην πραγματικότητα.
Εκείνη ακριβώς τη στιγμή βγήκε έξω ο Πατήρ Κάρολος, με εντόπισε και
ήρθε εκεί που καθόμουν.
«Τελείωσες;» ρώτησε. Ο τρόπος του ήταν ζεστός και φιλικός όπως πάντα.
«Ναι».
«Θα σε πείραζε αν καθόμουν εδώ μαζί σου για λίγο;»
«Κάθε άλλο».
Κάθισε στα δεξιά μου κι αφού έμεινε για λίγο σιωπηλός ρώτησε: «Καταλαβαίνεις ότι εδώ πάνω που βρίσκεσαι, είσαι στο δρόμο σου προς την ανακάλυψη;»
«Μάλλον, αλλά μετά τι γίνεται;»
«Θα πρέπει να το πιστέψεις πραγματικά».
«Πώς όμως, όταν νιώθω τόσο φόβο;»
«Πρέπει να καταλάβεις τι συμβαίνει. Η αλήθεια που επιδιώκεις είναι το ίδιο
σημαντική με την ίδια την εξέλιξη του σύμπαντος, γιατί επιτρέπει να συμβεί η
εξέλιξη.»
«Δεν το καταλαβαίνεις; Ο Πατήρ Σάντσες μου είπε για το όραμα που είχες
στην κορυφή του βουνού, το σχετικό με την εξέλιξη. Είδες πώς εξελίχθηκε η
ύλη, από μια απλή δόνηση υδρογόνου πέρασε από όλη εκείνη τη διαδικασία για
να φτάσει μέχρι την ανθρωπότητα. Και αναρωτήθηκες για τον τρόπο με τον
οποίο συνέχισαν αυτή την εξέλιξη οι άνθρωποι. Τώρα ανακάλυψες την απάντηση: οι άνθρωποι γεννιούνται ο καθένας σε μια πραγματικότητα και, ανάλογα με
την κατάσταση που συναντούν, καταλήγουν να πάρουν κάποια θέση και στάση.
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Σχηματίζουν μια ένωση με μια άλλη ανθρώπινη ύπαρξη που έχει κι αυτή βρει
κάποιο σκοπό.»
«Τα παιδιά που γεννιούνται απ' αυτή την ένωση, συμβιβάζουν τις θέσεις των
δυο γονιών τους επιδιώκοντας μια ανώτερη σύνθεση, καθοδηγούμενα από τις
συμπτώσεις. Είμαι σίγουρος πως, όπως έμαθες στην Πέμπτη Επίγνωση, κάθε
φορά που γεμίζουμε με ενέργεια και συμβαίνει μια σύμπτωση για να μας καθοδηγήσει προς τα εμπρός, εδραιώνουμε αυτό το πεδίο ενέργειας μέσα μας κι
έτσι μπορούμε να υπάρχουμε σε μια υψηλότερη δόνηση. Τα παιδιά μας παίρνουν αυτό το πεδίο δόνησης και το ανεβάζουν ακόμα ψηλότερα. Αυτός είναι ο
τρόπος με τον οποίο εμείς, οι άνθρωποι, συνεχίζουμε την εξέλιξη.»
«Η δ ι α φ ο ρ ά τώρα, σ' αυτή τη γενιά, είναι ότι είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε
συνειδητά και να επιταχύνουμε τη διεργασία. Δεν έχει σημασία το πόσο φοβάσαι, τ ώ ρ α πια δεν έχεις καμιά επιλογή. Από τη στιγμή που θα μάθεις τι είναι η
ζωή, δεν υπάρχει τρόπος να σβήσεις αυτή τη γνώση. Αν προσπαθήσεις να κάνεις
κάτι άλλο στη ζωή σου, θα αισθάνεσαι πάντοτε ότι κάτι σου λείπει».
«Και τι κάνω τώρα;»
«Δεν ξέρω. Μόνο εσύ το ξέρεις. Αλλά προτείνω να προσπαθήσεις πρώτα να
πάρεις λίγη ενέργεια».
Ο Πατήρ Σάντσες έστριψε από τη γωνία του σπιτιού και ήρθε και κάθισε κοντά
μας, αποφεύγοντας προσεκτικά να μας κοιτάξει στα μάτια ή να κάνει οποιοδήποτε θόρυβο, σαν να ήθελε να μη μας διακόψει. Προσπάθησα να συγκεντρωθώ
και να εστιάσω την προσοχή μου στις βραχώδεις κορυφές που περιστοίχιζαν το
σπίτι. Πήρα μια βαθιά αναπνοή και αντιλήφθηκα ότι, από την ώρα που είχα βγει
έξω, είχα απορροφηθεί πλήρως στον εαυτό μου κι ήταν σαν να φορούσα παρωπίδες. Είχα κόψει κάθε επαφή μου με την ομορφιά και το μεγαλείο των βουνών.
Καθώς κοίταξα γ ύ ρ ω μου τώρα, προσπαθώντας να εκτιμήσω συνειδητά ό,τι
έβλεπα, άρχισα να βιώνω εκείνη την οικεία πλέον αίσθηση προσέγγισης προς
τη φύση. Ξαφνικά τα πάντα φαίνονταν να έχουν πιο έντονη παρουσία και να
ακτινοβολούν ε λ α φ ρ ά . Άρχισα να νιώθω ε λ α φ ρ ό τ ε ρ ο ς σαν να επιδρούσε επάνω
μου κάποιο είδος άνωσης.
Κοίταξα τον Πατέρα Σάντσες και μετά τον Πατέρα Κάρολο. Με κοίταζαν προσεκτικά και καταλάβαινα ότι παρατηρούσαν το ενεργειακό μου πεδίο.
«Πώς φαίνομαι;» ρώτησα.
«Δείχνεις σαν να αισθάνεσαι καλύτερα», είπε ο Σάντσες. «Μείνε εδώ και
αύξησε την ενέργειά σου όσο περισσότερο μπορείς. Χρειαζόμαστε άλλα είκοσι
λεπτά περίπου, γ ι α να πακετάρουμε τα πράγματά μας».
Χαμογέλασε πονηρά. «Μετά», συνέχισε, «θα είσαι έτοιμος να ξεκινήσεις».
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Οι δυο ιερείς προχώρησαν προς το σπίτι κι εγώ πέρασα μερικά ακόμα λεπτά
παρατηρώντας την ομορφιά των βουνών σε μια προσπάθεια να αποκτήσω περισσότερη ενέργεια. Μετά, έχασα τον εστιασμό μου και πέρασα αφηρημένα σε μια
ονειροπόληση που είχε σχέση με τον Ουίλ. Πού ήταν; Ήταν κοντά στην ανακάλυψη
της Ένατης Επίγνωσης;
Τον φαντάστηκα να τρέχει μέσα στη ζούγκλα, με την Ένατη Επίγνωση στα
χέρια, ενώ τον καταδίωκαν στρατεύματα. Σκέφτηκα τον Σεβαστιανό να συντονίζει
την καταδίωξη. Ωστόσο, στην ονειροπόλησή μου, ήταν ξεκάθαρο ότι ο Σεβαστιανός έκανε λάθος, κι ότι είχε παρανοήσει κάτι στις επιπτώσεις που θα είχε το
περιεχόμενο του χειρογράφου στους ανθρώπους. Ένιωσα πως κάποιος θα
μπορούσε να τον πείσει να αλλάξει τις απόψεις του, αν μπορούσαμε να ανακαλύψουμε ποιο σημείο του χειρογράφου τον φόβιζε τόσο πολύ.
Καθώς στριφογύριζα στη σκέψη μου αυτή την ιδέα, ήρθε ξαφνικά στο νου
μου η Μάρτζορι. Πού να ήταν; Φαντάστηκα ότι την ξανάβλεπα. Πώς θα μπορούσε
να συμβεί αυτό;
Ο ήχος της πόρτας που έκλεινε, με επανέφερε στην πραγματικότητα. Ένιωσα
πάλι αδύναμος και φοβισμένος. Ο Σάντσες προχώρησε προς το μέρος που καθόμουν. Το βήμα του ήταν γρήγορο, αποφασιστικό.
Κάθισε δίπλα μου και ρώτησε: «Αποφάσισες τι θα κάνεις;»
Κούνησα το κεφάλι μου.
«Δε φαίνεσαι πολύ δυνατός», είπε.
«Δε νιώθω πολύ δυνατός».
«Ίσως δεν επιδίδεσαι συστηματικά στη δόμηση της ενέργειάς σου».
«Τι εννοείς;»
«Θα σου πω τον τρόπο με τον οποίο παίρνω ενέργεια, εγώ προσωπικά. Ίσως η
δική μου μέθοδος σε βοηθήσει καθώς θα δημιουργείς τη δική σου διαδικασία».
Του έγνεψα να συνεχίσει.
«Το πρώτο πράγμα που κάνω», είπε, «είναι να εστιάζω την προσοχή μου στο
περιβάλλον γύρω μου, όπως κάνεις κι εσύ, νομίζω. Μετά, προσπαθώ να θυμηθώ
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πώς φαίνεται το καθετί όταν είμαι γεμάτος ενέργεια. Το καταφέρνω αναλογιζόμένος την τονισμένη παρουσία των πάντων, τη μοναδική ομορφιά και το σχήμα
κάθε πράγματος και κυρίως των φυτών, και τον τρόπο με τον οποίο λαμπυρίζουν
τα χρώματα και φαίνονται όλο και πιο φωτεινά. Με καταλαβαίνεις;»
«Ναι, κι εγώ το ίδιο προσπαθώ να κάνω».
«Κατόπιν», συνέχισε ο Σάντσες, προσπαθώ να βιώσω την αίσθηση εγγύτητας
το συναίσθημα ότι ανεξάρτητα από το πόσο μακριά βρίσκεται το καθετί, εγώ
μπορώ να το αγγίξω, να συνδεθώ μαζί του. Και μετά το εισπνέω».
«Το εισπνέεις;»
«Δε σου το εξήγησε αυτό ο Πατήρ Ιωάννης;»
«Όχι».
Ο Σάντσες έδειξε μπερδεμένος. «Ίσως είχε σκοπό να επανέλθει και να σου
μιλήσει αργότερα, σχετικά μ' αυτό. Λιγάκι, του αρέσει να εντυπωσιάζει. Απομακρύνεται και αφήνει το μαθητή του μόνο να συλλογίζεται τι τον δίδαξε, μετά
εμφανίζεται πάλι την κατάλληλη στιγμή για να προσθέσει κάτι ακόμα στις οδηγίες. Υποθέτω ότι είχε σκοπό να σου ξαναμιλήσει, αλλά φύγαμε πολύ ξαφνικά».
«Θα ήθελα να μάθω σχετικά», είπα.
«Θυμάσαι την αίσθηση που είχες στην κορυφή του βουνού, μια αίσθηση ότι
δεν είχες βάρος;» ρώτησε.
«Ναι», είπα.
«Για να ανακτήσω αυτή την αίσθηση, προσπαθώ να εισπνεύσω την ενέργεια
με την οποία έχω ήδη συνδεθεί».
Καθώς μιλούσε ο Σάντσες, εγώ έκανα αυτά που έλεγε. Και μόνο το γεγονός
ότι άκουγα τη διαδικασία που ακολουθούσε εκείνος, αύξανε τη σύνδεσή μου με
το περιβάλλον. Τα πάντα γύρω μου αποκτούσαν πιο έντονη παρουσία και ομορφιά. Ακόμα και οι βράχοι φαίνονταν να έχουν μια ασπριδερή λάμψη και το
ενεργειακό πεδίο του Σάντσες ήταν ευρύ και γαλάζιο. Τώρα έπαιρνε βαθιές
συνειδητές εισπνοές, κρατώντας την καθεμιά για πέντε περίπου δευτερόλεπτα
πριν την εκπνεύσει. Ακολούθησα το παράδειγμά του.
«Όταν οραματιζόμαστε», είπε, «ότι κάθε αναπνοή τραβά μέσα μας ενέργεια
και μας γεμίζει σαν μπαλόνι, στην πραγματικότητα ενεργοποιούμαστε περισσότερο και νιώθουμε ανάλαφροι, σαν να μην έχουμε βάρος».
Μετά από μερικές αναπνοές, άρχισα να νιώθω ακριβώς έτσι.
«Αφού εισπνεύσω ενέργεια», συνέχισε ο Σάντσες, «ελέγχω για να δω αν έχω
το σωστό συναίσθημα. Όπως σου είπα και πριν, θεωρώ πως αυτό είναι το
κριτήριο αν είμαι συνδεδεμένος με την ενέργεια ή όχι».
«Μιλάς για το συναίσθημα της αγάπης;»
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«Σωστά. Όπως συζητήσαμε και στην αποστολή, η αγάπη δεν είναι μια διανοητική έννοια ή μια ηθική επιταγή ή οτιδήποτε άλλο. Είναι ένα βασικό συναίσθημα
που υπάρχει όταν κάποιος είναι συνδεδεμένος με τη διαθέσιμη στο σύμπαν
ενέργεια η οποία, βέβαια, είναι η ενέργεια του Θεού».
Ο Πατήρ Σάντσες με κοίταζε, με μάτια που δεν ήταν απόλυτα εστιασμένα.
«Αυτό είναι», είπε, «τα κατάφερες. Αυτό είναι το ενεργειακό επίπεδο που χρειάζεσαι. Βέβαια, σε βοηθώ κι εγώ λίγο, αλλά είσαι έτοιμος να τα καταφέρεις και
μόνος σου».
«Τι εννοείς όταν λες ότι με βοηθάς λίγο;»
Ο Πατήρ Σάντσες κούνησε το κεφάλι του. «Μην ανησυχείς τώρα γι' αυτό. Θα
το μάθεις αργότερα, στην Όγδοη επίγνωση».
Ο Πατήρ Κάρολος βγήκε από το σπίτι και μας κοίταξε και τους δυο δείχνοντας
ευχαριστημένος. Καθώς πλησίαζε στράφηκε προς το μέρος μου. «Αποφάσισες;»
Η ερώτηση με εκνεύρισε. Πάλεψα ν' αποφύγω την απώλεια ενέργειας που
προκάλεσε ο εκνευρισμός μου.
«Μην ξαναπέφτεις στο θέατρό σου του απόμακρου», είπε ο Πατήρ Κάρολος.
«Δεν μπορείς να τ' αποφύγεις, πρέπει ν' αποφασίσεις. Τι σκέφτεσαι να κάνεις;»
«Δε σκέφτομαι τίποτα», είπα. «Αυτό είναι το πρόβλημα».
«Είσαι σίγουρος; Οι σκέψεις φαίνονται διαφορετικές από τη στιγμή που θα
συνδεθείς με την ενέργεια».
Του έριξα ένα βλέμμα που έδειχνε ότι ήμουν μπερδεμένος.
«Τα λόγια που συνήθως βάζεις εκούσια στο νου σου στην προσπάθειά σου
να ελέγξεις λογικά τα γεγονότα», εξήγησε, «σταματούν όταν εγκαταλείπεις το
θέατρο του ελέγχου. Καθώς γεμίζεις με εσωτερική ενέργεια, μπαίνουν στο νου
σου άλλα είδη σκέψεων από ένα ανώτερο τμήμα του εαυτού σου. Πρόκειται για
πράγματα που τα αντιλαμβάνεσαι διαισθητικά, που τα αισθάνεσαι διαφορετικά.
Απλώς εμφανίζονται βαθιά στο νου σου, και μερικές φορές με τη μορφή ονειροπόλησης ή σύντομου οράματος και έρχονται για να σε κατευθύνουν, να σε
καθοδηγήσουν».
Εξακολουθούσα να μην καταλαβαίνω.
«Πες μας τι σκεφτόσουν όταν σ' αφήσαμε μόνο σου προηγουμένως», είπε ο
Πατήρ Κάρολος.
«Δεν είμαι σίγουρος αν τα θυμάμαι όλα», είπα.
«Προσπάθησε».
Προσπάθησα να συγκεντρωθώ. «Σκεφτόμουν τον Ουίλ, κι αναρωτιόμουν αν
πλησιάζει να βρει την Ένατη Επίγνωση. Σκεφτόμουν επίσης τη σταυροφορία του
Σεβαστιανού εναντίον του χειρογράφου».
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«Τι άλλο;»
«Αναρωτιόμουν τι έγινε η Μάρτζορι, τι να της έχει συμβεί. Αλλά δεν καταλαβαίνω πώς μπορεί να με βοηθήσει αυτό να μάθω τι πρέπει να κάνω».
«Θα σου εξηγήσω», είπε ο Πατήρ Σάντσες. «Όταν έχεις αποκτήσει αρκετή
ενέργεια, είσαι έτοιμος να επιδοθείς συνειδητά στην εξέλιξη, να την κάνεις να
προχωρεί, να παράγεις συμπτώσεις που θα σε οδηγήσουν προς τα εμπρός.
Επιδίδεσαι στην εξέλιξή σου με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Πρώτα, όπως
είπα, συγκεντρώνεις μέσα σου αρκετή ενέργεια, μετά θυμάσαι το βασικό ερώτημα της ζωής σου - εκείνο που πήρες από τους γονείς σου - γιατί αυτό το
ερώτημα σε προμηθεύει με το γενικό πλαίσιο της εξέλιξής σου. Έπειτα συγκεντρώνεις την προσοχή σου στην πορεία σου ανακαλύπτοντας τα μικρότερα και
άμεσα ερωτήματα που αντιμετωπίζεις τώρα στη ζωή σου. Αυτά τα ερωτήματα
αναφέρονται πάντα στο ευρύτερο ερώτημα και καθορίζουν σε ποιο σημείο της
αναζήτησης σου βρίσκεσαι τη συγκεκριμένη στιγμή της ζωής σου.»
«Όταν συνειδητοποιήσεις τα ερωτήματα της στιγμής, παίρνεις πάντοτε κάποιο είδος διαισθητικής καθοδήγησης ως προς το τι πρέπει να κάνεις, και που
να πας. Δέχεσαι κάποια νύξη για το επόμενο βήμα σου. Πάντοτε. Μόνο στις
περιπτώσεις που έχεις στο νου σου λάθος ερώτημα δε θα συμβεί αυτό. Βλέπεις, το πρόβλημα στη ζωή δεν είναι οι απαντήσεις. Το πρόβλημα είναι να
μπορούμε να αντιλαμβανόμαστε τα ερωτήματα μιας δεδομένης στιγμής. Από
τη στιγμή που θέτεις σωστά τα ερωτήματά σου, θα έρθουν και οι απαντήσεις».
«Όταν η διαίσθησή σου σού πει τι μπορεί να γίνει μετά», συνέχισε ο Πατήρ
Σάντσες, «το επόμενο βήμα είναι να είσαι σε εγρήγορση και να παρατηρείς.
Αργά ή γρήγορα οι συμπτώσεις θα συμβούν για να σε κάνουν να κινηθείς προς
την κατεύθυνση που σου έδειξε η διαίσθηση. Καταλαβαίνεις;»
«Νομίζω».
«Επομένως», συνέχισε ο Πατήρ Σάντσες, «δε νομίζεις ότι αυτές οι ιδέες για
τον Ουίλ, τον Σεβαστιανό και τη Μάρτζορι είναι σημαντικές; Σκέψου, αναλογιζόμένος την ιστορία της ζωής σου, γιατί σου έρχονται τώρα αυτές οι σκέψεις.
Γνωρίζεις ότι εμφανίστηκες στη συγκεκριμένη οικογένειά σου θέλοντας να ανακαλύψεις πώς να μετατρέψεις την πνευματική ζωή σε μια εσωτερική, αυτοενισχυόμενη περιπέτεια, σωστά;»
«Ναι».
«Μετά, καθώς μεγάλωνες, άρχισες να ενδιαφέρεσαι για θέματα που κρύβουν μέσα τους κάποιο μυστήριο, μελέτησες κοινωνιολογία και ασχολήθηκες
με ανθρώπους, παρ' όλο που δεν ήξερες ακόμα γιατί έκανες όλα αυτά τα πράγματα. Αργότερα, καθώς άρχισες να αφυπνίζεσαι, άκουσες για το χειρόγραφο,
ήρθες στο Περού και βρήκες μία μία τις επιγνώσεις που αναφέρει. Και καθεμιά
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σε έχει διδάξει και κάτι για το είδος της πνευματικότητας που ψάχνεις. Τώρα που
ξεκαθάρισαν τα πράγματα μέσα σου, μπορείς να συνειδητοποιήσεις στο έπακρο
αυτή την εξέλιξη καθορίζοντας τα τρέχοντα ερωτήματά σου και παρακολουθώντας μετά τις απαντήσεις καθώς θα έρχονται».
Τον κοίταξα.
«Ποια είναι τα τρέχοντα ερωτήματά σου;» ρώτησε.
«Θα ήθελα να μάθω και τις άλλες επιγνώσεις του χειρογράφου», είπα. «Ιδιαίτερα, θέλω να μάθω αν ο Ουίλ θα βρει την Ένατη Επίγνωση. Θέλω να μάθω τι
συνέβη στη Μάρτζορι. Και θέλω να μάθω για τον Σεβαστιανό».
«Και τι υπαινίχθηκε η διαίσθησή σου σχετικά μ' αυτά τα ερωτήματα;»
«Δεν ξέρω. Σκεφτόμουν ότι θα ξαναδώ τη Μάρτζορι και είδα τον Ουίλ να τρέχει
ενώ τον κυνηγούσαν τα στρατεύματα. Τι σημαίνει αυτό;»
«Πού έτρεχε ο Ουίλ;»
«Στη ζούγκλα».
«Ίσως αυτό να δείχνει πού πρέπει να πας. Το Ικίτος είναι στη ζούγκλα. Και τι
έγινε με τη Μάρτζορι;»
«Είδα τον εαυτό μου να την ξανασυναντά».
«Και ο Σεβαστιανός;»
«Είχα τη φαντασίωση ότι ήταν εναντίον του χειρογράφου γιατί έχει κάποιες
λανθασμένες αντιλήψεις γ ι ' αυτό, κι ότι θα μπορούσε να αλλάξει γνώμη αν
κάποιος ανακάλυπτε τι σκέφτεται, τι ακριβώς φοβάται από το χειρόγραφο».
Οι δυο άντρες κοίταξαν ο ένας τον άλλο γεμάτοι έκπληξη.
«Τι σημαίνει αυτό;» ρώτησα.
Ο Πατήρ Κάρολος απάντησε με ερώτηση: «Εσύ τι νομίζεις ότι σημαίνει;»
Για πρώτη φορά, μετά τη στιγμή που είχα δει το όραμα στην κορυφογραμμή,
άρχισα να νιώθω ξανά γεμάτος ενέργεια και αυτοπεποίθηση. Τους κοίταξα και
είπα: «Υποθέτω ότι σημαίνει πως πρέπει να πάω προς τη ζούγκλα και να προσπαθήσω να ανακαλύψω ποιες απόψεις του χειρογράφου δε συμπαθεί η εκκλησία».
Ο Πατήρ Κάρολος χαμογέλασε. «Ακριβώς! Μπορείς να πάρεις το φορτηγό
μου».
Κούνησα το κεφάλι και προχωρήσαμε προς την μπροστινή αυλή του σπιτιού
όπου ήταν σταθμευμένα τα οχήματα. Τα πράγματά μου και μερικές προμήθειες, τροφή και νερό, είχαν ήδη φορτωθεί στο φορτηγό του Πατρός Καρόλου.
Στο όχημα του Πατρός Σάντσες υπήρχαν επίσης αποσκευές.
«Πριν φύγεις θα σου πω κάτι», είπε ο Πατήρ Σάντσες. «Μην ξεχνάς να σταματάς
όσο συχνά χρειάζεται για την ανανέωση τ η ς ενέργειάς σου. Να είσαι πάντα
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γεμάτος ενέργεια, και πάντα πλημμυρισμένος από αγάπη. Μην ξεχνάς ότι από
τη στιγμή που θα καταφέρεις να ζεις σε κατάσταση αγάπης, τίποτε και κανένας
δε θα μπορεί να τραβήξει από σένα περισσότερη ενέργεια απ' όση μπορείς να
αναπληρώσεις. Στην πραγματικότητα, η ενέργεια που ρέει από εσένα προς τα
έξω, δημιουργεί ένα ρεύμα που τραβά την ίδια ποσότητα ενέργειας προς εσένα. Ποτέ δε θα εξαντληθείς. Αλλά πρέπει να έχεις συναίσθηση αυτής της διαδικασίας για να λειτουργήσει. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν βρίσκεσαι σε
επικοινωνία με ανθρώπους».
Σταμάτησε. Αυτόματα, λες και είχε ειπωθεί η συνθηματική λέξη, με πλησίασε
ο Πατήρ Κάρολος και είπε: «Έχεις διαβάσει όλες τις επιγνώσεις του χειρογράφου εκτός από δύο: την Έβδομη και την Όγδοη. Το θέμα της Έβδομης είναι η
διαδικασία της συνειδητής εξέλιξης του εαυτού σου, η εγρήγορση στην οποία
πρέπει να βρίσκεσαι για να αντιλαμβάνεσαι κάθε σύμπτωση, κάθε απάντηση
που σου δίνει το σύμπαν».
Μου έδωσε ένα μικρό φάκελο. «Αυτή είναι η Έβδομη Επίγνωση. Είναι πολύ
σύντομη και γενική», συνέχισε, «αλλά μιλά για τον τρόπο με τον οποίο μας
αποκαλύπτονται τα πράγματα, τον τρόπο με τον οποίο μας έρχονται μερικές
σκέψεις σαν καθοδήγηση. Και σε ό,τι αφορά την Όγδοη, θα την ανακαλύψεις
μόνος σου στον κατάλληλο χρόνο. Εξηγεί πώς μπορούμε να βοηθούμε τους
άλλους οι οποίοι μας φέρνουν τις απαντήσεις που αναζητούμε. Και ακόμα
περιγράφει μια εντελώς καινούρια ηθική η οποία καθορίζει τον τρόπο με τον
οποίο οι άνθρωποι πρέπει να μεταχειρίζονται ο ένας τον άλλο για να διευκολύνουν την εξέλιξή τους».
«Γιατί δεν μπορείς να μου δώσεις τώρα και την Όγδοη Επίγνωση;» ρώτησα.
Ο Πατήρ Κάρολος χαμογέλασε και έβαλε το χέρι του στον ώμο μου. «Γιατί
δε νομίζουμε ότι πρέπει. Πρέπει να ακολουθούμε κι εμείς τη διαίσθησή μας. Θα
πάρεις την Όγδοη Επίγνωση μόλις υποβάλεις τη σωστή ερώτηση».
Του είπα ότι καταλάβαινα τι εννοούσε. Τότε και οι δυο ιερείς με αγκάλιασαν
και μου ευχήθηκαν κάθε καλό. Ο Πατήρ Κάρολος τόνισε ότι θα ξανασυναντηθούμε σύντομα και ότι πράγματι θα έβρισκα τις απαντήσεις για τις οποίες είχα
έρθει στο Περού.
Ήμαστε έτοιμοι να ανέβουμε στα αυτοκίνητά μας όταν ξαφνικά ο Σάντσες
στράφηκε προς το μέρος μου και είπε. «Η διαίσθηση μου με ωθεί να σου πω
κάτι. Θα μάθεις περισσότερα γι' αυτό αργότερα. Άσε την αίσθηση της ομορφιάς
και τη λαμπρότητας να οδηγήσουν το δρόμο σου. Τόποι και άνθρωποι που
έχουν απαντήσεις για σένα θα σου φαίνονται πιο λαμπεροί και ελκυστικοί».
Κούνησα το κεφάλι και ανέβηκα στο φορτηγό του Πατρός Καρόλου, μετά τους
ακολούθησα στην κατηφόρα του βραχώδους δρόμου για μερικά χιλιόμετρα.
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μέχρι που φτάσαμε σε μια διχάλα. Ο Σάντσες κούνησε το χέρι του σε αποχαιρετισμό, καθώς αυτός και ο Πατήρ Κάρολος τραβούσαν προς ανατολικά. Εγώ
τους παρακολούθησα για μια στιγμή και μετά έστριψα το παλιό φορτηγό προς
τα βόρεια και προς τη λεκάνη του Αμαζονίου.

Ένα κύμα ανυπομονησίας υψώθηκε μέσα μου. Μετά από οδήγηση τριών
ωρών, έφτασα σ' ένα σταυροδρόμι και ένιωσα ανίκανος να αποφασίσω ποιον
από τους δυο δρόμους να ακολουθήσω.
Σύμφωνα με το χάρτη, ο αριστερός δρόμος πήγαινε προς τα βόρεια, ακολουθώντας τις παρυφές του βουνού για καμιά εκατοπενηνταριά χιλιόμετρα, και
μετά έστριβε απότομα ανατολικά και πήγαινε προς το Ικίτος. Ο άλλος δρόμος,
προς τα δεξιά, ακολουθούσε μια ανατολική πορεία μέσα από τη ζούγκλα και
κατέληγε στο ίδιο σημείο.
Πήρα βαθιά αναπνοή και προσπάθησα να χαλαρώσω, μετά κοίταξα τον καθρέφτη για να δω τι γινόταν πίσω μου. Δε φαινόταν κανένας. Στην πραγματικότητα δεν είχα δει κανέναν - καμιά κίνηση, κανέναν ντόπιο στο δρόμο μου - για
πάνω από μια ώρα. Προσπάθησα να διώξω το κύμα της ανησυχίας που με
κατέκλυσε. Ή ξ ε ρ α πως έπρεπε να χαλαρώσω και να μείνω συνδεδεμένος με
την πηγή τ η ς ενέργειας αν ήθελα να πάρω τη σωστή απόφαση.
Εστίασα την προσοχή μου στο τοπίο. Ο δρόμος της ζούγκλας, δεξιά μου,
εισχωρούσε σε μια συστάδα από μεγάλα δέντρα, που περιστοιχιζόταν από τεράστιες προεξοχές βράχων. Γύρω από τους βράχους ξεπηδούσαν μεγάλοι
τροπικοί θάμνοι. Ο άλλος δρόμος, που πήγαινε μέσα απ' τα βουνά, έδειχνε
γυμνός. Ένα δέντρο μόνο έβλεπα προς εκείνη την κατεύθυνση. Το υπόλοιπο
τοπίο φαινόταν βραχώδες, με πολύ λίγη φυτική ζωή.
Κοίταξα ξανά δεξιά μου και προσπάθησα να περιέλθω σε κατάσταση αγάπης.
Τα δέντρα και οι θάμνοι είχαν ένα πλούσιο πράσινο χρώμα. Κοίταξα αριστερά
και δοκίμασα την ίδια διαδικασία. Αμέσως πρόσεξα ένα κομμάτι από λουλουδιασμένη χλόη στην άκρη του δρόμου. Τα φύλλα της ήταν χλομά και διάστικτα, αλλά
τα λευκά άνθη, όταν τα έβλεπες μαζί, δημιουργούσαν μια μοναδική αίσθηση.
Αναρωτήθηκα γιατί δεν είχα προσέξει προηγουμένως τα λουλούδια. Τώρα μου
φαίνονταν ότι σαν να ακτινοβολούσαν. Διεύρυνα την εστίασή μου για να περιλάβω όλα όσα υπήρχαν προς εκείνη την κατεύθυνση. Οι μικροί βράχοι και οι
καφετιές κηλίδες από αμμοχάλικο πρόβαλλαν με ιδιαίτερα τονισμένα και ευδιάκριτα χρώματα. Κεχριμπαρένιες, βιολετιές, ακόμα και σκούρες κόκκινες αποχρώσεις φάνταζαν σε ολόκληρο το σκηνικό.
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Έριξα μια ματιά στα δεξιά μου, στα δέντρα και τους θάμνους. Αν και ήταν
όμορφα, τώρα ωχριούσαν σε σχέση με τον άλλο δρόμο. Αλλά πώς μπορούσε
να γίνεται αυτό, σκέφτηκα. Αρχικά ο δρόμος στα δεξιά μου φάνηκε πιο ελκυστικός.
Όταν ξανάριξα μια ματιά στ' αριστερά, η διαίσθησή μου δυνάμωσε. Ο πλούτος
του σχήματος και του χρώματος με κατέπληξε.
Πείστηκα. Έβαλα μπρος το φορτηγό και κατευθύνθηκα προς τα αριστερά
σίγουρος για την ορθότητα της απόφασής μου. Ο δρόμος ήταν ανώμαλος, με
βράχους και λακκούβες. Καθώς τρανταζόμουν μέσα στ' αυτοκίνητο ένιωσα το
σώμα μου ελαφρότερο. Το βάρος μου είχε επικεντρωθεί στους γλουτούς μου
και η πλάτη και ο λαιμός μου ήταν ευθυτενείς. Τα χέρια μου κρατούσαν το τιμόνι
χωρίς να στηρίζονται σ' αυτό.
Οδήγησα για δυο ώρες χωρίς κανένα απρόοπτο, τσιμπώντας από το καλαθάκι με το φαγητό που μου είχε βάλει στο φορτηγό ο Πατήρ Κάρολος και μη
βλέποντας κανένα στη διαδρομή. Ο δρόμος ανηφόριζε και κατηφόριζε περνώντας από τον ένα λόφο στον άλλο. Στην κορυφή ενός από τους λόφους, παρατήρησα δυο παλιά αυτοκίνητα σταθμευμένα στα δεξιά μου. Τα είχαν τραβήξει
μακριά από την άκρη του δρόμου μέσα σε μια συστάδα μικρών δέντρων. Δεν
μπόρεσα να δω τους οδηγούς τους, έτσι υπέθεσα ότι ήταν εγκαταλειμμένο.
Μπροστά ο δρόμος έπαιρνε μια απότομη στροφή προς τ' αριστερά και κατέβαινε προς μια πλατιά κοιλάδα. Από την κορυφή μπορούσα να δω μπροστά μου
αρκετά χιλιόμετρα.
Σταμάτησα απότομα το φορτηγό. Στη μέση περίπου τ η ς κοιλάδας είδα τρία
τέσσερα στρατιωτικά οχήματα σταθμευμένα και στις δυο πλευρές του δ ρ ό μ ο .
Μια μικρή ομάδα στρατιωτών στεκόταν ανάμεσα στα φορτηγά. Ένα ρίγος με
διαπέρασε. Είχαν στήσει μπλόκο στο δρόμο. Έκανα όπισθεν και στάθμευσα το
όχημά μου πίσω από δυο μεγάλους βράχους, μετά βγήκα έξω και προχώρησα
προς την προεξοχή που σχημάτιζε ο ένας βράχος για να μπορέσω να δω τι
γινόταν στην κοιλάδα. Είδα ένα από τα οχήματα να ξεκινά και ν' απομακρύνεται.
Ξαφνικά άκουσα ένα θόρυβο πίσω μου. Στράφηκα γ ρ ή γ ο ρ α . Ή τ α ν ο Φιλ,
ο οικολόγος που είχα συναντήσει στο Βισιέντε.
Έδειξε το ίδιο ξαφνιασμένος μ' εμένα. «Τι κάνεις εδώ;» ρώτησε, καθώς ερχόταν προς το μέρος μου.
«Προσπαθώ να πάω στο Ικίτος», είπα.
Το πρόσωπό του γέμισε ανησυχία. «Το ίδιο κι εμείς, αλλά η μανία της κυβέρνησης εναντίον του χειρογράφου όλο και μεγαλώνει. Προσπαθούμε να αποφασίσουμε αν πρέπει να το διακινδυνεύσουμε και να περάσουμε από το μπλόκο
του δρόμου. Εμείς είμαστε τέσσερις». Έδειξε με το κεφάλι προς τα αριστερά
του. Μπόρεσα να δω μερικούς ανθρώπους ανάμεσα στα δέντρα.

ΔΕΣΜΕΥΟΝΤΑΣ ΤΗ ΡΟΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

171

«Γιατί πηγαίνεις στο Ικίτος», είπε.
«Προσπαθώ να βρω τον Ουίλ. Χωρίσαμε στο Κούλα. Αλλά άκουσα ότι ίσως
κατευθύνεται για το Ικίτος, αναζητώντας το υπόλοιπο τμήμα του χειρογράφου».
Με κοίταξε τρομοκρατημένος. «Δε θα 'πρεπε να κάνει κάτι τέτοιο! Ο στρατός
απαγόρευσε σε όλους να κατέχουν αντίγραφα. Δεν άκουσες τι συνέβη στο
Βισιέντε;»
«Ναι, λίγα πράγματα, εσύ, όμως, τι άκουσες;»
«Δε βρισκόμουν εκεί, ωστόσο άκουσα πως οι αρχές εισέβαλαν στο Βισιέντε
και συνέλαβαν όλους όσους είχαν αντίγραφα. Κράτησαν όλους τους φιλοξενούμενους και τους ανέκριναν. Πήραν μαζί τους τον Ντέιλ και τους άλλους επιστήμονες. Κανένας δεν ξέρει τι απέγιναν».
«Ξέρεις γιατί η κυβέρνηση έχει ενοχληθεί τόσο με το χειρόγραφο;» ρώτησα.
«Όχι, αλλά όταν άκουσα πόσο επικίνδυνο γινόταν το πράγμα, αποφάσισα να
επιστρέψω στο Ικίτος για να πάρω τα στοιχεία της έρευνάς μου και μετά να
φύγω από τη χώρα».
Του είπα τις λεπτομέρειες όσων είχαν συμβεί στον Ουίλ και σ' εμένα όταν
φύγαμε από το Βισιέντε και κυρίως για το πιστολίδι στην κορυφογραμμή.
«Ανάθεμα», είπε. «Κι εσύ εξακολουθείς να παίζεις μ' αυτό το πράγμα;»
Η δήλωση του κλόνισε την αυτοπεποίθησή μου, αλλά είπα: «Κοίταξε, αν δεν
κάνουμε κάτι, η κυβέρνηση θα φροντίσει ν' αποσιωπηθεί η υπόθεση του χειρογράφου εντελώς. Ο κόσμος θα στερηθεί τη γνώση που είναι καταγραμμένη εκεί
και που νομίζω πως είναι σημαντική!»
«Τόσο σημαντική ώστε να αξίζει να πεθάνεις γι' αυτήν;» ρώτησε.
Ένα βουητό οχημάτων τράβηξε την προσοχή μας. Τα φορτηγά έρχονταν
από την κοιλάδα προς το μέρος μας.
«Να πάρ' η ευχή!» είπε. «Έρχονται».
Πριν μπορέσουμε να κινηθούμε, ακούσαμε θόρυβο από οχήματα που πλησίαζαν κι από την άλλη πλευρά.
«Μας περικύκλωσαν!» φώναξε ο Φιλ. Έδειχνε πανικόβλητος.
Έτρεξα στο φορτηγό και άδειασα το καλάθι με τα τρόφιμα σε μια μικρή
σακούλα. Πήρα τους φακέλους που περιείχαν το χειρόγραφο και τους έβαλα κι
αυτούς στη σακούλα αλλά μετά σκέφτηκα καλύτερα και τους έκρυψα κάτω από
το κάθισμα.
Ο θόρυβος γινόταν όλο και πιο δυνατός, έτσι διέσχισα τρέχοντας το δρόμο
προς τα δεξιά, προς την κατεύθυνση που είχε πάρει ο Φιλ. Είδα τόσο αυτόν όσο
και τους άλλους στην κατηφόρα, κρυμμένους πίσω από κάτι όγκους βράχων.
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Κρύφτηκα μαζί τους. Έλπιζα τα φορτηγά να μας προσπεράσουν και να συνεχίσουν το δρόμο τους. Το φορτηγό μου δε φαινόταν. Ευελπιστούσα ότι θα σκέφτονταν, όπως κι εγώ, ότι τα άλλα αυτοκίνητα ήταν εγκαταλειμμένα.
Τα φορτηγά που πλησίαζαν από το νότο έφτασαν πρώτα και προς μεγάλο
μας τρόμο, σταμάτησαν κοντά στα οχήματά μας.
«Μην κινηθεί κανένας. Αστυνομία!» φώναξε μια φωνή. Παγώσαμε καθώς
μερικοί στρατιώτες μας πλησίασαν από πίσω. Όλοι ήταν βαριά οπλισμένοι και
πολύ προσεκτικοί. Οι στρατιώτες μας έψαξαν εξονυχιστικά και πήραν τα πάντα,
μετά μας ανάγκασαν να βαδίσουμε προς το δρόμο. Εκεί, δεκάδες στρατιώτες
έψαχναν τα οχήματα. Έβαλαν τον Φιλ και τους συντρόφους του σε ένα από τα
στρατιωτικά οχήματα το οποίο έφυγε αμέσως. Καθώς πέρασαν δίπλα μου του
έριξα μια ματιά. Ήταν χλομός σαν φάντασμα.
Εμένα με οδήγησαν με τα πόδια προς την αντίθετη κατεύθυνση και μου
ζήτησαν να καθίσω κοντά στην κορυφή του λόφου. Κοντά μου στέκονταν αρκετοί στρατιώτες έχοντας ο καθένας κι από ένα αυτόματο στον ώμο. Τελικά ένας
αξιωματικός με πλησίασε και πέταξε στο έδαφος, μπροστά στα πόδια μου, τους
φακέλους που περιείχαν τα δικά μου αντίγραφα του χειρογράφου. Από πάνω
τους πέταξε τα κλειδιά του φορτηγού του Πατρός Καρόλου.
«Αυτά τα αντίγραφα είναι δικά σου;» ρώτησε.
Τον κοίταξα χωρίς να απαντήσω.
«Αυτά τα κλειδιά βρέθηκαν πάνω σου», είπε. «Μέσα στο όχημα βρήκαμε τα
αντίγραφα. Σε ξαναρωτάω, είναι δικά σου;»
«Δε νομίζω ότι θα σου απαντήσω πριν συμβουλευτώ ένα δικηγόρο», τραύλισα.
Το σχόλιο έφερε ένα σαρκαστικό χαμόγελο στο πρόσωπο του αξιωματικού.
Είπε κάτι στους άλλους στρατιώτες και απομακρύνθηκε. Οι στρατιώτες με οδήγησαν σε ένα από τα τζιπ και με ανάγκασαν να καθίσω στο μπροστινό κάθισμα
δίπλα στον οδηγό. Οι άλλοι δυο στρατιώτες κάθισαν στο πίσω κάθισμα, οπλισμένοι. Πίσω μας, κάποιοι άλλοι στρατιώτες σκαρφάλωσαν σ' ένα φορτηγό.
Μετά από μικρή αναμονή, και τα δυο οχήματα κατευθύνθηκαν προς τα βόρεια,
προς την κοιλάδα.
Οι σκέψεις που πλημμύρισαν το νου μου ήταν ανησυχητικές. Πού με πήγαιναν; Γιατί έφερα τον εαυτό μου σ' αυτή τη θέση; Ορίστε τα αποτελέσματα της
προετοιμασίας που μου είχαν κάνει οι ιερείς. Δεν τα κατάφερα ούτε μια μέρα.
Όταν ήμουν στο σταυροδρόμι ήμουν τόσο βέβαιος ότι είχα επιλέξει το σωστό
δρόμο. Αυτός ο δρόμος ήταν ο πιο ελκυστικός και ήμουν σίγουρος γι' αυτό. Πού
έκανα λάθος;
Πήρα μια βαθιά αναπνοή και προσπάθησα να χαλαρώσω. Αναρωτήθηκα τι θα
συνέβαινε τώρα. Θα ισχυριζόμουν ότι είχα άγνοια, σκέφτηκα, και θα παρουσίαζα
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τον εαυτό μου σαν έναν παραπλανημένο τουρίστα που δεν είχε σκοπό να βλάψει
κανένα. Απλώς μπερδεύτηκα με λάθος ανθρώπους, θα έλεγα. Αφήστε με να
γυρίσω σπίτι μου.
Τα χέρια μου αναπαύονταν στα γόνατά μου και έτρεμαν ελαφρά. Ένας από
τους στρατιώτες που καθόταν πίσω μου μού πρόσφερε ένα παγούρι με νερό και
το πήρα, παρ' όλο που δεν πήγαινε τίποτε κάτω. Ο στρατιώτης ήταν νέος και
όταν του επέστρεψα το παγούρι μου χαμογέλασε χωρίς ίχνος κακίας στο πρόσωπό του. Η εικόνα του πανικόβλητου βλέμματος του Φιλ πέρασε σαν αστραπή
από το νου μου. Τι θα του έκαναν;
Η σκέψη ότι η συνάντησή μου με τον Φιλ σ' εκείνη την κορυφή του λόφου ήταν
μια σύμπτωση, πέρασε από το νου μου. Ποιο ήταν το νόημά της; Τι θα είχαμε
συζητήσει αν δε μας είχαν διακόψει; Όπως είχαν τα πράγματα, το μόνο που
έκανα ήταν να τονίσω τη σημασία του χειρογράφου και το μόνο που έκανε
εκείνος ήταν να με προειδοποιήσει για τον κίνδυνο και να με συμβουλεύσει να
φύγω πριν συλληφθώ. Δυστυχώς, η συμβουλή του είχε έρθει πολύ αργά.
Ταξιδεύαμε για μερικές ώρες χωρίς να μιλήσει κανείς. Το τοπίο έξω γινόταν
όλο και πιο επίπεδο. Ο αέρας έγινε πιο ζεστός. Κάποια στιγμή ο νεαρός στρατιώτης μου έδωσε μια ανοιχτή κονσέρβα που περιείχε κάτι σαν βοδινό κιμά,
αλλά και πάλι δεν κατέβαινε τίποτα κάτω. Μετά τη δύση έπεσε γρήγορα το
σκοτάδι.
Το ταξίδι με το στρατιωτικό αυτοκίνητο συνεχιζόταν κι εγώ έπαψα να κάνω
οποιαδήποτε σκέψη. Κοίταζα κατευθείαν μπροστά, εκεί που έριχναν το φως
τους οι προβολείς του οχήματος και μετά έπεσα σε έναν ανήσυχο ύπνο στη
διάρκεια του οποίου ονειρεύτηκα πως το έσκαγα. Έτρεχα απεγνωσμένα για να
ξεφύγω από έναν άγνωστο εχθρό, περνώντας ανάμεσα από εκατοντάδες πελώριες φωτιές, σίγουρος πως κάπου βρισκόταν το μυστικό κλειδί που θα μου
άνοιγε το δρόμο προς τη γνώση και την ασφάλεια. Στο μέσο μιας από τις γιγάντιες φωτιές είδα το κλειδί. Ό ρ μ η σ α μέσα στις φλόγες για να το πάρω!
Ξύπνησα μ' ένα τίναγμα καταϊδρωμένος. Οι στρατιώτες με κοίταξαν νευρικά.
Κούνησα το κεφάλι μου και ακούμπησα στην πόρτα του αυτοκινήτου. Για ώρα
κοίταζα έξω από το πλαϊνό παράθυρο τα σκοτεινά σχήματα του τοπίου, προσπαθώντας να καταπολεμήσω τον πανικό που απειλούσε να με κυριεύσει. Ημουν
μόνος και κρατούμενος, κατευθυνόμουν προς το σκοτάδι, και κανένας δεν ενδιαφερόταν για τους εφιάλτες μου.
Γύρω στα μεσάνυχτα σταματήσαμε σ' ένα μεγάλο, μισοφωτισμένο κτίριο,
κατασκευασμένο από πελεκητή πέτρα. Είχε δυο ορόφους. Περάσαμε την πύλη,
ακολουθήσαμε ένα δρομάκι και μπήκαμε μέσα από μια πλαινή πόρτα. Κάτι
σκαλιά οδηγούσαν προς τα κάτω, προς ένα στενό προθάλαμο. Οι εσωτερικοί
τοίχοι ήταν κι αυτοί από πέτρα και η οροφή ήταν κατασκευασμένη από μεγάλα
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δοκάρια και τραχιές σανίδες. Γυμνοί λαμπτήρες κρέμονταν από την οροφή και
φώτιζαν το δρόμο μας. Περάσαμε άλλη μια πόρτα και μετά μπήκαμε σε μια
πτέρυγα με κελιά. Ένας από τους στρατιώτες που είχαν εξαφανιστεί πριν από λίγο
εμφανίστηκε πάλι, άνοιξε την πόρτα ενός κελιού και μου έγνεψε να περάσω.
Μέσα βρίσκονταν τρία ράντσα, ένα ξύλινο τραπέζι και ένα βάζο με λουλούδια.
Ξαφνιάστηκα όταν είδα ότι το κελί ήταν πολύ καθαρό. Καθώς μπήκα, ένας
νεαρός Περουβιανός, που δεν ήταν πάνω από δεκαοχτώ δεκαεννιά χρονών, με
κοίταξε ντροπαλά. Ο στρατιώτης κλείδωσε πίσω μου την πόρτα κι έφυγε. Κάθισα
σε ένα από τα ράντσα κι ο νεαρός πλησίασε στο τραπέζι και δυνάμωσε τη φλόγα
της λάμπας πετρελαίου. Όταν το φως φώτισε το πρόσωπό του πρόσεξα πως
ήταν Ινδιάνος.
«Μιλάς αγγλικά;» ρώτησα.
«Ναι, λίγο», απάντησε.
«Πού είμαστε;»
«Κοντά στο Πουλκούπα»,
«Αυτό είναι φυλακή;»
«Όχι, όλοι όσοι είναι εδώ είναι για να ανακριθούν για το χειρόγραφο».
«Πόσο καιρό είσαι εδώ μέσα;» ρώτησα.
Με κοίταξε με τα ντροπαλά, καστανά του μάτια. «Δυο μήνες».
«Τι σου έχουν κάνει;»
«Προσπαθούν να με κάνουν να δυσπιστήσω στο χειρόγραφο και να τους πω
ποιοι έχουν ακόμα αντίγραφα».
«Πώς;»
«Με τη συζήτηση».
«Μόνο με τη συζήτηση, χωρίς απειλές;»
«Μόνο με τη συζήτηση», επανέλαβε.
«Είπαν πότε θα σ' αφήσουν ελεύθερο;»
«Όχι».
Σταμάτησα για ένα λεπτό κι εκείνος με κοίταξε ερωτηματικά. «Σ' έπιασαν με
αντίγραφα του χειρογράφου;» ρώτησε.
«Ναι. Εσένα;»
«Ναι. Ζω εδώ κοντά. Σ' ένα ορφανοτροφείο. Ο διευθυντής μου δίδασκε από το
χειρόγραφο. Μου επέτρεπε να διδάσκω κι εγώ τα παιδιά. Εκείνος μπόρεσε να
ξεφύγει, αλλά εμένα με συνέλαβαν».
«Πόσες επιγνώσεις έχεις δει;» ρώτησα.
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«Όλες όσες έχουν ανακαλυφθεί», είπε. «Εσύ;»
«Ε, τις είδα όλες εκτός από την Έβδομη και την Όγδοη. Είχα μαζί μου την Έβδομη,
αλλά δε βρήκα ευκαιρία να τη διαβάσω πριν εμφανιστούν οι στρατιώτες».
Ο νεαρός χασμουρήθηκε και είπε: «Να κοιμηθούμε τώρα;»
«Ναι», απάντησα αφηρημένα. «Φυσικά».
Ξάπλωσα στο ράντσο μου και έκλεισα τα μάτια, κάνοντας ένα σωρό σκέψεις.
Τι θα έπρεπε να κάνω τώρα; Πώς είχα αφεθεί να συλληφθώ; Θα μπορούσα να
αποδράσω; Πριν με πάρει ο ύπνος έπλεξα πολλές στρατηγικές και σενάρια.
Τα όνειρά μου ήταν πάλι πολύ ζωηρά. Έψαχνα να βρω το ίδιο κλειδί, αλλά
τούτη τη φορά είχα χαθεί βαθιά μέσα σ' ένα πυκνό δάσος. Για μεγάλο χρονικό
διάστημα περιπλανιόμουν άσκοπα, αναζητώντας κάτι που θα μπορούσε να με
καθοδηγήσει. Μετά από λίγο, έπιασε μια φοβερή καταιγίδα και το τοπίο πλημμύρισε. Στη διάρκεια της καταρρακτώδους βροχής παρασύρθηκα από τα νερά κι
έπεσα σε ένα βαθύ φαράγγι κι από κει σ' ένα ποτάμι που έρεε προς λάθος κατεύθυνση και απειλούσε να με πνίξει. Αγωνίστηκα ενάντια στο ρεύμα, για πολλές
μέρες, όπως μου φάνηκε, και με όλη μου τη δύναμη. Τελικά, μπόρεσα να βγω
από το χείμαρρο όταν γαντζώθηκα στη βραχώδη όχθη του. Σκαρφάλωσα στους
βράχους και στο γκρεμό κι ανέβαινα όλο και πιο ψηλά, σε όλο και πιο επικίνδυνα
σημεία. Είχα επιστρατεύσει όλες μου τις δυνάμεις κι όλη μου τη θέληση για ν'
ανέβω το γκρεμό, κάποια στιγμή όμως βρέθηκα γαντζωμένος σ' ένα απόκρημνο βράχο, ανίκανος να προχωρήσω. Κοίταξα προς τα κάτω. Συνειδητοποίησα
συγκλονισμένος ότι ο ποταμός, ενάντια στον οποίο αγωνίστηκα, έβγαινε από το
δάσος και κατέληγε, ρέοντας ήρεμα, σε μια πανέμορφη κοιλάδα. Στην κοιλάδα,
περιτριγυρισμένο από λουλούδια, βρισκόταν το κλειδί. Μετά γλίστρησα και έπεσα προς τα κάτω ξεφωνίζοντας. Έπεφτα όλο και πιο κάτω μέχρι που χτύπησα
στην επιφάνεια του ποταμού και βυθίστηκα στα νερά του.
Ανακάθισα απότομα στο ράντσο μου, λαχανιασμένος. Ο νεαρός Ινδιάνος, ξύπνιος ήδη, προχωρούσε προς το μέρος μου.
«Τι συμβαίνει;» ρώτησε.
Η αναπνοή μου ξαναβρήκε το ρυθμό της και κοίταξα γύρω μου. Αντιλήφθηκα
πού βρισκόμουν. Πρόσεξα επίσης πως το δωμάτιο είχε παράθυρο και ότι έξω
είχε ήδη φέξει.
«Ένα άσχημο όνειρο», είπα.
Μου χαμογέλασε σαν να ευχαριστήθηκε μ' αυτό που είπα. «Τα άσχημα όνειρα
εμπεριέχουν τα πιο σημαντικά μηνύματα», σχολίασε.
«Μηνύματα;» ρώτησα και σηκώθηκα για να φορέσω το πουκάμισό μου.
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Φάνηκε στενοχωρημένος που έπρεπε να εξηγήσει. «Η Έβδομη Επίγνωση
μιλά για τα όνειρα», είπε.
«Και τι λέει για τα όνειρα;»
«Λέει πώς να ε...»
«Πώς να εξηγούμε τα όνειρα;» τον βοήθησα να βρει τη λέξη.
«Ναι».
«Και τι ακριβώς λέει;»
«Λέει ότι πρέπει να συγκρίνεις την ιστορία του ονείρου με την ιστορία της
ζωής σου».
Σκέφτηκα για ένα λεπτό, προσπαθώντας να καταλάβω τι σήμαινε αυτό που
είπε. «Τι εννοείς, να συγκρίνω τις ιστορίες;»
Ο νεαρός Ινδιάνος μόλις που τολμούσε να με κοιτάξει στα μάτια. «Θέλεις να
εξηγήσεις το όνειρό σου;»
Έγνεψα καταφατικά κι εκείνος συνέχισε: «Σύγκρινε τμήματα της ιστορίας του
με τη ζωή σου».
Τον κοίταξα. «Από πού ν' αρχίσω;»
«Από την αρχή. Τι κάνεις στην αρχή του ονείρου;»
«Έψαχνα για ένα κλειδί σ' ένα δάσος».
«Πώς ένιωθες;»
«Χαμένος».
«Σύγκρινε αυτή την κατάσταση με την πραγματική σου κατάσταση».
«Ίσως έχουν σχέση», είπα. «Ψάχνω μερικές απαντήσεις σχετικά μ' αυτό το
χειρόγραφο και σίγουρα νιώθω χαμένος».
«Και τι άλλο σου συμβαίνει στην πραγματική ζωή;» ρώτησε.
«Με έχουν συλλάβει», είπα. «Παρ' όλα όσα ήθελα να κάνω, είμαι φυλακισμένος. Το μόνο που μπορώ να ελπίζω είναι να πείσω κάποιον να μ' αφήσει να
επιστρέψω σπίτι μου».
«Αγωνίζεσαι εναντίον της σύλληψής σου;»
«Φυσικά».
«Τι συνέβη μετά στο όνειρο;»
«Αγωνίστηκα εναντίον του ρεύματος».
«Γιατί;» ρώτησε.
Άρχισα να αντιλαμβάνομαι που το πήγαινε. «Γιατί εκείνη την ώρα πίστευα ότι
θα με έπνιγε».
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«Και αν δεν είχες αγωνιστεί εναντίον του;»
«Θα με είχε μεταφέρει στο κλειδί. Τι θέλεις να πεις; Ότι αν δεν πολεμήσω
αυτή την κατάσταση, ίσως βρω τις απαντήσεις που θέλω;»
Έδειξε πάλι στενοχωρημένος. «Εγώ δε λέω τίποτα. Το όνειρο λέει», είπε.
Το σκέφτηκα για μια στιγμή. Ήταν σωστή αυτή η ερμηνεία;
Ο νεαρός Ινδιάνος με κοίταξε και ρώτησε: «Αν είχες δυνατότητα να ξαναζήσεις αυτό το όνειρο, τι θα άλλαζες;»
«Δε θα αντιστεκόμουν στο νερό, παρά το ότι φαινόταν επικίνδυνο και απειλούσε να με σκοτώσει. Τώρα, βλέπεις, ξέρω».
«Τι σε απειλεί τώρα;»
«Οι στρατιώτες. Η κράτησή μου».
«Επομένως ποιο είναι το μήνυμα που παίρνεις;»
«Πιστεύεις ότι το μήνυμα του ονείρου είναι να δω αυτή σύλληψη με θετικό
μάτι;»
Δεν απάντησε, μόνο χαμογέλασε.
Κάθισα στο ράντσο μου κι ακούμπησα στον τοίχο. Η ερμηνεία με ενθουσίασε.
Αν ήταν ακριβής, σήμαινε ότι σε τελευταία ανάλυση δεν είχα κάνει λάθος στο
σταυροδρόμι. Ότι όλα αυτά ήταν μέρος εκείνου που έπρεπε να συμβεί.
«Πώς σε λένε;» ρώτησα.
«Πάμπλο», είπε.
Χαμογέλασα και συστήθηκα. Κατόπιν του είπα σε συντομία την ιστορία του
ερχομού μου στο Περού και τι είχε συμβεί. Ο Πάμπλο καθόταν στο ράντσο του,
με τους αγκώνες στηριγμένους στα γόνατα. Είχε κοντά, μαύρα μαλλιά και ήταν
πολύ αδύνατος.
«Γιατί είσαι εδώ;» με ρώτησε.
«Για να ανακαλύψω την Έβδομη Επίγνωση και να μάθω νέα για μερικούς
φίλους, τον Ουίλ και τη Μάρτζορι... και για ν' ανακαλύψω γιατί η εκκλησία είναι
τόσο πολύ εναντίον του χειρογράφου».
«Εδώ υπάρχουν πολλοί Ιερείς με τους οποίους μπορείς να μιλήσεις», είπε.
Σκέφτηκα τη δήλωσή του για μια στιγμή και μετά ρώτησα; «Τι άλλο λέει για
τα όνειρα η Έβδομη Επίγνωση;»
Ο Πάμπλο μου είπε ότι τα όνειρα έρχονται για να μας πουν κάτι σχετικό με
τη ζωή μας, κάτι που μας διαφεύγει. Μετά είπε και κάτι άλλο, αλλά δεν άκουσα
γιατί άρχισα να σκέφτομαι τη Μάρτζορι. Έβλεπα ξεκάθαρα το πρόσωπό της με
τη φαντασία μου κι αναρωτιόμουν πού μπορεί να βρίσκεται, όταν την είδα να
τρέχει προς το μέρος μου χαμογελώντας.
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Ξαφνικά συνειδητοποίησα ότι ο Πάμπλο είχε σταματήσει να μιλά. Τον κοίταξα.
«Συγνώμη ο νους μου περιπλανιόταν», είπα. «Τι έλεγες;»
«Δεν πειράζει», αποκρίθηκε. «Τι σκεφτόσουν;»
«Μια φίλη μου. Δεν ήταν τίποτα».
Με κοίταξε σαν να ήθελε να με πιέσει να του πω κι άλλα, αλλά κάποιος
πλησίαζε στην πόρτα του κελιού. Μέσα από τα κάγκελα είδαμε ένα στρατιώτη
να ανοίγει το σύρτη.
«Ώρα για πρόγευμα», είπε ο Πάμπλο.
Ο στρατιώτης άνοιξε την πόρτα και μας έγνεψε με το κεφάλι να βγούμε στο
διάδρομο. Ο Πάμπλο πέρασε μπροστά και προχώρησε στο διάδρομο. Ανεβήκαμε μια σκάλα που οδηγούσε στον πρώτο όροφο και φτάσαμε σε μια μικρή
τραπεζαρία. Τέσσερις πέντε στρατιώτες στέκονταν στη γωνία της αίθουσας
ενώ κάποιοι πολίτες, δυο άντρες και μια γυναίκα, περίμεναν στην ουρά για να
σερβιριστούν.
Έμεινα άναυδος. Δεν πίστευα στα μάτια μου. Η γυναίκα ήταν η Μάρτζορι. Τη
στιγμή που την είδα εγώ με είδε κι εκείνη και σκέπασε το στόμα με το χέρι τ η ς
ενώ τα μάτια της άνοιξαν διάπλατα από την έκπληξη. Έριξα μια μαπά στο στρατιώτη πίσω μου. Προχωρούσε προς τους άλλους στρατιώτες, χαμογελώντας αδιάφορα και λέγοντας κάτι στα ισπανικά. Ακολούθησα τον Πάμπλο, διασχίσαμε την
αίθουσα και φτάσαμε στο τέλος της ουράς.
Τώρα σερβιριζόταν η Μάρτζορι. Οι δυο άλλοι άντρες πήραν τους δίσκους
τους και πήγαν σ' ένα τραπέζι συζητώντας. Η Μάρτζορι με κοίταξε αρκετές
φορές και τα βλέμματά μας συναντήθηκαν. Αγωνιζόμαστε να μην πούμε τίποτα.
Μετά το δεύτερο βλέμμα ο Πάμπλο συμπέρανε πως γνωριζόμαστε και με κοίταξε ερωτηματικά. Η Μάρτζορι πήγε με το δίσκο της σ' ένα τραπέζι και όταν
σερβιρίστηκα κι εγώ πήγα και κάθισα μαζί της. Οι στρατιώτες εξακολουθούσαν
να μιλούν μεταξύ τους, φαίνεται ότι δεν είχαν καταλάβει τις κινήσεις μας.
«Θεέ μου, πόσο χαίρομαι που σε βλέπω», είπε. «Πώς ήρθες μέχρι εδώ;»
«Κρύφτηκα για λίγο καιρό με κάτι ιερείς», αποκρίθηκα. «Μετά έφυγα για να
ψάξω να βρω τον Ουίλ και με συνέλαβαν χτες. Πόσο καιρό είσαι εδώ;»
«Από τότε που με βρήκαν στην κορυφογραμμή», είπε.
Παρατήρησα ότι ο Πάμπλο μας κοίταζε έντονα, και τον σύστησα στη Μάρτζορι.
«Το φαντάστηκα πως αυτή πρέπει να είναι η Μάρτζορι», είπε.
Μίλησαν για λίγο και μετά ρώτησα τη Μάρτζορι: «Τι άλλο συνέβη;»
«Τίποτα σχεδόν», αποκρίθηκε. «Ούτε καν ξέρω γιατί με κρατάνε. Κάθε μέρα
με παίρνουν σε έναν από τους ιερείς ή σε έναν από τους αξιωματικούς για
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ανάκριση. Θέλουν να μάθουν ποιες ήταν οι επαφές μου στο Βισιέντε και αν ξέρω
πού βρίσκονται άλλα αντίγραφα. Ρωτούν ξανά και ξανά τα ίδια πράγματα!»
Η Μάρτζορι χαμογέλασε και έδειξε ευάλωτη και τότε ένιωσα πάλι έντονη
έλξη γι' αυτήν. Με κοίταξε με πλάγιο, έντονο βλέμμα. Γελάσαμε σιγανά και οι
δυο. Ακολούθησε μια περίοδος σιωπής καθώς τρώγαμε το φαγητό μας, και
μετά άνοιξε η πόρτα και μπήκε μέσα ένας ιερέας ντυμένος επίσημα. Τον ακολουθούσε ένας άντρας που φαινόταν υψηλόβαθμος στρατιωτικός.
«Αυτός είναι ο επικεφαλής των ιερέων», είπε ο Πάμπλο.
Ο αξιωματικός είπε κάτι στους στρατιώτες που ήταν σε στάση προσοχής και
κατόπιν εκείνος και ο ιερέας διέσχισαν το δωμάτιο και κατευθύνθηκαν προς την
κουζίνα. Ο ιερέας με κοίταξε κατευθείαν στα μάτια, και τα βλέμματά μας συναντήθηκαν για ένα δευτερόλεπτο. Γύρισα αλλού το βλέμμα μου και έβαλα στο
στόμα μου μια μπουκιά φαγητό, προσπαθώντας να μην προκαλέσω την προσοχή του. Οι δυο άντρες διέσχισαν και την κουζίνα και βγήκαν από την άλλη πόρτα.
«Ήταν κι αυτός ένας από τους ιερείς στους οποίους μίλησες;» ρώτησα τη
Μάρτζορι.
«Όχι, δεν τον έχω ξαναδεί», αποκρίθηκε εκείνη.
«Ξέρω εγώ αυτό τον ιερέα», είπε ο Πάμπλο. «Έφτασε χτες. Το όνομά του είναι
Καρδινάλιος Σεβαστιανός».
Ανακάθισα στην καρέκλα μου. «Αυτός ήταν ο Σεβαστιανός;»
«Δείχνεις σαν να έχεις ξανακούσει γι' αυτόν», παρατήρησε η Μάρτζορι.
«Έχω», αποκρίθηκα. «Αυτός είναι το κύριο πρόσωπο που κρύβεται πίσω από
την αντίδραση της Εκκλησίας προς το χειρόγραφο. Νόμιζα πως ήταν στην Αποστολή του Πατέρα Σάντσες».
«Ποιος είναι ο Πατήρ Σάντσες;» ρώτησε η Μάρτζορι.
Ήμουν έτοιμος να της πω όταν ο στρατιώτης που μας είχε συνοδεύσει πλησίασε το τραπέζι μας και έκανε νόημα στον Πάμπλο και σ' εμένα να τον ακολουθήσουμε.
«Ώρα για γυμναστική», είπε ο Πάμπλο.
Η Μάρτζορι κι εγώ κοιταχτήκαμε. Τα μάτια της αποκάλυπταν μια εσωτερική
ανησυχία.
«Μην ανησυχείς», είπα, «θα ξαναμιλήσουμε στο επόμενο γεύμα. Ό λ α θα
πάνε καλά».
Καθώς απομακρυνόμουν, αναρωτήθηκα αν η αισιοδοξία μου ήταν ρεαλιστική.
Αυτοί οι άνθρωποι μπορούσαν να εξαφανίσουν οποιοδήποτε από μας, οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς ν' αφήσουν κανένα ίχνος. Ο στρατιώτης μας οδήγησε σ' ένα
μικρό προθάλαμο. Βγήκαμε από μια πόρτα και φτάσαμε σε μια εξωτερική σκάλα.
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Κατεβήκαμε σε μια πλαινή αυλή που ήταν περιτοιχισμένη από έναν ψηλό πέτρινο
τοίχο. Ο στρατιώτης στάθηκε στην είσοδο. Ο Πάμπλο μου έγνεψε να περπατήσω μαζί του γύρω γύρω πλάι στον τοίχο της αυλής. Καθώς περπατούσαμε, ο
Πάμπλο έσκυψε κάτω αρκετές φορές για να κόψει μερικά από τα λουλούδια
που φύτρωναν στα παρτέρια δίπλα στον τοίχο.
«Τι άλλο λέει η Έβδομη Επίγνωση;» ρώτησα.
Εκείνος έσκυψε και μάζεψε άλλο ένα λουλούδι. «Λέει ότι δεν είναι μόνο τα
όνειρα που μας καθοδηγούν, αλλά και οι σκέψεις και οι ονειροπολήσεις μας».
«Ναι και ο Πατήρ Κάρολος είπε κάτι τέτοιο. Πες μου πώς μας καθοδηγούν
οι ονειροπολήσεις».
«Μας δείχνουν μια σκηνή, ένα συμβάν, και αυτό αποτελεί ένδειξη ότι αυτό το
γεγονός ίσως συμβεί. Αν το προσέξουμε, τότε μπορούμε να είμαστε προετοιμασμένοι γι' αυτή την εξέλιξη στη ζωή μας».
Τον κοίταξα. «Ξέρεις, Πάμπλο, μου είχε έρθει μια εικόνα ότι θα έπεφτα πάνω
στη Μάρτζορι. Και έγινε».
Εκείνος χαμογέλασε.
Ένα ρίγος διέτρεξε τη ραχοκοκαλιά μου. Πράγματι θα πρέπει να βρίσκομαι
στο σωστό τόπο, σκέφτηκα. Είχα διαισθανθεί κάτι και επαληθεύτηκε. Είχε περάσει
αρκετές φορές από μέσα μου η σκέψη και η επιθυμία να ξαναβρώ τη Μάρτζορι
και τώρα είχε συμβεί. Οι συμπτώσεις ακολουθούσαν η μια την άλλη. Ένιωσα πιο
ανάλαφρος.
«Δε μου συμβαίνει συχνά να πραγματοποιούνται τέτοιου είδους σκέψεις μου»,
είπα.
Ο Πάμπλο γύρισε το βλέμμα του αλλού. «Η Έβδομη Επίγνωση λέει ότι ό λ α
μας κάνουμε πολύ περισσότερες σκέψεις, τέτοιου είδους, απ' όσες συνειδητοποιούμε. Για να τις αναγνωρίσουμε πρέπει να μάθουμε να παίρνουμε θέση παρατηρητή. Όταν μας έρχεται μια σκέψη πρέπει να ρωτήσουμε γιατί; Γιατί αυτή η
συγκεκριμένη σκέψη ήρθε τούτη τη συγκεκριμένη στιγμή; Πώς συνδέεται με τα
ερωτήματα της ζωής μου; Παίρνοντας τη θέση του παρατηρητή καταφέρνουμε
να ξεφύγουμε από την ανάγκη μας να ελέγχουμε τα πάντα. Αυτό μας τοποθετεί
στη ροή της εξέλιξης».
«Και τι συμβαίνει με τις αρνητικές σκέψεις;» ρώτησα. «Μ' εκείνες τις φοβερές
εικόνες για κάτι κακό, για τον τραυματισμό κάποιου προσώπου που αγαπάμε,
ας πούμε, ή για την αποτυχία μας να πραγματοποιήσουμε κάτι που θα θέλαμε
πάρα πολύ;»
«Είναι πολύ απλό», είπε ο Πάμπλο. «Η Έβδομη Επίγνωση λέει ότι οι εικόνες που
προκαλούν φόβο πρέπει να διακόπτονται μόλις μας έρθουν στο νου. Κι αμέσως
να φέρνουμε στο μυαλό μας, με συνειδητή προσπάθεια, μια άλλη εικόνα, μια
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εικόνα με καλό τέλος. Γρήγορα, οι αρνητικές εικόνες θα πάψουν να μας έρχονται
στο νου. Η διαίσθησή σου θα σου φέρνει μόνο θετικά πράγματα. Όταν, όμως,
παρ' όλα αυτά, έρχονται αρνητικές εικόνες, το χειρόγραφο λέει ότι πρέπει να
τις παίρνουμε στα σοβαρά και να μην τις ακολουθούμε. Για παράδειγμα, αν σου
έρθει η ιδέα ότι πρόκειται να σου συμβεί δυστύχημα ενώ ταξιδεύεις μ' ένα
φορτηγό, τότε αν σε πλησιάσει ένας με φορτηγό και σου προτείνει να σε μεταφέρει κάπου μη δεχτείς».
Είχαμε κάνει έναν πλήρη γύρο της αυλής και πλησιάζαμε το φρουρό. Κανένας
από μας δε μίλησε καθώς περνούσαμε από δίπλα του. Ο Πάμπλο έκοψε ένα
λουλούδι κι εγώ πήρα μια βαθιά αναπνοή. Ο αέρας ήταν ζεστός και υγρός και
η βλάστηση, έξω από τον τοίχο, πυκνή και τροπική. Είχα δει πως υπήρχαν αρκετά
κουνούπια.
«Ελάτε!» φώναξε ξαφνικά ο στρατιώτης.
Μας οδήγησε μέσα στο κτίριο και μας πήγε στο κελί μας. Ο Πάμπλο μπήκε
πρώτος, έκανα να μπω κι εγώ αλλά ο στρατιώτης σήκωσε το χέρι του και μου
έφραξε το δρόμο.
«Όχι εσύ», είπε, και μου έγνεψε να προχωρήσω στο διάδρομο. Ανεβήκαμε
τις σκάλες και βγήκαμε από την πόρτα από την οποία είχαμε μπει την προηγούμενη νύχτα. Στο χώρο στάθμευσης των αυτοκινήτων ο Πατήρ Σεβαστιανός έμπαινε
και καθόταν στο πίσω κάθισμα ενός μεγάλου αυτοκινήτου. Ο οδηγός έκλεισε
την πόρτα πίσω του. Για μια στιγμή ο Σεβαστιανός με κοίταξε πάλι, μετά στράφηκε και είπε κάτι στον οδηγό. Το αυτοκίνητο έφυγε με ταχύτητα.
Ο στρατιώτης με οδήγησε προς την πρόσοψη του κτιρίου. Προχωρήσαμε
στο εσωτερικό και μπήκαμε σ' ένα γραφείο. Με έβαλαν να καθίσω σε μια ξύλινη
καρέκλα μπροστά σ' ένα λευκό μεταλλικό γραφείο. Μέσα σε δευτερόλεπτα, ένας
μικρόσωμος ιερέας με καστανά μαλλιά, γύρω στα τριάντα, μπήκε και κάθισε στο
γραφείο χωρίς να δείξει ότι με είδε. Μελέτησε το περιεχόμενο ενός φακέλου
για ένα ολόκληρο λεπτό, και κατόπιν σήκωσε το βλέμμα και με κοίταξε. Τα στρογγυλά γυαλιά του με το χρυσό σκελετό του έδιναν εμφάνιση διανοούμενου.
«Όταν σας συνέλαβαν είχατε στην κατοχή σας παράνομα κρατικά έγγραφα»,
δήλωσε κατηγορηματικά. «Εγώ βρίσκομαι εδώ για να βοηθήσω στη λήψη αποφάσεως κατά πόσον πρέπει να ασκηθεί δίωξη εναντίον σας. Θα εκτιμούσα τη
συνεργασία σας».
Κούνησα το κεφάλι μου.
«Πού βρήκατε τις μεταφράσεις;»
«Δεν καταλαβαίνω», είπα. «Γιατί τα αντίγραφα ενός αρχαίου χειρογράφου να
είναι παράνομα;»
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«Η κυβέρνηση του Περού έχει τους λόγους της», είπε. «Σας παρακαλώ απαντήστε στην ερώτηση».
«Γιατί είναι αναμεμειγμένη και η εκκλησία;» ρώτησα.
«Γιατί αυτό το χειρόγραφο αντιτίθεται στις παραδόσεις της θρησκείας μας»,
είπε. «Παρανοεί την αλήθεια της πνευματικής μας φύσης. Πού...»
«Κοιτάξτε», είπα διακόπτοντάς τον. «Απλώς προσπαθώ να καταλάβω. Εγώ
είμαι ένας απλός τουρίστας που ενδιαφέρθηκε γι' αυτό το χειρόγραφο. Δεν
αποτελώ απειλή για κανέναν. Το μόνο που θέλω να ξέρω είναι γιατί είναι τόσο
επικίνδυνο».
Έδειξε μπερδεμένος, σαν να προσπαθούσε να αποφασίσει ποια ήταν η καλύτερη στρατηγική για να μου συμπεριφερθεί. Εγώ τον πίεζα συνειδητά για
πληροφορίες.
«Η εκκλησία νιώθει πως το χειρόγραφο μπερδεύει τους ανθρώπους μας»,
είπε επιφυλακτικά. «Δίνει την εντύπωση ότι οι άνθρωποι μπορούν να αποφασίσουν μόνοι τους πώς να ζήσουν, χωρίς να αναφέρονται στις γραφές».
«Ποιες γραφές;»
«Την εντολή να τιμάς τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, για παράδειγμαα.
«Τι εννοείτε;»
«Το χειρόγραφο κατηγορεί τους γονείς για τα προβλήματα, βάζοντας βόμβα
στα θεμέλια της οικογένειας».
«Εγώ νόμιζα πως έλεγε ότι πρέπει να τελειώσουν οι παλιές εχθρότητες»,
είπα. «Και ότι πρέπει να βρούμε μια θετική άποψη στη ζωή μας της παιδικής
ηλικίας».
«Όχι», είπε. «Είναι παραπλανητικό. Πρώτα πρώτα δε θα έπρεπε να υπάρχει
καθόλου αρνητικό συναίσθημα στην οικογένεια».
«Αποκλείεται οι γονείς να κάνουν λάθη;»
«Οι γονείς κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν και τα παιδιά οφείλουν να τους
συγχωρούν».
«Μα, αυτό ακριβώς δεν ξεκαθαρίζει το χειρόγραφο; Η σ υ γ ν ώ μ η δεν παίρνει
τη θέση της εχθρότητας όταν δούμε τη θετική πλευρά της παιδικής μας ηλικίας;»
Ο θυμός έκανε τη φωνή του να υψωθεί. «Και με ποια εξουσία μιλά αυτό το
χειρόγραφο; Πώς μπορεί να το εμπιστευτεί κανείς;»
Έκανε τον κύκλο του γραφείου και με κοίταξε όρθιος, από ψηλά, θυμωμένος
ακόμα. «Δεν ξέρεις τι λες», είπε. «Είσαι καθηγητής της θεολογίας; Δε νομίζω. Είσαι
η άμεση απόδειξη της σύγχυσης που μπορεί να προκαλέσει αυτό το χειρόγραφο.
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Δεν καταλαβαίνεις ότι υπάρχει τ ά ξ η στον κόσμο μόνο και μόνο επειδή υπάρχει
νόμος και εξουσία; Πώς μπορείς να αμφισβητείς τις αρχές σ' αυτό το θέμα;»
Δεν είπα τίποτα, πράγμα που φαίνεται ότι τον εξόργισε ακόμα περισσότερο.
«Θα σου πω κάτι», είπε, «το έγκλημα που διέπραξες τιμωρείται με πολλά χρόνια
φυλακή. Βρέθηκες ποτέ σου σε περουβιανή φυλακή; Μήπως η αμερικανική
περιέργειά σου λαχταρά να ανακαλύψει πώς είναι οι φυλακές μας; Μπορώ να
το φροντίσω! Καταλαβαίνεις; Μπορώ να φροντίσω να τ' ανακαλύψεις!»
Κάλυψε τα μάτια του με το χέρι κι έμεινε για λίγο σιωπηλός, παίρνοντας μια
βαθιά αναπνοή, σαν να προσπαθούσε να ηρεμήσει. «Εγώ είμαι εδώ για να βρω
ποιος έχει αντίγραφα και από πού προέρχονται. Θα σε ρωτήσω ακόμα μια
φορά. Πού βρήκες το δικό σου αντίγραφο τ η ς μετάφρασης;»
Το ξέσπασμά του με γέμισε ανησυχία. Με όλες αυτές τις ερωτήσεις μου είχα
χειροτερέψει τη θέση μου. Τι θα έκανε αν δε συνεργαζόμουν; Ωστόσο πώς
μπορούσα να μπλέξω τον Πατέρα Σάντσες και τον Πατέρα Κάρολο;
«Χρειάζομαι λίγο χρόνο για να σκεφτώ πριν σας απαντήσω», είπα.
Προς στιγμή μου φάνηκε πως θα τον ξανακαταλάμβανε η οργή. Μετά, όμως,
χαλάρωσε και έδειξε πολύ κουρασμένος.
«Θα σου δώσω περιθώριο μέχρι αύριο το πρωί», είπε κι έκανε νόημα στο
στρατιώτη να με πάει πίσω στο κελί μου, πράγμα που έγινε.
Χωρίς να πω ούτε μια κουβέντα πήγα προς το ράντσο μου και ξάπλωσα.
Ένιωθα κι εγώ εξαντλημένος. Ο Πάμπλο κοίταζε έξω, από το σιδερόφραχτο
παράθυρο.
«Μίλησες με τον Πατέρα Σεβαστιανό;» ρώτησε.
«Όχι, ήταν ένας άλλος ιερέας. Ήθελε να μάθει ποιος μου έδωσε τα αντίγραφα
που είχα».
«Τι του είπες;»
«Τίποτα. Του ζήτησα χρόνο για να σκεφτώ και μου έδωσε μέχρι αύριο».
«Είπε τίποτα για το χειρόγραφο;» ρώτησε ο Πάμπλο.
Τον κοίταξα στα μάτια και αυτή τη φορά δεν κατέβασε το κεφάλι του. «Μίλησε
λίγο για τον τρόπο με τον οποίο το χειρόγραφο υποσκάπτει την παραδοσιακή
εξουσία», είπα. «Κατόπιν άρχισε να εξοργίζεται και να με απειλεί».
Ο Πάμπλο με κοίταξε με έκπληξη. «Είχε καστανά μαλλιά και φορούσε στρογγυλά γυαλιά;»
«Ναι».
«Το όνομά του είναι Πατήρ Κόστους», είπε ο Πάμπλο. «Τι άλλο του είπες;»
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«Διαφώνησα μαζί του ως προς το ότι το χειρόγραφο - υποσκάπτει την παράδοση», απάντησα. «Με απείλησε ότι θα με στείλει στη φυλακή. Πιστεύεις ότι το
εννοούσε;»
«Δεν ξέρω», απάντησε ο Πάμπλο. Πήγε στο κρεβάτι του και κάθισε. Καταλάβαινα ότι είχε στο νου του κάτι άλλο, αλλά ήμουν τόσο κουρασμένος και φοβισμένος ώστε έκλεισα τα μάτια μου. Όταν ξύπνησα ο Πάμπλο ήταν από πάνω
μου και με τράνταζε».
«Ώρα για το μεσημεριανό φαγητό», είπε.
Ακολουθήσαμε ένα φύλακα στην τραπεζαρία και σερβιριστήκαμε ένα πιάτο
με ξεροψημένο βοδινό και πατάτες. Οι δυο άντρες που είχαμε δει νωρίτερα
ήρθαν μέσα μετά από εμάς. Η Μάρτζορι δεν ήταν μαζί τους.
«Πού είναι η Μάρτζορι;» τους ρώτησα, προσπαθώντας να ψιθυρίσω. Οι δυο
άντρες έδειξαν να τρομοκρατούνται που τους μιλούσα και οι στρατιώτες με
κοίταξαν με καχυποψία.
«Δε νομίζω να μιλούν αγγλικά», είπε ο Πάμπλο.
«Αναρωτιέμαι πού να είναι», είπα.
Ο Πάμπλο είπε κάτι σαν απάντηση, αλλά και πάλι δεν άκουσα. Ξαφνικά ένιωσα
σαν να δραπέτευα και έβλεπα τον εαυτό μου να τρέχει σ' ένα είδος δρόμου και
να ορμά μέσα από μια πόρτα προς την ελευθερία.
«Τι σκέφτεσαι;» ρώτησε ο Πάμπλο.
«Είχα τη φαντασίωση μιας δραπέτευσης», είπα. «Τι έλεγες;»
«Περίμενε», είπε ο Πάμπλο. «Μη διώχνεις τη σκέψη σου. Πιθανόν να είναι
σημαντική. Τι είδους δραπέτευση;»
«Έτρεχα σε ένα σοκάκι, ή ένα δρόμο, και μετά μπήκα σε μια πόρτα. Είχα την
εντύπωση ότι η απόδρασή μου ήταν επιτυχής».
«Τι πιστεύεις γι' αυτή την εικόνα;» ρώτησε ο Πάμπλο.
«Δεν ξέρω», είπα. «Δε φάνηκε να συνδέεται λογικά με ό,τι συζητούσαμε».
«Θυμάσαι τι συζητούσαμε;»
«Ναι. Ρωτούσα για τη Μάρτζορι».
«Δε νομίζεις πως υπάρχει κάποια σχέση ανάμεσα στη Μάρτζορι και στη
σκέψη σου;»
«Δε βλέπω καμιά φανερή σχέση».
«Μήπως υπάρχει καμιά κρυφή σχέση;»
«Δεν ξέρω. Πώς θα μπορούσε η δραπέτευση να συνδέεται με τη Μάρτζορι:
Νομίζεις πως δραπέτευσε;»
Φάνηκε σκεφτικός. «Η σκέψη σου αναφερόταν στη δική σου δραπέτευση».
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«Ω, ναι. Σωστά», είπα. «Ίσως να πρόκειται να δραπετεύσω χωρίς αυτή». Τον
κοίταξα. «Ίσως πρόκειται να δραπετεύσω μαζί μ' αυτή».
«Προσωπικά αυτό πιστεύω», είπε.
«Ναι, αλλά πού είναι;»
«Δεν ξέρω».
Τελειώσαμε το φαγητό μας χωρίς να πούμε τίποτα άλλο. Πεινούσα, αλλά το
φαγητό έδειχνε πολύ βαρύ. Για κάποιο λόγο ένιωθα κουρασμένος και βαρύς.
Η πείνα μου μ' εγκατέλειψε γρήγορα.
Παρατήρησα ότι ούτε ο Πάμπλο έτρωγε.
«Νομίζω πως πρέπει να πάμε πίσω στο κελί», είπε ο Πάμπλο.
Συμφώνησα κι εκείνος έκανε νόημα στο στρατιώτη να μας συνοδέψει. Όταν
φτάσαμε ξάπλωσα στο κρεβάτι μου, ενώ ο Πάμπλο κάθισε και με κοίταζε.
«Η ενέργειά σου δείχνει να έχει πέσει», είπε.
«Έτσι είναι», αποκρίθηκα. «Δεν ξέρω τι συμβαίνει».
«Προσπαθείς να πάρεις ενέργεια;» ρώτησε.
«Μάλλον δεν έχω προσπαθήσει», απάντησα. «Κι εκείνο το φαγητό δε βοήθησε».
«Μα δε χρειάζεσαι πολλή τροφή αν επικεντρωθείς σ' όλα αυτά». Έκανε μια
κίνηση με το χέρι του για να δείξει τι εννοούσε με το "όλα αυτά".
«Το ξέρω. Μου είναι δύσκολο να νιώσω την αγάπη να με πλημμυρίζει σε μια
κατάσταση σαν κι αυτή».
Με λοξοκοίταξε. «Με το να μην το κάνεις, όμως, βλάπτεις τον εαυτό σου».
«Τι εννοείς;»
«Το σώμα σου δονείται σε ένα ορισμένο επίπεδο. Αν επιτρέψεις στην ενέργειά σου να πέσει πολύ χαμηλά, το σώμα σου υποφέρει. Κι αυτή είναι η σχέση
ανάμεσα στο στρες και την ασθένεια. Η αγάπη είναι ο τρόπος με τον οποίο
κρατάμε υψηλά τις δονήσεις μας. Μας διατηρεί υγιείς. Είναι τόσο σημαντικό».
«Δώσε μου λίγα λεπτά», είπα.
Άνοιξα τα μάτια μου και τον είδα να μου χαμογελά πλατιά. Το πρόσωπο και
το σώμα του ήταν ακόμη παιδικά και ανώριμα, αλλά τα μάτια του έδειχναν τώρα
γεμάτα σοφία.
«Βλέπω την ενέργεια να έρχεται μέσα σου», είπε.
Μπορούσα να διακρίνω ένα ελαφρό πεδίο πράσινου γύρω από το σώμα του
Πάμπλο. Τα καινούρια λουλούδια που είχε τοποθετήσει στο βάζο, πάνω στο
τραπέζι, έδειχναν να ακτινοβολούν.
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«Για να συλλάβει κανείς την Έβδομη Επίγνωση και να μπει αληθινά στην πορεία
της εξέλιξης», είπε, «πρέπει να κάνει όλες τις επιγνώσεις τρόπο ζωής».
Δεν είπα τίποτα.
«Μπορείς να μου πεις με δυο λόγια τι αλλαγές έφερε στο δικό σου κόσμο η
επαφή σου με τις επιγνώσεις του χειρογράφου;»
Σκέφτηκα για μια στιγμή. «Νομίζω πως αφυπνίστηκα και είδα τον κόσμο σαν
ένα μυστηριώδη τόπο που μας προμηθεύει ότι χρειαζόμαστε, αν ξεκαθαρίσουμε
μερικά πράγματα μέσα μας κι ακολουθήσουμε το μονοπάτι».
«Και μετά τι συμβαίνει;» ρώτησε.
«Μετά είμαστε έτοιμοι να αρχίσουμε την εξελικτική πορεία μας».
«Και πώς συνδεόμαστε μ' αυτή τη διεργασία;»
Σκέφτηκα για μια στιγμή. «Διατηρώντας τα τρέχοντα ζητήματα της ζωής μας
σταθερά στο νου μας», είπα. «Και προσέχοντας για να αντιληφθούμε την καθοδήγηση που θα μας έρθει είτε μέσω ενός ονείρου, είτε μέσω μιας διαισθητικής
σκέψης είτε μέσω του περιβάλλοντος και του τρόπου που το βλέπουμε να
λαμπυρίζει και να προβάλλει έντονα στα μάτια μας».
Σταμάτησα πάλι, προσπαθώντας να φέρω στο νου μου, συνολικά, τα λεγόμενα του χειρογράφου, και μετά πρόσθεσα: «Οικοδομούμε την ενέργειά μας
και επικεντρώνουμε την προσοχή μας στην κατάστασή μας, στα ερωτήματα που
έχουμε, μετά δεχόμαστε κάποιο είδος διαισθητικής καθοδήγησης, μια ιδέα γη
το πού να πάμε ή τι να κάνουμε και, στη συνέχεια, αρχίζουν οι συμπτώσεις οι
οποίες μας επιτρέπουν να κινηθούμε προς εκείνη την κατεύθυνση».
«Ναι! Ναι!», είπε ο Πάμπλο. «Έτσι γίνεται. Και κάθε φορά που αυτές οι συμπτώσεις μας οδηγούν σε κάτι καινούριο, αναπτυσσόμαστε, αποκτούμε μεγαλύτερη
πληρότητα, καθώς ζούμε σε μια υψηλότερη δόνηση».
Είχε σκύψει προς το μέρος μου και παρατήρησα την απίστευτη ενέργεια
γύρω του. Ακτινοβολούσε και δε φαινόταν πια ντροπαλός, αλλά ούτε και νεαρός.
Έδειχνε γεμάτος δύναμη.
«Πάμπλο, τι σου συνέβη;» ρώτησα. «Συγκριτικά με την πρώτη φορά που σε
είδα, δείχνεις περισσότερη αυτοπεποίθηση και γνώση και, κατά κάποιο τρόπο,
πλήρης».
Εκείνος γέλασε. «Όταν ήρθες, είχα επιτρέψει στην ενέργειά μου να διασκορπιστεί. Στην αρχή, σκέφτηκα πως ίσως ήσουν ικανός να με βοηθήσεις με τη ροή
της ενέργειάς μου, αλλά αντιλήφθηκα όπ δεν είχες μάθει ακόμα να κάνεις κάτι
τέτοιο. Αυτή την ικανότητα τη μαθαίνει κανείς με την Όγδοη Επίγνωση».
Προβληματίστηκα. «Τι ήταν εκείνο που δεν έκανα;»
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«Πρέπει να μάθεις ότι όλες οι απαντήσεις που μας έρχονται με μυστηριώδη
τρόπο, στην πραγματικότητα έρχονται από άλλους ανθρώπους. Σκέψου όλα
όσα έμαθες από τότε που ήρθες στο Περού. Δε σου ήρθαν όλες οι απαντήσεις
διαμέσου των πράξεων άλλων ανθρώπων τους οποίους συνάντησες με κάποιο
μυστηριώδη τρόπο;»
Το σκέφτηκα. Είχε δίκιο. Είχα συναντήσει τους κατάλληλους ανθρώπους στον
κατάλληλο χρόνο: Τσαρλίν, Ντόμπσον, Ουίλ, Ντέιλ, Μάρτζορι, Φιλ, Ρενό, Πατήρ
Σάντσες, Πατήρ Κάρολος και τώρα ο Πάμπλο.
«Ακόμα και το χειρόγραφο γράφτηκε από άνθρωπο», πρόσθεσε ο Πάμπλο.
«Αλλά δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι που συναντάς την ενέργεια ή τη διαύγεια που
απαιτείται για την αποκάλυψη του μηνύματος που έχουν για εσένα. Πρέπει να
τους βοηθήσεις στέλνοντάς τους ενέργεια». Σταμάτησε για λίγο. «Μου είπες ότι
έμαθες να προβάλλεις την ενέργειά σου σ' ένα φυτό εστιαζόμενος στην ομορφιά του, θυμάσαι;»
«Ναι».
«Λοιπόν, κάνεις ακριβώς το ίδιο και για έναν άνθρωπο. Όταν η ενέργεια πάει
σ' αυτόν τον βοηθά να δει την αλήθεια του. Τότε είναι σε θέση να σου δώσει αυτή
την αλήθεια.»
«Ο Πατήρ Κόστους είναι ένα παράδειγμα», συνέχισε ο Πάμπλο. «Είχε ένα
σημαντικό μήνυμα για εσένα και δεν τον βοήθησες να σου το αποκαλύψει.
Προσπάθησες να πάρεις απ' αυτόν απαντήσεις πράγμα που δημιούργησε έναν
ανταγωνισμό ενέργειας ανάμεσά σας. Όταν το ένιωσε αυτό, το θέατρο της παιδικής του ηλικίας - ανήκει στους τρομοκράτες - πήρε το λόγο.»
«Τι θα έπρεπε να είχα πει;» ρώτησα.
Ο Πάμπλο δεν απάντησε. Ακούσαμε πάλι κάποιον στην πόρτα του κελιού.
Μπήκε ο Πατήρ Κόστους.
Χαιρέτισε τον Πάμπλο μ' ένα κούνημα του κεφαλιού και ένα αχνό χαμόγελο
στο πρόσωπό του. Ο Πάμπλο του χαμογέλασε πλατιά σαν να συμπαθούσε
πράγματι τον ιερέα. Ο Πατήρ Κόστους μετατόπισε το βλέμμα του σ' εμένα, και
το πρόσωπό του έγινε αυστηρό. Η αγωνία μου έσφιξε το στομάχι.
Ζήτησε να σε δει ο Καρδινάλιος Σεβαστιανός», είπε. «Θα μεταφερθείς απόψε στο Ικίτος. Σε συμβουλεύω να απαντήσεις σε όλες του τις ερωτήσεις». Με
κοίταξε με αποφασιστικότητα.
«Γιατί θέλει να με δει;» ρώτησα.
«Γιατί το φορτηγό που οδηγούσες ανήκει σ' έναν από τους ιερείς μας. Θεωρούμε ότι αυτός σου έδωσε τα αντίγραφα του χειρογράφου. Και είναι πολύ
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σοβαρό αν ένας από τους δικούς μας ιερείς παραβαίνει τους νόμους», απάντησε
κοφτά.
Έριξα μια ματιά στον Πάμπλο, που μου έγνεψε να συνεχίσω.
«Πιστεύετε ότι το χειρόγραφο υποσκάπτει τη θρησκεία σας;» ρώτησα ευγενικά τον Κόστους.
Με κοίταξε με συγκαταβατικότητα. «Όχι μόνο τη θρησκεία μας, όλες τις θρησκείες. Νομίζεις ότι δεν υπάρχει σχέδιο γι' αυτό τον κόσμο; Διέπεται από το Θεό.
Αυτός ορίζει το πεπρωμένο μας. Η δική μας δουλειά είναι να υπακούμε στους
νόμους που θέσπισε ο Θεός. Η εξέλιξη είναι ένας μύθος. Ο Θεός δημιουργεί
το μέλλον όπως Εκείνος θέλει. Με το να λέμε ότι οι άνθρωποι εξελίσσονται κατά
βούληση είναι σαν να αρνούμαστε το ρόλο του Θεού. Επιτρέπουμε στους ανθρώπους να γίνουν εγωιστές και ατομιστές. Πιστεύουν ότι το σημαντικότερο είναι η
δική τους εξέλιξη και όχι το σχέδιο του Θεού. Θα μεταχειρίζονται ο ένας τον άλλο
χειρότερα απ' ότι σήμερα».
Δεν μπορούσα να σκεφτώ άλλη ερώτηση. Ο ιερέας με κοίταξε σιωπηλός για
μια στιγμή και μετά είπε, σχεδόν με καλοσύνη: «Ελπίζω ότι θα συνεργαστείς με
τον Καρδινάλιο Σεβαστιανό».
Στράφηκε και κοίταξε τον Πάμπλο φανερά περήφανος με τον τρόπο που είχε
χειριστεί τις ερωτήσεις μου. Το μόνο που έκανε ο Πάμπλο ήταν να χαμογέλασε,
και να κουνήσει ξανά το κεφάλι του. Ο ιερέας βγήκε από το κελί και ο στρατιώτης κλείδωσε την πόρτα πίσω του. Ο Πάμπλο έγειρε προς το μέρος μου κοιτάζοντάς με. Η αυτοπεποίθηση καθρεφτιζόταν στο πρόσωπό του.
Τον κοίταξα για μια στιγμή και μετά χαμογέλασα.
«Τι νομίζεις ότι συνέβη προ ολίγου;» ρώτησε.
Προσπάθησα ν' αστειευτώ. «Ανακάλυψα πως κινδυνεύω περισσότερο απ' όσο
νόμιζα;»
Ο Πάμπλο γέλασε. «Τι άλλο συνέβη;»
«Δεν είμαι σίγουρος πού το πηγαίνεις».
«Ποιες ήταν οι ερωτήσεις σου όταν ήρθες εδώ;»
«Ήθελα να βρω τη Μάρτζορι και τον Ουίλ».
«Λοιπόν, βρήκες τον ένα από τους δυο. Ποια ήταν η άλλη σου ερώτηση;»
«Είχα την αίσθηση ότι αυτοί οι ιερείς ήταν εναντίον του χειρογράφου όχι από
κακία, αλλά γιατί το είχαν παρανοήσει. Ήθελα να ξέρω τι σκέφτονται. Για κάποιο
λόγο είχα την ιδέα ότι θα μπορούσε να τους πείσει κανείς να εγκαταλείψουν την
αντίδρασή τους». Αφού τα είπα αυτά κατάλαβα ξαφνικά πού το πήγαινε ο Πάμπλο.
Είχα συναντήσει τον Κόστους, εδώ, τώρα, ώστε να ανακαλύψω τι τον ενοχλούσε
στο χειρόγραφο.
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«Και ποιο ήταν το μήνυμα που έλαβες;», ρώτησε.
«Το μήνυμα;»
«Ναι, το μήνυμα».
Τον κοίταξα. Αυτό που τους ενοχλεί είναι η ιδέα ότι συμμετέχουμε στην εξέλιξη,
έτσι δεν είναι;»
«Ναι», είπε.
«Αυτό τα λέει όλα», πρόσθεσα. «Η ιδέα της φυσικής εξέλιξης (της εξέλιξης
των ειδών) είναι από μόνη της αρκετά άσχημη. Αλλά να την επεκτείνουμε και
στην καθημερινή ζωή, στις προσωπικές αποφάσεις που παίρνουμε, στην ίδια
την ιστορία, αυτό είναι απαράδεκτο. Πιστεύουν ότι οι άνθρωποι θα καταληφθούν από τυφλή μανία μ' αυτή την εξέλιξη, ότι οι σχέσεις ανάμεσα στους
ανθρώπους θα εκφυλιστούν. Δεν είναι παράξενο που θέλουν να αποσιωπήσουν
την ύπαρξη του χειρογράφου και να το εξαφανίσουν».
«Θα μπορούσες να τ ο υ ς κάνεις να σκεφτούν διαφορετικά;» ρώτησε ο
Πάμπλο.
«Όχι... Εννοώ ότι κι εγώ ο ίδιος δεν ξέρω πολλά».
«Τι θα έπρεπε να κάνει κάποιος για να μπορέσει να τους πείσει;»
«Θα έπρεπε να γνωρίζει την αλήθεια. Θα έπρεπε να γνωρίζει πως θα συμπεριφέρονταν οι άνθρωποι μεταξύ τους αν όλοι ακολουθούσαν τις επιγνώσεις του
χειρογράφου και εξελίσσονταν».
Ο Πάμπλο έδειξε ευχαριστημένος.
«Τι συμβαίνει;» ρώτησα χαμογελώντας μαζί του.
«Το πώς θα συμπεριφέρονται οι άνθρωποι, ο ένας προς τον άλλο, βρίσκεται
στην αμέσως επόμενη επίγνωση, την Όγδοη. Η ερώτησή σου, γιατί οι ιερείς
είναι εναντίον του χειρογράφου, έχει απαντηθεί και η απάντηση, με τη σειρά
της, έχει εξελιχθεί σε μια καινούρια ερώτηση».
«Ναι», είπα, ενώ ήμουν βυθισμένος σε σκέψεις. «Πρέπει να βρω την Όγδοη.
Πρέπει να βγω από δω μέσα».
«Ε, μη βιάζεσαι», με προειδοποίησε ο Πάμπλο. «Πρέπει να βεβαιωθείς ότι
κατάλαβες πλήρως την Έβδομη, πριν προχωρήσεις στην επόμενη».
«Νομίζεις ότι την κατάλαβα;» ρώτησα. «Παραμένω μέσα στη ροή της εξέλιξης».
«Θα παραμένεις», είπε, «αν θυμάσαι να έχεις πάντα τα ερωτήματα που σε απασχολούν στο νου σου. Ακόμα και άνθρωποι που εξακολουθούν να βρίσκονται σε
άγνοια μπορεί να πέσουν τυχαία πάνω σε απαντήσεις και να συνειδητοποιήσουν τις
συμπτώσεις εκ των υστέρων. Η Έβδομη Επίγνωση έχει συνειδητοποιηθεί εφόσον
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μπορούμε να δούμε αυτές τις απαντήσεις καθώς φτάνουν. Κάνει πιο αισθητή την
καθημερινή εμπειρία.
«Πρέπει να θεωρήσουμε σαν δεδομένο ότι το κάθε γεγονός έχει σημασία και
εμπεριέχει ένα μήνυμα το οποίο, κατά κάποιο τρόπο, αναφέρεται στις ερωτήσεις μας. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για εκείνο που συνηθίζαμε να αποκαλούμε κακά
πράγματα. Η Έβδομη Επίγνωση λέει ότι αυτό που καλούμαστε να κάνουμε είναι
να ανακαλύψουμε το φωτεινό σημείο κάθε γεγονότος, όσο αρνητικό κι αν είναι
αυτό το γεγονός. Στην αρχή πίστεψες ότι η σύλληψή σου είχε καταστρέψει τα
πάντα. Αλλά, τώρα, μπορείς να καταλάβεις ότι έπρεπε να βρεθείς εδώ. Εδώ βρίσκονταν οι απαντήσεις που ψάχνεις».
Είχε δίκιο, αλλά αν εγώ έπαιρνα απαντήσεις εδώ και εξελισσόμουν προς ένα
ανώτερο επίπεδο, τότε σίγουρα το ίδιο έκανε και ο Πάμπλο.
Ξαφνικά ακούσαμε κάποιον να περπατά στο διάδρομο. Ο Πάμπλο με κοίταξε
και το πρόσωπό του πήρε μια σοβαρή έκφραση.
«Άκου», είπε. «Μην ξεχνάς ό,τι σου είπα. Η Όγδοη Επίγνωση είναι η επόμενη
για εσένα. Αναφέρεται σε μια Διαπροσωπική Ηθική, έναν τρόπο συμπεριφοράς
προς τους άλλους ανθρώπους, έτσι ώστε να μοιράζεσαι μαζί τους περισσότερα
μηνύματα. Αλλά μην ξεχνάς, επίσης, ότι δεν πρέπει να βιάζεσαι. Να είσαι πάντα
συγκεντρωμένος στην κατάσταση σου. Ποιες είναι οι αναζητήσεις σου;»
«Θέλω να βρω πού είναι ο Ουίλ», είπα. «Και θέλω να βρω την Όγδοη Επίγνωση
Και θέλω να βρω τη Μάρτζορι».
«Και ποια ήταν η καθοδηγητική σου έμπνευση σε σχέση με τη Μάρτζορι;»
Σκέφτηκα για μια στιγμή. «Ότι θα δραπέτευα... ότι θα δραπετεύαμε».
Ακούσαμε κάποιον έξω από την πόρτα.
«Εγώ σου μετέδωσα κάποιο μήνυμα;» ρώτησα βιαστικά τον Πάμπλο.
«Φυσικά», είπε. «Όταν έφτασες, δεν ήξερα γιατί βρισκόμουν εδώ. Ήξερα πως
είχα κάτι να κάνω που σχετιζόταν με τη μετάδοση της Έβδομης Επίγνωσης
αλλά αμφέβαλλα για την ικανότητά μου να τα καταφέρω. Δεν πίστευα πως
ήξερα αρκετά. Εξαιτίας σου, όμως», συνέχισε, «τώρα γνωρίζω ότι μπορώ. Αυτό
ήταν ένα από τα μηνύματα που μου μετέφερες».
«Υπήρχε κι άλλο;»
«Ναι, η έμπνευσή σου ότι οι ιερείς είναι δυνατό να πειστούν και να αποδεχτούν το χειρόγραφο είναι ένα μήνυμα και για μένα. Με κάνει να πιστεύω πως
είμαι εδώ για να πείσω τον Πατέρα Κόστους».
Μόλις τελείωσε την κουβέντα του, η πόρτα άνοιξε και ένας στρατιώτης μου
έγνεψε να τον ακολουθήσω.
Κοίταξα τον Πάμπλο.
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«Θέλω να σου πω μια από της ιδέες της επόμενης επίγνωσης», είπε.
Ο στρατιώτης τον κοίταξε και μ' έπιασε από το χέρι σπρώχνοντας με να βγω
από το κελί κι έκλεισε την πόρτα. Καθώς με οδηγούσε στο διάδρομο ο Πάμπλο
κοίταξε από τα κάγκελα.
«Η Ό γ δ ο η Επίγνωση μας προειδοποιεί για κάτι», φώναξε. «Μας προειδοποιεί
για τον κίνδυνο να σταματήσει η ανάπτυξή μας... Αυτό συμβαίνει όταν εθιστείς
σε ένα άλλο πρόσωπο».

Η
ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
ΗΘΙΚΗ

Α κ ο λ ο ύ θ η σ α το στρατιώτη. Ανεβήκαμε τα σκαλοπάτια και βγήκαμε έξω, στο
λαμπερό ήλιο. Η προειδοποίηση του Πάμπλο αντηχούσε στ' αυτιά μου. Εθισμός
σε ένα άλλο πρόσωπο; Τι εννοούσε; Τι είδους εθισμός;
Ο στρατιώτης με οδήγησε στο μονοπάτι προς το χώρο στάθμευσης των
οχημάτων, όπου δυο άλλοι στρατιώτες στέκονταν πλάι σε ένα στρατιωτικό τζιπ.
Μας παρατηρούσαν επίμονα καθώς πλησιάζαμε. Όταν έφτασα αρκετά κοντά
ώστε να μπορώ να δω μέσα στο τζιπ, πρόσεξα πως στο πίσω κάθισμα καθόταν
ήδη ένας ακόμη επιβάτης. Η Μάρτζορι. Ήταν χλομή και ανήσυχη. Πριν μπορέσω
να συναντήσω το βλέμμα της ο στρατιώτης που βρισκόταν πίσω μου, με άρπαξε
από το χέρι και με έβαλε να καθίσω δίπλα της. Δυο ακόμη στρατιώτες σκαρφάλωσαν στις μπροστινές θέσεις. Εκείνος που κάθισε στη θέση του οδηγού έριξε
ένα γρήγορο βλέμμα πίσω, έβαλε μπρος το αυτοκίνητο και κατευθύνθηκε προς
τα βόρεια.
«Μιλάτε αγγλικά;» ρώτησα τους στρατιώτες.
Ο συνοδηγός, ένας χοντρός άνθρωπος, με κοίταξε αφηρημένα και είπε κάτι
στα ισπανικά, που δεν μπόρεσα να καταλάβω, μετά στράφηκε μπροστά του.
Έστρεψα την προσοχή μου στη Μάρτζορι. «Είσαι καλά;» ρώτησα ψιθυριστά.
«Εγώ... ε...» Η φωνή της έσβησε και πρόσεξα ότι κυλούσαν δάκρυα στο
πρόσωπό της.
«Όλα θα πάνε καλά», είπα, βάζοντας το χέρι μου γύρω από τους ώμους της.
Με κοίταξε και μου απηύθυνε ένα βεβιασμένο χαμόγελο. Ένα κύμα πάθους
πλημμύρισε το σώμα μου.
Για μια ώρα το τζιπ σκαμπανέβαζε στον κακοτράχαλο δρόμο. Έξω, το τοπίο
γινόταν όλο και πιο πλούσιο, θυμίζοντας ζούγκλα. Μετά από μια στροφή, όμως,
η πυκνή βλάστηση έδωσε τη θέση της σε κάτι που μου φάνηκε σαν μικρή πόλη.
Κτίρια κατασκευασμένα με ξύλο ήταν χτισμένα κατά μήκος και των δυο πλευρών
του δρόμου.
Καμιά εκατοστή μέτρα μπροστά, ένα μεγάλο φορτηγό έκλεινε το δρόμο. Κάποιοι στρατιώτες μας έκαναν σήμα να σταματήσουμε. Πέρα απ' αυτούς υπήρχαν
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κι άλλα οχήματα. Μερικά απ' αυτά είχαν προβολείς που αναβόσβηναν. Ενέτεινα
την προσοχή μου. Καθώς σταματήσαμε, μας πλησίασε ένας από τους στρατιώτες
που βρίσκονταν έξω και είπε κάτι που δεν μπόρεσα να καταλάβω. Η μόνη λέξη
που αναγνώρισα ήταν: "πετρέλαιο". Οι συνοδοί μας βγήκαν από το τζιπ και
στάθηκαν δίπλα του συζητώντας με τους άλλους στρατιώτες. Πού και πού μας
έριχναν και καμιά ματιά, ενώ κρατούσαν τα όπλα στο πλευρό τους.
Παρατήρησα ένα μικρό δρόμο που έστριβε αριστερά. Καθώς κοίταζα τα
καταστήματα και τις πόρτες, κάτι άλλαξε στην προοπτική μου. Τα σχήματα και
τα χρώματα των κτιρίων έγιναν ξαφνικά πιο έντονα και πιο ευδιάκριτα.
Ψιθύρισα το όνομα της Μάρτζορι κι εκείνη με κοίταξε, αλλά πριν μπορέσει
να πει οτιδήποτε μια τρομακτική έκρηξη ανατάραξε το τζιπ. Μια έκρηξη φωτιάς
και λάμψης ξεχύθηκε προς τον ουρανό. Το επίκεντρο της έκρηξης ήταν κάπου
εκεί, μπροστά μας, και οι στρατιώτες έπεσαν στο έδαφος. Αμέσως η ορατότητα
γύρω μας χάθηκε από τον καπνό και τη στάχτη που έπεφτε.
«Έλα!» ξεφώνισα, τραβώντας τη Μάρτζορι από το όχημα. Τρέξαμε προς το
δρομάκι που είχα δει προηγουμένως ενώ γύρω μας επικρατούσε χάος και
σύγχυση. Πίσω μας άκουγα απόμακρες κραυγές και θρήνους. Κρυμμένοι μέσα
στον καπνό τρέξαμε για πενήντα περίπου μέτρα. Ξαφνικά πρόσεξα στ' αριστερά
μου μια πόρτα.
«Εδώ μέσα!» φώναξα. Μπήκαμε τρέχοντας μέσα και έκλεισα με δύναμη την
πόρτα. Αμέσως στράφηκα κι είδα μια γυναίκα μέσης ηλικίας να μας κοιτάζει.
Είχαμε ορμήσει και είχαμε μπει σε κάποιο σπίτι.
Καθώς την κοίταξα κι εγώ προσπαθώντας να χαμογελάσω, παρατήρησα
πως η έκφραση της γυναίκας δεν έδειχνε τρόμο, ούτε θυμό επειδή δυο ξένοι
είχαν ορμήσει μέσα στο σπίτι της μετά από μια έκρηξη. Αντί γι' αυτό είχε στο
πρόσωπό της ένα ευχάριστο χαμόγελο που έδειχνε μάλλον αποδοχή, σαν να
μας περίμενε κατά κάποιο τρόπο και τώρα ένιωθε πως έπρεπε να κάνει κάτι. Σε
μια καρέκλα, εκεί κοντά, καθόταν ένα μικρό παιδί, τεσσάρων χρονών, περίπου.
«Βιαστείτε», είπε στα αγγλικά. «Θα σας ψάχνουν!» Μας οδήγησε στο πίσω
μέρος του καθιστικού και μετά από ένα διάδρομο κατεβήκαμε κάτι ξύλινα σκαλοπάτια και μπήκαμε σε ένα μακρύ κελάρι. Το παιδί περπατούσε δίπλα της.
Διασχίσαμε γρήγορα το κελάρι και ανεβήκαμε κάτι σκαλιά προς μια εξωτερική
πόρτα που οδηγούσε σε ένα δρομάκι.
Η γυναίκα ξεκλείδωσε ένα μικρό αυτοκίνητο σταθμευμένο εκεί και μας έβαλε βιαστικά μέσα. Μας είπε να ξαπλώσουμε στο πίσω κάθισμα, πέταξε μια
κουβέρτα από πάνω μας και ξεκίνησε το αυτοκίνητο. Κατευθύνθηκε προς
βορρά. Σε όλη τη διάρκεια των διαδικασιών αυτών έμεινα σιωπηλός, αφημένος στις πρωτοβουλίες της. Ένα κύμα ενέργειας γέμισε το σώμα μου καθώς
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συνειδητοποίησα πλήρως τι είχε συμβεί. Η διαίσθησή μου σχετικά με την απόδραση
είχε πραγματοποιηθεί.
Η Μάρτζορι ήταν ξαπλωμένη δίπλα μου με τα μάτια σφιχτά κλεισμένα.
«Είσαι καλά;» της ψιθύρισα.
Με κοίταξε με μάτια πλημμυρισμένα δάκρυα και κούνησε καταφατικά το
κεφάλι.
Μετά από δεκαπέντε περίπου λεπτά η γυναίκα είπε: «Νομίζω ότι τώρα μπορείτε να καθίσετε κανονικά».
Έσπρωξα την κουβέρτα και κοίταξα γύρω. Φαινόταν ότι ήμαστε στον ίδιο
δρόμο που βρισκόμαστε και πριν από την έκρηξη, αλλά πολύ πιο βόρεια.
«Ποια είσαι;» ρώτησα.
Στράφηκε και με κοίταξε με το μισο-χαμόγελό της. Ήταν μια καλοσχηματισμένη γυναίκα γύρω στα σαράντα, με μαύρα μαλλιά που έφταναν ως τους ώμους
της.
«Είμαι η Κάρλα Ντεέζ», είπε. «Αυτή είναι η κόρη μου, η Μαρέτα».
Το παιδί χαμογελούσε και μας κοίταζε από τη θέση του συνοδηγού με μεγάλα,
εξεταστικά μάτια. Τα μαλλιά της ήταν κατάμαυρα και μακριά.
Της είπα κι εγώ ποιοι είμαστε και μετά ρώτησα: «Πώς το ξέρατε ώστε να μας
βοηθήσετε;»
Το χαμόγελο της Κάρλα έγινε πιο πλατύ. «Ξεφύγατε από τους στρατιώτες
που σας κρατούσαν εξαιτίας του χειρογράφου, έτσι δεν είναι;»
«Ναι, αλλά πώς το ξέρατε;»
«Ξέρω κι εγώ το χειρόγραφο».
«Πού μας πάτε;» ρώτησα.
«Αυτό δεν το ξέρω», είπε. «Θα πρέπει να με βοηθήσετε».
Κοίταξα τη Μάρτζορι. Με παρακολουθούσε επίμονα καθώς μιλούσα. «Αυτή τη
στιγμή δεν ξέρω πού να πάω», είπα. «Πριν συλληφθώ, προσπαθούσα να φτάσω
στο Ικίτος».
«Γιατί ήθελες να πας εκεί;» ρώτησε η Κάρλα.
«Προσπαθώ να βρω ένα φίλο. Ψάχνει να βρει την Ένατη Επίγνωση».
«Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο».
«Το ξ έ ρ ω » . . .
«Θα σας πάμε εκεί. Έτσι δεν είναι Μαρέτα;»
Το κοριτσάκι χασκογέλασε και είπε με μεγάλη για τα χρόνια της σοβαρότητα:
«Φυσικά».
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«Τι είδους έκρηξη ήταν εκείνη εκεί πέρα;» ρώτησα.
«Νομίζω πως ήταν ένα φορτηγό που μετέφερε καύσιμα», απάντησε. «Νωρίτερα είχε συμβεί μια διαρροή».
Εξακολουθούσα να νιώθω κατάπληκτος από την ταχύτητα με την οποία μας
είχε βοηθήσει η Κάρλα. Έτσι αποφάσισα να την πιέσω για απαντήσεις. «Πώς το
ήξερες ότι τρέχαμε για να ξεφύγουμε από τους στρατιώτες;»
Πήρε μια βαθιά αναπνοή. «Χτες, πέρασαν από το χωριό πολλά στρατιωτικά
οχήματα πηγαίνοντας προς βορρά. Αυτό είναι ασυνήθιστο. Το μυαλό μου πήγε
στους φίλους μου, που τους συνέλαβαν πριν από δυο μήνες. Οι φίλοι μου κι εγώ
μελετούσαμε το χειρόγραφο μαζί. Ήμαστε οι μόνοι στο χωριό που είχαμε και
τις οκτώ επιγνώσεις. Αλλά ήρθαν οι στρατιώτες και πήραν τους φίλους μου.
Από τότε δεν ξανάκουσα γ ι ' αυτούς.»
«Καθώς παρακολουθούσα τα φορτηγά χτες», συνέχισε, «ήξερα πως οι στρατιώτες συνέχιζαν να κυνηγούν αντίγραφα του χειρογράφου και ότι και άλλοι
όπως οι φίλοι μου, θα χρειάζονταν βοήθεια. Οραματίστηκα τον εαυτό μου να
βοηθά αυτούς τους ανθρώπους. Φυσικά, υποψιάστηκα πως είχε σημασία το ότι
εκείνη η συγκεκριμένη σκέψη ήρθε στο συγκεκριμένο χρόνο. Έτσι όταν μπήκατε
στο σπίτι μου, δεν ξαφνιάστηκα».
Σταμάτησε για λίγο και μετά ρώτησε: «Σου έχει συμβεί ποτέ κάτι τέτοιο;».
«Ναι», είπα.
Η Κάρλα έκοψε ταχύτητα. Μπροστά μας υπήρχε ένα σταυροδρόμι.
«Νομίζω πως εδώ πρέπει να στρίψουμε δεξιά», είπε. «Θα μας πάρει περισσότερο χρόνο, αλλά ο δρόμος είναι πιο ασφαλής».
Καθώς η Κάρλα έστριψε δεξιά, η Μαρέτα γλίστρησε προς τ' αριστερά και
αναγκάστηκε να κρατηθεί από το κάθισμα για να μην πέσει. Χασκογέλασε. Η
Μάρτζορι κοίταζε με ικανοποίηση το κοριτσάκι.
«Πόσων χρονών είναι η Μαρέτα;» ρώτησε την Κάρλα η Μάρτζορι.
Η Κάρλα έδειξε να παραξενεύεται με την ερώτηση και μετά είπε απαλά.
«Καλύτερα μη μιλάς γι' αυτήν σαν να μην ήταν εδώ. Αν ήταν ενήλικη θα απηύθυνες
στην ίδια την ερώτηση, έτσι δεν είναι;»
«Αχ, συγνώμη», είπε η Μάρτζορι.
«Είμαι πέντε χρονών», απάντησε με περηφάνια η Μαρέτα.
«Έχετε μελετήσει την Ό γ δ ο η Επίγνωση;» ρώτησε η Κάρλα.
«Όχι», είπε η Μάρτζορι, «Έχω δει μόνο την Τρίτη».
«Εγώ ψάχνω την Όγδοη», είπα. «Έχεις αντίγραφα;»
«Όχι», απάντησε η Κάρλα. «Όλα τα αντίγραφα τα πήραν οι στρατιώτες».
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«Η Όγδοη μιλά για τον τρόπο που πρέπει να φερόμαστε στα παιδιά;» ρώτησα.
«Ναι, λέει ότι τελικά οι άνθρωποι θα μάθουν πώς να συμπεριφέρονται ο ένας
στον άλλο και συζητά για πολλά πράγματα, όπως τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε
να προβάλλουμε την ενέργειά μας στους άλλους και πώς να αποφεύγουμε να
εθιζόμαστε σε ανθρώπους».
Να την πάλι εκείνη η προειδοποίηση. Ήμουν έτοιμος να ρωτήσω την Κάρλα
τι εννοούσε, όταν μπήκε στη συζήτηση η Μάρτζορι.
«Πες μας για την Όγδοη Επίγνωση», είπε.
«Η Όγδοη Επίγνωση», εξήγησε η Κάρλα, «είναι για το πως να χρησιμοποιούμε
την ενέργειά μας με έναν καινούριο τρόπο όταν σχετιζόμαστε γενικά με ανθρώπους, αλλά ξεκινά από τα παιδιά».
«Πώς πρέπει να βλέπουμε τα παιδιά;» ρώτησα.
«Πρέπει να τα βλέπουμε όπως είναι στην πραγματικότητα, σαν τα τελικά
σημεία της εξέλιξης που μας οδηγεί προς τα εμπρός. Αλλά για να μάθουν να
εξελίσσονται χρειάζονται την ενέργειά μας σε συνεχή βάση και χωρίς όρια. Το
χειρότερο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε στα παιδιά, είναι να στραγγίζουμε
την ενέργειά τους στην προσπάθειά μας να τα διορθώσουμε. Αυτό είναι που
δημιουργεί τα θέατρα ελέγχου σ' αυτά, όπως ξέρεις ήδη. Αλλά αυτό μπορεί να
αποφευχθεί αν οι ενήλικοι τους δίνουν όλη την ενέργεια που χρειάζονται σε
οποιαδήποτε περίσταση. Γι' αυτό πρέπει να συμπεριλαμβάνονται πάντοτε στις
συζητήσεις και ειδικά αν οι συζητήσεις αφορούν εκείνα. Και δεν πρέπει κανείς να
αναλαμβάνει την ευθύνη για περισσότερα παιδιά απ' όσα μπορεί να προσέξει».
«Το χειρόγραφο τα λέει όλα αυτά;» ρώτησα.
«Ναι», αποκρίθηκε η Κάρλα, «και τονίζει πολύ το σημείο για τον αριθμό των
παιδιών».
Ένιωσα μπερδεμένος. «Γιατί το θέμα του αριθμού των παιδιών είναι τόσο
σημαντικό;»
Καθώς οδηγούσε μου έριξε μια ματιά. «Γιατί ένας ενήλικος δεν μπορεί να
συγκεντρώσει την προσοχή του παρά σε ένα παιδί σε μια δεδομένη χρονική
στιγμή. Αν υπάρχουν πολλά παιδιά σε σχέση με τον αριθμό των ενήλικων, τότε
οι ενήλικοι υπερφορτώνονται και δεν μπορούν να δώσουν αρκετή ενέργεια.
Έτσι τα παιδιά αρχίζουν να συναγωνίζονται το ένα το άλλο για το χρόνο του
ενήλικου».
«Αδερφικός ανταγωνισμός», είπα.
«Ναι, αλλά το χειρόγραφο λέει ότι αυτό το πρόβλημα είναι πιο σημαντικό απ'
όσο φαντάζονται οι άνθρωποι. Οι ενήλικοι συχνά εκθειάζουν την ιδέα των μεγάλων
οικογενειών και των παιδιών που μεγαλώνουν μαζί. Αλλά τα παιδιά πρέπει να
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διδαχθούν από τον κόσμο των ενηλίκων, όχι από άλλα παιδιά. Σε μερικές χώρες
τα παιδιά σχηματίζουν μικρές συμμορίες. Το χειρόγραφο λέει ότι οι άνθρωποι θα
κατανοήσουν σιγά σιγά ότι δεν πρέπει να φέρνουν παιδιά στον κόσμο αν δεν
υπάρχει τουλάχιστον ένας ενήλίκας που θα αναλάβει να συγκεντρώνει πλήρως
την προσοχή του, συνέχεια, σε κάθε παιδί»".
«Για, στάσου», είπα. «Σε πολλές περιπτώσεις πρέπει να εργάζονται και οι
δυο γονείς για να μπορούν να ζήσουν. Αυτό αναιρεί το δικαίωμά τους να έχουν
παιδιά»
«Δεν είναι απαραίτητο», μου απάντησε η Κάρλα. «Το χειρόγραφο λέει ότι οι
άνθρωποι θα μάθουν να επεκτείνουν τις οικογένειες τους πέρα από τους δεσμούς του αίματος. Επομένως μπορεί και κάποιος άλλος να συγκεντρώσει την
προσοχή του στο παιδί. Δεν είναι απαραίτητο όλη η ενέργεια να προέρχεται από
τους γονείς. Στην πραγματικότητα είναι καλύτερα αν δε συμβαίνει αυτό. Αλλά
όποιος αναλαμβάνει τη φροντίδα των παιδιών, πρέπει να παρέχει όλη του την
προσοχή σε κάθε παιδί».
«Λοιπόν», είπα, «έχεις κάνει κάτι σωστό. Η Μαρέτα δείχνει ώριμη».
Η Κάρλα συνοφρυώθηκε και είπε: «Μη μου το λες εμένα, πες το σ' εκείνη».
«Α, ναι, σωστά». Κοίταξα το κοριτσάκι. «Φέρεσαι σαν μεγάλη, Μαρέτα».
Με κοίταξε ντροπαλά για μια στιγμή και μετά είπε: «Ευχαριστώ».
Η Κάρλα την αγκάλιασε τρυφερά μετά γύρισε και με κοίταξε με περηφάνια.
«Στα τελευταία δυο χρόνια φέρομαι στη Μαρέτα σύμφωνα με τις οδηγίες του
χειρογράφου, έτσι δεν είναι Μαρέτα;»
Το παιδί χαμογέλασε και κούνησε το κεφάλι.
«Προσπαθούσα να της δίνω ενέργεια και πάντα της έλεγα την αλήθεια για
κάθε κατάσταση, στη γλώσσα που μπορούσε να καταλάβει. Όταν μου έκανε τις
ερωτήσεις που ρωτά κάθε παιδί, τις χειριζόμουν με σοβαρότητα, αποφεύγοντας τον πειρασμό να της δώσω κάποια από τις γνωστές απαντήσεις που δίνουν
οι ενήλικοι για δικούς τους σκοπούς».
Χαμογέλασα. «Εννοείς ψεύτικες εξηγήσεις όπως "ο πελαργός που φέρνει τα
παιδιά", τέτοια πράγματα;»
«Ναι, αλλά αυτές οι εκφράσεις που δημιούργησε ο πολιτισμό μας, δεν είναι
και τόσο κακές. Τα παιδιά τις καταλαβαίνουν γρήγορα γιατί είναι πάντοτε ίδιες.
Χειρότερες είναι οι διαστρεβλώσεις που δημιουργούν εκείνη τη στιγμή οι ενήλικοι, μόνο και μόνο επειδή θέλουν να διασκεδάσουν λίγο και επειδή πιστεύουν
ότι η αλήθεια είναι τόσο περίπλοκη που δε θα την αντιληφθεί το παιδί. Αυτό
βέβαια, δεν είναι σωστό. Η αλήθεια μπορεί πάντοτε να ειπωθεί με τρόπο ανάλογο
με το επίπεδο κατανόησης του παιδιού. Απλώς χρειάζεται λίγη σκέψη».
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«Τι λέει το χειρόγραφο γ ι ' αυτό το θέμα;»
«Λέει ότι πρέπει να βρίσκουμε πάντα έναν τρόπο να λέμε την αλήθεια στο
παιδί».
Ένα τμήμα του εαυτού μου αντιστρατευόταν την ιδέα. Ήμουν απ' αυτούς
που διασκέδαζαν πειράζοντας τα παιδιά.
«Τα παιδιά δεν καταλαβαίνουν συνήθως ότι οι ενήλικες παίζουν;» ρώτησα.
«Μου φαίνεται ότι λέγοντάς τους την αλήθεια τα κάνουμε να μεγαλώνουν πολύ
γρήγορα, πράγμα που τους στερεί λίγη από τη διασκέδαση της παιδικής ηλικίας».
Η Κλάρα με κοίταξε αυστηρά. «Η Μαρέτα διασκεδάζει πάρα πολύ. Κάνουμε
τούμπες, παίζουμε κυνηγητό καθώς και όλα τα άλλα παιχνίδια της παιδικής
ηλικίας. Η διαφορά είναι ότι όταν υποδυόμαστε κάποιους ρόλους ξέρει πως
πρόκειται για κάτι φανταστικό».
Κούνησα το κεφάλι. Φυσικά είχε δίκιο.
«Η Μαρέτα δείχνει ότι έχει αυτοπεποίθηση», συνέχισε η Κάρλα, «γιατί βρισκόμουν πάντα δίπλα της όταν με χρειαζόταν. Της έδινα όλη την προσοχή μου
όταν τη χρειαζόταν. Και αν δεν ήμουν εγώ εκεί ήταν η αδερφή μου, που μένει
στο διπλανό σπίτι. Η Μαρέτα είχε πάντοτε έναν ενήλικο για να απαντά στις
ερωτήσεις της και επειδή συγκέντρωνε επάνω της όλη την προσοχή μας δεν
ένιωσε ποτέ ότι έπρεπε να παίξει θέατρο ή να κάνει επίδειξη. Είχε πάντα πολλή
ενέργεια και αυτό την κάνει να πιστεύει ότι θα συνεχίσει να έχει αρκετή, πράγμα
που θα τη διευκολύνει να αρχίσει κάποια στιγμή να παίρνει ενέργεια από το
σύμπαν - κι αυτό είναι κάτι που το συζητάμε ήδη - αντί να την παίρνει από τους
ενήλικους.
Πρόσεξα το τοπίο έξω από το αυτοκίνητο. Ο δρόμος περνούσε μέσα από μια
πυκνή ζούγκλα και παρ' όλο που δεν μπορούσα να δω τον ήλιο, ήξερα πως ήταν
χαμηλά στον απογευματινό ουρανό.
«Θα μπορέσουμε να φτάσουμε απόψε στο Ικίτος;» ρώτησα.
«Όχι», είπε η Κάρλα. «Αλλά θα μείνουμε στο σπίτι ενός γνωστού μου».
«Εδώ κοντά;» ρώτησα.
«Ναι, είναι το σπίτι ενός φίλου. Εργάζεται στην υπηρεσία προστασίας της
άγριας φύσης».
«Εργάζεται για την κυβέρνηση;»
«Τμήμα του Αμαζονίου είναι προστατευόμενη περιοχή. Αυτός είναι ο τοπικός
πράκτορας, αλλά έχει επιρροή. Το όνομά του είναι Χουάν Ιντόν. Μην ανησυχείς.
Πιστεύει στο χειρόγραφο και δεν τον έχουν ενοχλήσει ποτέ».
Όταν φτάσαμε ο ουρανός ήταν κατασκότεινος. Γύρω μας η ζούγκλα ήταν πλούσια σε νυχτερινούς ήχους και ο αέρας υγρός. Ένα μεγάλο, καλοφωτισμένο σπίτι
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με ξύλινους τοίχους στεκόταν στην άκρη ενός ξέφωτου. Εκεί κοντά υπήρχαν
άλλα δυο μενάλα κτίρια και μερικά τζιπ. Ένα όχημα ήταν τοποθετημένο πάνω
σε βάσεις και δυο άντρες εργάζονταν στο φως των προβολέων κάτω απ' αυτό.
Ένας αδύνατος Περουβιανός που φορούσε ακριβά ρούχα, άνοιξε την πόρτα
όταν χτύπησε η Κάρλα και χαμογέλασε, αλλά το χαμόγελο έσβησε όταν πρόσεξε τη Μάρτζορι, τη Μαρέτα κι εμένα που περιμέναμε στα σκαλοπάτια. Το πρόσωπό του έδειχνε νευρικότητα και δυσαρέσκεια καθώς μιλούσε στην Κάρλα στα
ισπανικά. Εκείνη είπε κάτι παρακαλώντας, αλλά ο τρόπος και η φωνή του έδειχναν ότι δεν ήθελε να μείνουμε εκεί.
Και τότε, μέσα από το άνοιγμα της πόρτας, παρατήρησα μια γυναικεία μορφή
να στέκεται όρθια στον προθάλαμο. Κινήθηκα λίγο για να δω το πρόσωπό της.
Ήταν η Τζούλια. Καθώς την κοίταζα, έστρεψε το κεφάλι της και με είδε, μετά
προχώρησε γρήγορα μπροστά με την έκπληξη ζωγραφισμένη στο πρόσωπό
της. Άγγιξε τον άντρα στον ώμο και του ψιθύρισε κάτι στ' αυτί. Ο άντρας κούνησε
το κεφάλι και μετά άνοιξε διάπλατα την πόρτα μ' ένα ύφος αποδοχής. Συστηθήκαμε και ο Ιντόν μας οδήγησε στο μικρό σαλόνι. Η Τζούλια με κοίταξε και είπε:
«Να που ξανασυναντιόμαστε». Φορούσε χακί παντελόνι με τσέπες στους μηρούς
και ένα φωτεινό κόκκινο βαμβακερό μπλουζάκι.
«Ναι, πράγματι», απάντησα.
Ένας περουβιανός υπηρέτης απευθύνθηκε στον Ιντόν και αφού του μίλησε
για ένα λεπτό κατευθύνθηκαν μαζί σε έναν άλλο χώρο του σπιτιού. Η Τζούλια
κάθισε σε μια καρέκλα δίπλα στο τραπεζάκι και μας έγνεψε να καθίσουμε κι
εμείς στον καναπέ απέναντι της. Η Μάρτζορι έδειχνε πανικόβλητη. Με κοίταζε
επίμονα. Η Κάρλα φαινόταν να γνωρίζει συνειδητά την κατάσταση της Μάρτζορι.
Πήγε προς το μέρος της και της έπιασε το χέρι. «Πάμε να φέρουμε λίγο ζεστό
τσάι», της πρότεινε.
Καθώς απομακρύνονταν, η Μάρτζορι στράφηκε και με κοίταξε πάλι. Εγώ
χαμογέλασα και τις παρακολούθησα μέχρι που μπήκαν στην κουζίνα. Τότε στράφηκα και κοίταξα την Τζούλια.
«Λοιπόν, τι νομίζεις ότι σημαίνει;» ρώτησε.
«Τι σημαίνει ποιο;» απάντησα αφηρημένα.
«Το γεγονός ότι πέσαμε ο ένας πάνω στον άλλον πάλι».
«Α... Δεν ξέρω».
«Πώς κατέληξες με την Κάρλα και πού πηγαίνετε;»
«Μας έσωσε. Η Μάρτζορι κι εγώ ήμαστε υπό κράτηση. Είχαμε συλληφθεί
από τα περουβιανά στρατεύματα. Όταν αποδράσαμε, βρέθηκε μπροστά μας
και μας βοήθησε».
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Η Τζούλια έδειχνε να με ακούει με όλη της την προσοχή. «Πες μου τι συνέβη».
Ακούμπησα πίσω και της είπα όλη την ιστορία, αρχίζοντας από τη στιγμή που
είχα πάρει το φορτηγό του Πατρός Καρόλου και εξιστορώντας της όλα τα σχετικά
με τη σύλληψη μου και την απόδρασή μας.
«Και η Κάρλα συμφώνησε να σας πάει στο Ικίτος;» ρώτησε.
«Ναι».
«Γιατί θέλεις να πας εκεί;»
«Εκεί είπε στον Πατέρα Κάρολο ότι πηγαίνει, ο Ουίλ. Φαίνεται ότι έχει κάποιους
λόγους να πιστεύει ότι εκεί θα βρει την Ένατη Επίγνωση. Για κάποιο λόγο είναι
εκεί και ο Σεβαστιανός».
Η Τζούλια κούνησε το κεφάλι της. «Ναι, ο Σεβαστιανός βρίσκεται σε κάποια
αποστολή εκεί κοντά. Εκεί απέκτησε τη φήμη του, προσηλυτίζοντας Ινδιάνους».
«Κι εσύ;» ρώτησα. «Τι κάνεις εδώ;»
Η Τζούλια μου είπε ότι και εκείνη ήθελε να βρει την Ένατη Επίγνωση, αλλά
δεν είχε κανένα ίχνος. Είχε έρθει σ' αυτό το σπίτι γιατί σκεφτόταν συνέχεια τον
παλιό της φίλο, τον Ιντόν.
Μόλις που την άκουγα. Η Μάρτζορι και η Κάρλα είχαν επιστρέψει από την
κουζίνα και στέκονταν στον προθάλαμο συζητώντας, με τα φλιτζάνια γεμάτα
τσάι στα χέρια τους. Οι ματιές μας συναντήθηκαν αλλά η Μάρτζορι δεν είπε
τίποτα.
«Έχει διαβάσει μεγάλο μέρος του χειρογράφου;» ρώτησε η Τζούλια, δείχνοντας με το κεφάλι της τη Μάρτζορι.
«Μόνο την Τρίτη Επίγνωση», είπα.
«Ίσως μπορούμε να τη βγάλουμε από το Περού αν αυτό θέλει».
Στράφηκα και την κοίταξα. «Πώς;»
«Ο Ρολάντο φεύγει αύριο για τη Βραζιλία. Έχουμε κάτι φίλους στην Αμερικανική Πρεσβεία εκεί. Μπορούν να τη βοηθήσουν να επιστρέψει στις Ηνωμένες
Πολιτείες. Έχουμε βοηθήσει κι άλλους Αμερικανούς μ' αυτό τον τρόπο».
Την κοίταξα και έγνεψα - διστακτικά. Αντιλήφθηκα ότι τα αισθήματά μου για
όσα είχε πει, ήταν μπερδεμένα. Τμήμα του εαυτού μου ήξερε ότι το καλύτερο
για τη Μάρτζορι θα ήταν να φύγει. Ένα άλλο τμήμα, όμως, ήθελε να παραμείνει
μαζί μου. Ένιωθα αλλαγμένος, ενεργοποιημένος όταν ήταν μαζί μου.
«Νομίζω πως πρέπει να της μιλήσω», είπα τελικά.
«Φυσικά», είπε η Τζούλια. «Μπορούμε να μιλήσουμε αργότερα».
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Σηκώθηκα και πλησίασα τη Μάρτζορι. Η Κάρλα κατευθυνόταν πάλι προς την
κουζίνα. Η Μάρτζορι είχε πάει στη γωνία, στον προθάλαμο, και δεν την έβλεπα.
Όταν πήγα κοντά της, εκείνη ακουμπούσε στον τοίχο.
Την τράβηξα στην αγκαλιά μου. Το σώμα μου παλλόταν.
«Νιώθεις την ενέργεια;» της ψιθύρισα στ' αυτί.
«Είναι απίστευτο», είπε εκείνη. «Τι σημαίνει αυτό;»
«Δεν ξέρω. Έχουμε κάποιο είδος δεσμού».
Κοίταξα γύρω. Κανένας δεν μπορούσε να μας δει. Φιληθήκαμε με πάθος.
Όταν τραβήχτηκα για να κοιτάξω το πρόσωπό της, φαινόταν διαφορετική
πιο δυνατή και θυμήθηκα εκείνη τη μέρα που είχαμε συναντηθεί για πρώτη
φορά στο Βισιέντε και, αργότερα, τη συζήτηση που είχαμε στο εστιατόριο στο
Κούλα. Ήταν απίστευτη η ποσότητα ενέργειας που ένιωθα μέσα μου όταν βρισκόμουν μαζί της και όταν με άγγιζε.
Με κρατούσε σφιχτά. «Από εκείνη τη μέρα, στο Βισιέντε», είπε, «ήθελα να είμαι
μαζί σου. Τότε δεν ήξερα τι να σκεφτώ, αλλά η ενέργεια είναι υπέροχη. Ποτέ
πριν δεν ένιωσα κάτι τέτοιο».
Το βλέμμα μου έπιασε την Κάρλα να έρχεται χαμογελώντας. Μας είπε ότι το
δείπνο ήταν έτοιμο, έτσι προχωρήσαμε προς την τραπεζαρία και βρήκαμε έναν
πελώριο μπουφέ γεμάτο με φρέσκα φρούτα, λαχανικά και ψωμιά. Ο καθένας
έβαλε φαγητό στο πιάτο του και καθίσαμε σ' ένα μεγάλο τραπέζι. Αφού η Μαρέτα
απάγγειλε μια προσευχή, περάσαμε μιάμισι ώρα τρώγοντας και συζητώντας για
διάφορα θέματα. Ο Ιντόν είχε χάσει τη νευρικότητά του και είχε ευχάριστη
διάθεση, έτσι βοήθησε να φύγει η ένταση που οφειλόταν στην απόδρασή μας.
Η Μάρτζορι συζητούσε ελεύθερα και γελούσε. Η παρουσία της δίπλα μου με
γέμιζε αγάπη.
Μετά το δείπνο, ο Ιντόν μας οδήγησε πάλι στο σαλονάκι όπου σερβιριστήκαμε
το επιδόρπιο και λικέρ. Η Μάρτζορι κι εγώ καθίσαμε στον καναπέ και πιάσαμε
συζήτηση σχετικά με το παρελθόν μας και τις σημαντικές εμπειρίες της ζωής
μας. Κατά κάποιο τρόπο, ερχόμαστε όλο και πιο κοντά. Η μόνη δυσκολία που
ανακαλύψαμε, ήταν ότι εκείνη ζούσε στη δυτική ακτή ενώ εγώ έμενα στο νότο.
Αργότερα όμως η Μάρτζορι βρήκε αστείο το πρόβλημα και γέλασε με την καρδιά
της.
«Ανυπομονώ να φτάσουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες», είπε. «Θα θυμόμαστε
με μεγάλη ευχαρίστηση όλη αυτή την περιπέτεια».
Τραβήχτηκα πίσω και της έριξα ένα σοβαρό βλέμμα. «Η Τζούλια είπε ότι
μπορεί να φροντίσει ώστε να επιστρέψεις τώρα στην πατρίδα».
«Εννοείς και οι δυο μας, έτσι δεν είναι;» απάντησε.
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«Όχι, εγώ... εγώ δεν μπορώ να φύγω».
«Γιατί;» ρώτησε. «Δεν μπορώ να φύγω χωρίς εσένα. Αλλά και δεν μπορώ να
μείνω άλλο εδώ. Θα τρελαθώ».
«Πρέπει να φύγεις. Θα έρθω κι εγώ σύντομα».
«Όχι!», είπε δυνατά. «Δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό!»
Η Κάρλα που εκείνη τη στιγμή έμπαινε στο σαλονάκι, αφού είχε βάλει τη
Μαρέτα για ύπνο, μας κοίταξε, και μετά έστρεψε γρήγορα το βλέμμα της αλλού.
Ο Ιντόν και η Τζούλια εξακολουθούσαν να συζητούν χωρίς να δώσουν σημασία
στο ξέσπασμα της Μάρτζορι.
«Σε παρακαλώ», είπε η Μάρτζορι. «Ας γυρίσουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες».
Έστρεψα αλλού το βλέμμα μου.
«Εντάξει!» είπε. «Μείνε!» Σηκώθηκε και προχώρησε βιαστικά προς τα υπνοδωμάτια.
Ένιωσα να μου σχίζονται τα σωθικά καθώς παρακολουθούσα τη Μάρτζορι
να απομακρύνεται. Η ενέργεια που είχα αποκτήσει από την επαφή μαζί της
εξαφανίστηκε και ξαφνικά ένιωσα αδύναμος και μπερδεμένος. Προσπάθησα να
αποτινάξω το αίσθημα. Σε τελευταία ανάλυση, είπα στον εαυτό μου, δεν την
ξέρω και για πολύ καιρό. Από την άλλη πλευρά, σκέφτηκα, ίσως έχει δίκιο. Ίσως
θα έπρεπε να επιστρέψω στην πατρίδα μου. Τι θα μπορούσα να κάνω εδώ,
τέλος πάντων; Στις Ηνωμένες Πολιτείες ίσως μπορούσα να εξασφαλίσω κάποια
υποστήριξη για το χειρόγραφο, χωρίς να διακινδυνεύω τη ζωή μου. Σηκώθηκα
με σκοπό να την ακολουθήσω, αλλά για κάποιο λόγο ξανακάθισα. Δεν μπορούσα
να αποφασίσω τι να κάνω.
«Μπορώ να καθίσω δίπλα σου για ένα λεπτό;» με ρώτησε ξαφνικά η Κάρλα.
Δεν είχα προσέξει ότι στεκόταν δίπλα στον καναπέ.
«Φυσικά», είπα.
Κάθισε και με κοίταξε με ενδιαφέρον. «Άκουσα χωρίς να το θέλω τι συνέβη»,
είπε. «Και σκέφτηκα ότι, πριν πάρεις την απόφασή σου, ίσως να ήθελες ν' ακούσεις
τι λέει η Όγδοη Επίγνωση σχετικά με τον εθισμό σε ανθρώπους».
«Ναι, θέλω να μάθω τι εννοεί».
«Όταν πρωτομαθαίνει κανείς να ξεκαθαρίζει τα πράγματα μέσα του και να
συνδέεται με την ενέργεια, υπάρχει κίνδυνος να σταματήσει η εξέλιξή του ξαφνικά, εξαιτίας του εθισμού του σε έναν άλλο άνθρωπο».
«Μιλάς για τη Μάρτζορι και για εμένα, έτσι δεν είναι;»
«Θα σου εξηγήσω τη διαδικασία», είπε. «Και θα κρίνεις μόνος σου».
«Εντάξει».
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«Πρώτα θα σου πω ότι εγώ δυσκολεύτηκα πολύ μ' αυτό το τμήμα του χειρογράφου. Δε νομίζω ότι θα το είχα καταλάβει αν δεν είχα συναντήσει τον Καθηγητή
Ρενό».
«Τον Ρενό;» φώναξα, «τον ξέρω». Συναντηθήκαμε όταν μάθαινα την Τέταρτη,
Επίγνωση».
«Λοιπόν», είπε η Κάρλα. «Εμείς συναντηθήκαμε όταν μαθαίναμε και οι δυο
την Όγδοη Επίγνωση. Έμεινε σπίτι μου αρκετές μέρες».
Κούνησα έκπληκτος το κεφάλι μου.
«Είπε ότι η ιδέα του εθισμού, όπως χρησιμοποιείται στο χειρόγραφο, εξηγεί
γιατί στις συναισθηματικές σχέσεις γίνεται αγώνας για εξουσία. Πάντα αναρωτιόμαστε τι φέρνει το τέλος της ευτυχίας και της ευφορίας σε μια ερωτική σχέση
ώστε να μετατρέπεται ξαφνικά σε σύγκρουση. Τώρα ξέρουμε. Είναι αποτέλεσμα της ροής της ενέργειας ανάμεσα στα άτομα που συνδέονται ερωτικά.»
«Στην αρχή, στο ξεκίνημα της αγάπης, τα δυο άτομα δίνουν ενέργεια ο ένας
στον άλλον, ασυνείδητα και έτσι νιώθουν και οι δυο ανάλαφροι και γεμάτοι
ζωντάνια. Αυτό είναι το απίστευτο συναίσθημα που έχουμε όταν λέμε «είμαι
ερωτευμένος». Δυστυχώς, από τη στιγμή που δυο άνθρωποι αρχίζουν να περιμένουν ο καθένας από τον άλλο αυτό το συναίσθημα, αποκόβουν τον εαυτό
τους από την ενέργεια του σύμπαντος και αρχίζουν να στηρίζονται όλο και
περισσότερο στην ενέργεια ο ένας του άλλου. Μόνο που από κάποια στιγμή και
πέρα δε φαίνεται να έχουν αρκετή, κι έτσι σταματούν να δίνουν ενέργεια ο ένας
στον άλλο και πέφτουν πάλι στο θέατρό τους, στην προσπάθειά τους να ελέγχουν ο ένας τον άλλο και να έλκουν την ενέργεια του άλλου προς το μέρος
τους. Σ' αυτό το σημείο η σχέση εκφυλίζεται καταλήγοντας στο συνηθισμένο
αγώνα για απόκτηση δύναμης».
Η Κάρλα δίστασε για μια στιγμή σαν να ήθελε να βεβαιωθεί ότι καταλάβαινα
και μετά πρόσθεσε: «Ο Ρενό μου είπε ότι η επιρρέπειά μας σ' αυτό το είδος
εθισμού μπορεί να περιγραφεί με ψυχολογικούς όρους, αν αυτό θα σε βοηθούσε
να καταλάβεις καλύτερα».
Κούνησα πάλι το κεφάλι μου παροτρύνοντάς την να συνεχίσει. «Ο Ρενό είπε
ότι το πρόβλημα ξεκινά από την οικογένεια κατά την παιδική μας ηλικία. Εξαιτίας του ανταγωνισμού για ενέργεια, εκεί, κανένας μας δεν μπορεί να ολοκληρώσει μια σημαντική ψυχολογική διαδικασία. Δεν μπορούμε να ολοκληρώσουμε
την αντίθετη προς το φύλο μας σεξουαλική μας πλευρά».
«Την ποια;»
«Στη δική μου περίπτωση», συνέχισε η Κάρλα, «δεν μπόρεσα να ολοκληρώσω την αρσενική μου πλευρά. Στη δική σου περίπτωση δεν μπόρεσες να ολοκληρώσεις τη θηλυκή σου πλευρά. Ο λόγος που εθιζόμαστε σε κάποιον του
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αντίθετου φύλου, είναι ότι πρέπει να προσεγγίσουμε κάποια στιγμή αυτή την
ενέργεια του αντίθετου φύλου. Βλέπεις, η μυστικιστική ενέργεια την οποία πρέπει
να αντλήσουμε από την εσωτερική μας πηγή είναι και αρσενική και θηλυκή. Με τον
καιρό θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε άφοβα την πηγή αυτή, αλλά όταν
βρισκόμαστε στην αρχή της εξέλιξης πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Η διαδικασία
ολοκλήρωσης χρειάζεται χρόνο. Αν συνδεθούμε πρώιμα με μια ανθρώπινη πηγή
για τη θηλυκή ή αρσενική μας ενέργεια, εμποδίζουμε τη συμπαντική παροχή».
Της είπα ότι δεν καταλάβαινα.
«Σκέψου με ποιο τρόπο συμβαίνει αυτή η ολοκλήρωση στην ιδανική οικογένεια», εξήγησε, «και τότε ίσως μπορέσεις να καταλάβεις τι εννοώ. Σε οποιαδήποτε οικογένεια, το παιδί πρέπει πρώτα να πάρει ενέργεια από τους ενήλικους
που υπάρχουν στη ζωή του. Συνήθως, η ταύτιση με την ενέργεια που προέρχεται από το γονιό του ίδιου φύλου και η απορρόφησή της ενέργειας αυτής,
επιτυγχάνεται εύκολα, αλλά η λήψη ενέργειας από τον άλλο γονιό πιθανόν να
αποδειχτεί πολύ πιο δύσκολη εξαιτίας των διαφορών ανάμεσα στα δυο φύλα.»
«Ας πάρουμε σαν παράδειγμα ένα κοριτσάκι. Το μόνο που ξέρει καθώς
προσπαθεί για πρώτη φορά να ολοκληρώσει την αρσενική της πλευρά, είναι ότι
νιώθει υπερβολική έλξη προς τον πατέρα της. Τον θέλει να βρίσκεται εκεί και
κοντά της συνέχεια. Το χειρόγραφο εξηγεί ότι εκείνο που θέλει το κοριτσάκι
είναι η αρσενική ενέργεια, γιατί η αρσενική ενέργεια συμπληρώνει τη δική της
θηλυκή πλευρά. Απ' αυτή την αρσενική ενέργεια παίρνει μια αίσθηση ολοκλήρωσης και ευφορίας. Αλλά σκέφτεται λανθασμένα ότι ο μόνος τρόπος για να
έχει αυτή την ενέργεια είναι η σεξουαλική κατάκτηση του πατέρα της και η
προσπάθεια να τον έχει κοντά της στο φυσικό πεδίο.»
«Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι, επειδή διαισθάνεται πως αυτή η ενέργεια
στην πραγματικότητα πρέπει να είναι δική της και ότι πρέπει να είναι ικανή να
εξουσιάζει αυτή την ενέργεια εκούσια, θέλει να κατευθύνει τον πατέρα της σαν να
ήταν τμήμα του εαυτού της. Πιστεύει ότι είναι γοητευτικός και τέλειος, κι ότι μπορεί
να ικανοποιεί κάθε ιδιοτροπία της. Σε μια λιγότερο ιδανική οικογένεια, αυτό
δημιουργεί έναν ανταγωνισμό δύναμης ανάμεσα στο κοριτσάκι και στον μπαμπά της. Δημιουργούνται δραματικές καταστάσεις καθώς το κοριτσάκι μαθαίνει
να συμπεριφέρεται με τρόπο ώστε να εξαναγκάσει τον πατέρα του να του δώσει
την ενέργεια που επιθυμεί.»
«Αλλά σε μια ιδανική οικογένεια, ο πατέρας θα παραμείνει έξω από τον
ανταγωνισμό. Θα συνεχίσει να φέρεται στο παιδί με ειλικρίνεια και να έχει αρκετή ενέργεια ώστε να της την παρέχει χωρίς περιορισμούς, ακόμα κι αν δεν
μπορεί να κάνει όλα όσα του ζητά το κοριτσάκι. Το σημαντικό πράγμα που
πρέπει να ξέρει κανείς εδώ είναι ότι στο ιδανικό μας παράδειγμα ο πατέρας θα
παραμείνει πρόθυμος και προσιτός στην επικοινωνία. Η μικρή πιστεύει ότι είναι
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ιδανικός και μυστηριώδης, αλλά αν εκείνος της εξηγήσει με ειλικρίνεια ποιος
είναι, τι κάνει και γιατί το κάνει, τότε το κοριτσάκι θα μπορέσει να κατανοήσει τον
ιδιαίτερο τρόπο συμπεριφοράς του και τις ιδιαίτερες ικανότητες του και θα ξεπεράσει τη μη πραγματική άποψη για τον πατέρα της. Τελικά θα τον δει, απλώς, σαν
μια ιδιαίτερη ανθρώπινη ύπαρξη, μια ύπαρξη που έχει τα χαρίσματα και τα
ελαττώματά της. Από τη στιγμή που θα παρατηρηθεί αυτή η αληθινή άμιλλα, η
μικρή είναι πια εύκολο να μεταπηδήσει από την κατάσταση κατά την οποία
παίρνει την ενέργεια του αντιθέτου φύλου από τον πατέρα της, στην κατάσταση
εκείνη κατά την οποία αντλεί ενέργεια του ιδίου είδους από το σύμπαν, όπου
υπάρχει άφθονη.»
«Το πρόβλημα», συνέχισε η Κάρλα, «είναι ότι οι περισσότεροι γονείς, μέχρι
σήμερα, ανταγωνίζονταν τα ίδια τους τα παιδιά για ενέργεια και αυτό επέδρασε
σε όλους μας. Επειδή συνέβαινε αυτός ο ανταγωνισμός, κανένας μας δεν έχει
επιλύσει εντελώς το θέμα του αντίθετου φύλου. Όλοι έχουμε κολλήσει στο
στάδιο κατά το οποίο αναζητάμε ακόμα την ενέργεια του αντίθετου φύλου έξω
από τον εαυτό μας, στο πρόσωπο ενός άντρα ή μιας γυναίκας που θεωρούμε
ιδανικό και μυστηριώδες, και που μπορούμε να κατακτήσουμε ερωτικά. Αντιλαμβάνεσαι το πρόβλημα;»
«Ναι», είπα. «Νομίζω».
«Στον τομέα της ικανότητάς μας για συνειδητή εξέλιξη», συνέχισε η Κάρλα,
«αντιμετωπίζουμε μια κρίσιμη κατάσταση. Όπως είπα πριν, σύμφωνα με την
Ό γ δ ο η Επίγνωση, όταν αρχίζουμε να εξελισσόμαστε, αυτόματα αρχίζουμε να
παίρνουμε την ενέργεια του αντίθετου φύλου. Την παίρνουμε, φυσιολογικά, από
την ενέργεια του σύμπαντος. Αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, γιατί αν
συναντήσουμε ένα άλλο πρόσωπο το οποίο να προσφέρει αυτή την ενέργεια
απευθείας, μπορεί να αποκοπούμε από την αληθινή πηγή και τότε... οπισθοδρομούμε». Γέλασε.
«Γιατί γελάς;» ρώτησα.
«Κάποτε ο Ρενό έκανε τον εξής παραλληλισμό: Μέχρι να μάθουμε πώς να
αποφεύγουμε αυτή την κατάσταση, πηγαινοερχόμαστε σαν να ακολουθούμε
ένα κύκλο που δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Ξέρεις, μοιάζουμε με ημικύκλιο.
Έχουμε μια έντονη τάση να συνδεθούμε μ' ένα άτομο του αντίθετου φύλου, ένα
άλλο ημικύκλιο δηλαδή που έρχεται και ενώνεται μαζί μας - συμπληρώνοντας
έτσι τον κύκλο - και μας προσφέρει ένα κύμα ευφορίας και ενέργειας που
μοιάζει με την ολοκλήρωση που παρέχει η πλήρης σύνδεση με το σύμπαν. Στην
πραγματικότητα, το μόνο που κάνουμε σ' αυτή την περίπτωση είναι ότι συνδεόμαστε με ένα άλλο άτομο το οποίο ψάχνει κι αυτό στον έξω κόσμο για το άλλο
μισό του.»

Η ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΗΘΙΚΗ

207

«Ο Ρενό είπε πως αυτή είναι μια κλασική σχέση αλληλεξάρτησης και ότι έχει
εγγενή προβλήματα τα οποία εμφανίζονται αμέσως».
Δίστασε για λίγο σαν να περίμενε να πω κάτι. Εγώ απλώς κούνησα το κεφάλι.
«Βλέπεις, το πρόβλημα μ' αυτό το ολοκληρωμένο πρόσωπο, μ' αυτό τον
κύκλο, τον οποίο και οι δυο άνθρωποι πιστεύουν ότι σχημάτισαν, είναι ότι χρειάστηκαν δυο άτομα για να δημιουργήσουν αυτό το ένα. Το ένα άτομο παρέχει τη
θηλυκή ενέργεια και το άλλο την αρσενική. Αυτό το ένα ολοκληρωμένο πρόσωπο
έχει, κατά συνέπεια, δυο κεφάλια, ή δυο εγώ. Και οι δυο θέλουν να κυβερνούν
αυτό το ένα ολοκληρωμένο πρόσωπο που έχουν δημιουργήσει και έτσι, όπως
και κατά την παιδική ηλικία, και οι δυο άνθρωποι θέλουν να εξουσιάζουν ο ένας
τον άλλο, λες κι ο άλλος είναι ο εαυτός τους. Αυτό το είδος αυταπάτης σχετικά
με την ολοκλήρωση, καταλήγει πάντοτε σε αγώνα δύναμης. Στο τέλος, καθένας
από τους δυο παίρνει τον άλλο σαν δεδομένο και φτάνει στο σημείο να τον
καθιστά ακόμα και ανίκανο, έτσι ώστε να μπορεί να οδηγεί αυτό τον ολοκληρωμένο εαυτό του προς την κατεύθυνση που θέλει. Αλλά φυσικά αυτό δεν μπορεί
να σταθεί ή, τουλάχιστον, δεν μπορεί να σταθεί πια. Ίσως στο παρελθόν ο ένας
από τους συντρόφους να ήταν πρόθυμος να υποταχθεί στον άλλο - συνήθως
ήταν η γυναίκα και σπανιότερα ο άντρας. Αλλά τώρα αφυπνιζόμαστε. Κανένας
δε θέλει να υποταχθεί σε κανέναν άλλον πια».
Θυμήθηκα αυτό που περιλάμβανε η Πρώτη Επίγνωση σχετικά με τους αγώνες δύναμης στις στενές σχέσεις και το ξέσπασμα της γυναίκας στο εστιατόριο
που ήμουν με την Τσαρλίν. «Αυτά, λοιπόν, σ' ότι αφορά τον έρωτα», είπα.
«Αυτό βέβαια δε σημαίνει ότι δεν μπορούμε να ερωτευόμαστε», αποκρίθηκε
η Κάρλα. «Αλλά πρώτα πρέπει να συμπληρώσουμε τον κύκλο μόνοι μας. Πρέπει
να σταθεροποιήσουμε το δίαυλο επικοινωνίας μας με το σύμπαν. Αυτό χρειάζεται
χρόνο, όταν όμως το πετύχουμε δε θα είμαστε πια ευαίσθητοι σ' αυτό το ζήτημα
και θα μπορούμε να έχουμε εκείνο που το χειρόγραφο αποκαλεί ανώτερη σχέση.
Όταν συνδεθούμε συναισθηματικά με ένα άλλο ολοκληρωμένο άτομο, θα δημιουργήσουμε τον υπέρ-άνθρωπο... αλλά δε θα τραβηχτούμε ποτέ μακριά από
το μονοπάτι της ατομικής μας εξέλιξης».
«Πράγμα που νομίζεις ότι κάνουμε αυτή τη στιγμή ο ένας στον άλλον, η
Μάρτζορι κι εγώ, έτσι δεν είναι; Απομακρυνόμαστε από το μονοπάτι μας;»
«Ναι».
«Και πώς αποφεύγουμε αυτές τις καταστάσεις;» ρώτησα.
«Αντιστεκόμαστε για λίγο καιρό στο συναίσθημα του «κεραυνοβόλου έρωτα»,
μαθαίνοντας να έχουμε πλατωνικές σχέσεις με τα μέλη του αντίθετου φύλου.
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Αλλά μην ξεχνάς τη διαδικασία. Πρέπει να έχεις αυτές τις σχέσεις μόνο με α ν θ ρ ώ πους που θ α αποκαλύψουν τ ο ν ε α υ τ ό τ ο υ ς πλήρως, λ έ γ ο ν τ ά ς σου π ώ ς και γ ι α τ ί
κάνουν α υ τ ό που κάνουν - όπως θα συνέβαινε με το γονιό τ ο υ α ν τ ί θ ε τ ο υ φύλου
στη δ ι ά ρ κ ε ι α μ ι α ς ιδανικής παιδικής η λ ι κ ί α . Κ α τ α λ α β α ί ν ο ν τ α ς ε σ ω τ ε ρ ι κ ά ποιοι
π ρ ά γ μ α τ ι είναι αυτοί οι φίλοι τ ο υ αντίθετου φ ύ λ ο υ , ξ ε π ε ρ ν ά μ ε τ ι ς φαντασιώσεις
μας, π ρ ά γ μ α που μας α π ε λ ε υ θ ε ρ ώ ν ε ι και μ α ς επιτρέπει ν α ξ α ν α σ υ ν δ ε θ ο ύ μ ε μ ε
το σύμπαν.»
«Μην ξ ε χ ν ά ς επίσης», συνέχισε η Κ ά ρ λ α , «ότι α υ τ ό δεν είναι ε ύ κ ο λ ο , ιδιαίτερα αν πρέπει κανείς να απομακρυνθεί από μια υπάρχουσα σχέση α λ λ η λ ε ξ ά ρ τ η σης. Είναι ένα πραγματικό ξ ε κ ό λ λ η μ α από τ η ν ε ν έ ρ γ ε ι α . Α λ λ ά πρέπει να γίνει.
Η α λ λ η λ ε ξ ά ρ τ η σ η δεν είναι καμιά καινούρια ασθένεια που έχουν μερικοί από
μας. Ό λ ο ι ε ί μ α σ τ ε α λ λ η λ ο ε ξ α ρ τ η μ έ ν ο ι , και ό λ ο ι μ α θ α ί ν ο υ μ ε τ ώ ρ α π ώ ς ν α ξεπερ ά σ ο υ μ ε αυτό τ ο πρόβλημα.»
«Το μυστικό είναι ν' α ρ χ ί σ ο υ μ ε να νιώθουμε, όταν ε ί μ α σ τ ε μόνοι μας, εκείνη
την αίσθηση τ η ς ε υ ε ξ ί α ς και τ η ς ε υ φ ο ρ ί α ς που βιώσαμε την π ρ ώ τ η σ τ ι γ μ ή μιας
α λ λ η λ ο ε ξ α ρ τ η μ έ ν η ς σχέσης. Έτσι φ τ ά ν ο υ μ ε στο σημείο να έ χ ο υ μ ε μ έ σ α μας
εκείνον ή εκείνη. Μ ε τ ά απ' αυτό, ε ξ ε λ ι σ σ ό μ α σ τ ε και μ π ο ρ ο ύ μ ε να β ρ ο ύ μ ε εκείνη
την ιδιαίτερη συναισθηματική σχέση που π ρ ά γ μ α τ ι μ α ς ταιριάζει».
Σ τ α μ ά τ η σ ε γ ι α λίγο και μ ε τ ά είπε: «Και ποιος ξ έ ρ ε ι ! Αν εσύ και η Μάρτζορι
ε ξ ε λ ι χ θ ε ί τ ε π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο , ίσως α ν α κ α λ ύ ψ ε τ ε ότι αληθινά α ν ή κ ε τ ε ο έ ν α ς ο τ α ν
άλλο. Α λ λ ά κατάλαβέ τ ο : τ ώ ρ α δεν υπάρχει τ ρ ό π ο ς να ε υ ο δ ω θ ε ί η σχέση σου
μαζί της».
Η συζήτησή μ α ς διακόπηκε γιατί μ α ς πλησίασε ο Ιντόν να μ α ς πει πως πάω
γ ι α ύπνο και ότι τα δωμάτιά μ α ς ήταν έτοιμα. Και οι δυο του ε κ φ ρ ά σ α μ ε την
ε υ γ ν ω μ ο σ ύ ν η μ α ς γ ι α τη φιλοξενία τ ο υ και όταν α π ο μ α κ ρ ύ ν θ η κ ε η Κ ά ρ λ α ε ί π α
«Νομίζω ότι θα πάω κι ε γ ώ γ ι α ύπνο. Θα τα ξαναπούμε».
Έ γ ν ε ψ α καταφατικά και την π α ρ α τ η ρ ο ύ σ α κ α θ ώ ς έ φ ε υ γ ε . Μ ε τ ά ένιωσα ένα
χ έ ρ ι να ακουμπά στον ώμο μ ο υ . Ή τ α ν η Τζούλια.
«Πηγαίνω στο δωμάτιό μου», είπε. «Ξέρεις πού είναι το δικό σ ο υ ; Θα σου
δ ε ί ξ ω αν θέλεις».
«Ναι, σε παρακαλώ», αποκρίθηκα και έπειτα ρώτησα: «Πού είναι το δωμάτιο
τ η ς Μάρτζορι;»
Χ α μ ο γ έ λ α σ ε . Π ρ ο χ ω ρ ή σ α μ ε στο δ ι ά δ ρ ο μ ο και σ τ α μ α τ ή σ α μ ε μπροστά σε μια
πόρτα. «Πολύ μακριά από το δικό σου», είπε. «Ο κύριος Ιντόν είναι πολύ συντηρητικός άνθρωπος».
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Της χαμογέλασα κι εγώ και της είπα καληνύχτα. Μετά μπήκα στο δωμάτιό
μου.

Ξύπνησα από τη μυρωδιά του καφέ. Το άρωμα διαχεόταν σε ολόκληρο το
σπίτι. Ντύθηκα και πήγα στο σαλονάκι. Ένας ηλικιωμένος υπηρέτης μου πρόσφερε ένα ποτήρι φρέσκο χυμό από γκρέιπ φρουτ.
«Καλημέρα», είπε η Τζούλια, πίσω μου.
Στράφηκα. «Καλημέρα».
Με κοίταξε έντονα και μετά είπε: «Μήπως ανακάλυψες γιατί συναντηθήκαμε
πάλι;»
«Όχι», είπα. «Δεν μπόρεσα να το σκεφτώ. Προσπαθώ να καταλάβω τα σχετικά
με τους εθισμούς».
«Ναι», είπε. «Το είδα».
«Τι εννοείς;»
«Καταλάβαινα τι συνέβαινε από το τρόπο που έδειχνε το ενεργειακό σου
πεδίο».
«Πώς ήταν;»
«Η ενέργειά σου ήταν συνδεδεμένη με της Μάρτζορι. Όταν εσύ καθόσουν
εδώ κι εκείνη ήταν στο άλλο δωμάτιο, το πεδίο σου τεντώθηκε μέχρι εκεί και
προσκολλήθηκε στο δικό της».
Κούνησα το κεφάλι μου.
Εκείνη χαμογέλασε και έβαλε το χέρι της στον ώμο μου. «Είχες χάσει τη
σύνδεσή σου με το σύμπαν. Είχες βρει την ενέργεια της Μάρτζορι σαν υποκατάστατο. Το ίδιο συμβαίνει με όλους τους εθισμούς - ο άνθρωπος περνά μέσα
από κάποιον ή κάτι άλλο για να συνδεθεί με το σύμπαν. Ο τρόπος για να χειριστεί κανείς αυτή την κατάσταση είναι να αυξήσει την ενέργειά του και μετά να
συγκεντρωθεί ξανά σ' εκείνο που κάνει τη συγκεκριμένη στιγμή».
Κούνησα το κεφάλι και βγήκα έξω. Εκείνη έμεινε στο σαλονάκι. Για δέκα
περίπου λεπτά ασκήθηκα στη μέθοδο που με είχε διδάξει ο Σάντσες για να
συγκεντρώσω ενέργεια. Βαθμιαία επέστρεψε η ομορφιά και ένιωσα πολύ πιο
ανάλαφρος. Επέστρεψα στο σπίτι. «Φαίνεσαι καλύτερα», είπε η Τζούλια.
«Νιώθω καλύτερα», αποκρίθηκα.
«Λοιπόν, ποιες είναι οι αναζητήσεις σου τώρα;»
Σκέφτηκα για ένα λεπτό. Είχα βρει τη Μάρτζορι. Αυτή η αναζήτηση είχε
ευοδωθεί. Αλλά ήθελα ακόμα να μάθω πού ήταν ο Ουίλ. Και ήθελα ακόμα να

210

Η ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ

καταλάβω πώς θα συμπεριφέρονταν οι άνθρωποι, ο ένας προς τον άλλον, αν
ακολουθούσαν αυτό το χειρόγραφο. Αν η επίδραση του χειρογράφου ήταν θετική, γιατί ανησυχούσαν ο Σεβαστιανός και οι άλλοι ιερείς;
Κοίταξα την Τζούλια. «Θέλω να κατανοήσω το υπόλοιπο της Όγδοης Επίγνωσης και εξακολουθώ να θέλω να βρω τον Ουίλ. Ίσως έχει βρει την Ένατη
Επίγνωση».
«Πηγαίνω αύριο στο Ικίτος», είπε «Θα ήθελες να έρθεις μαζί μου;»
Δίστασα.
«Νομίζω πως είναι εκεί ο Ουίλ», πρόσθεσε.
«Πώς το ξέρεις;»
«Από τις σκέψεις που γεννήθηκαν μέσα μου γι' αυτόν χτες το βράδυ».
Δεν είπα τίποτα.
«Μου γεννήθηκαν σκέψεις και για εσένα», συνέχισε η Τζούλια. «Είδα τους
δυο μας να πηγαίνουμε στο Ικίτος. Είσαι, με κάποιο τρόπο, μπλεγμένος στην
υπόθεση».
«Μπλεγμένος σε ποια υπόθεση;» ρώτησα.
Η Τζούλια χαμογέλασε. «Στην προσπάθεια να βρεθεί η τελευταία επίγνωση
πριν τη βρει ο Σεβαστιανός».
Καθώς μιλούσε, ήρθε μια εικόνα στο νου μου με την Τζούλια κι εμένα να φτάνουμε στο Ικίτος, αλλά μετά για κάποιο λόγο αποφασίσαμε να χωρίσουμε. Ένιωσα
πως είχα κάποιο προορισμό, αλλά δεν ήταν ξεκάθαρος.
Εστίασα πάλι την προσοχή μου στην Τζούλια. Εκείνη χαμογελούσε.
«Πού ήσουν;» ρώτησε.
«Συγνώμη», είπα. «Σκεφτόμουν κάτι».
«Ήταν σημαντικό;»
«Δεν ξέρω. Σκεφτόμουν ότι όταν φτάσουμε στο Ικίτος... θα ακολουθήσουμε
δυο ξεχωριστές κατευθύνσεις».
Μπήκε στο δωμάτιο ο Ρολάντο.
«Έφερα τις προμήθειες που ήθελες», είπε στην Τζούλια. Με αναγνώρισε και
μου έγνεψε ευγενικά.
«Ωραία, σ' ευχαριστώ», αποκρίθηκε η Τζούλια. «Είδες πολλούς στρατιώτες;»
«Όχι, δεν είδα καθόλου στρατιώτες», είπε ο Ρολάντο.
Εκείνη τη στιγμή μπήκε στο δωμάτιο η Μάρτζορι και απέσπασε την προσοχή
μου, αλλά άκουσα την Τζούλια να εξηγεί στον Ρολάντο ότι η Μάρτζορι ήθελε,
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μάλλον, να πάει μαζί του στη Βραζιλία, απ' όπου θα μπορούσε να φύγει για τις
Ηνωμένες Πολιτείες.
Πλησίασα τη Μάρτζορι. «Πώς κοιμήθηκες;» ρώτησα.
Με κοίταξε σαν να ήθελε να αποφασίσει αν θα συνέχιζε να είναι θυμωμένη.
«Όχι και τόσο καλά», είπε.
Της έδειξα με μια κίνηση του κεφαλιού τον Ρολάντο. «Είναι φίλος της Τζούλια.
Φεύγει σήμερα το πρωί για τη Βραζιλία. Από εκεί θα σε βοηθήσει να επιστρέψεις
στις Ηνωμένες Πολιτείες».
Έδειξε τρομοκρατημένη.
«Κοίταξε, όλα θα πάνε καλά», είπα. «Έχουν βοηθήσει και άλλους Αμερικανούς.
Γνωρίζουν ανθρώπους στην Αμερικανική Πρεσβεία στη Βραζιλία. Θα βρεθείς
στο σπίτι σου χωρίς καν να το καταλάβεις».
Εκείνη κούνησε το κεφάλι. «Ανησυχώ για σένα».
«Εγώ θα είμαι μια χαρά. Μην ανησυχείς. Μόλις επιστρέψω στις ΗΠΑ θα σου
τηλεφωνήσω».
Από πίσω μου ο Ιντόν ανήγγειλε ότι το πρόγευμα ήταν έτοιμο. Μπήκαμε στην
τραπεζαρία και φάγαμε. Κατόπιν, η Τζούλια και ο Ρολάντο έδειξαν να βιάζονται.
Η Τζούλια εξήγησε ότι ο Ρολάντο και η Μάρτζορι έπρεπε να περάσουν τα σύνορα
πριν σκοτεινιάσει και για να φτάσουν στα σύνορα ήταν ταξίδι μιας ολόκληρης
μέρας.
Η Μάρτζορι μάζεψε μερικά ρούχα που της έδωσε ο Ιντόν και, αργότερα, ενώ
η Τζούλια και ο Ρολάντο συζητούσαν στην πόρτα, εγώ την τράβηξα παράμερα.
«Μην ανησυχείς για τίποτα», είπα. «Απλώς κράτα τα μάτια σου ανοιχτά και
ίσως δεις και τις άλλες επιγνώσεις».
Εκείνη χαμογέλασε, αλλά δεν είπε τίποτα. Παρακολουθήσαμε με την Τζούλια
τον Ρολάντο να βοηθά τη Μάρτζορι να φορτώσει τα πράγματά της στο μικρό του
αυτοκίνητο. Η ματιά της συνάντησε τη δική μου για μια στιγμή καθώς περνούσαν
με τ' αυτοκίνητο από μπροστά μας.
«Πιστεύεις ότι θα περάσουν τα σύνορα χωρίς προβλήματα;», ρώτησα την
Τζούλια.
Εκείνη με κοίταξε και μου έκλεισε το μάτι. «Φυσικά. Και τώρα, καλύτερα να
πηγαίνουμε κι εμείς. Έχω κάτι ρούχα για σένα». Μου έδωσε ένα σακίδιο με
ρούχα που τα φορτώσαμε μαζί με μερικά κουτιά με τρόφιμα στο ημιφορτηγό.
Κατόπιν αποχαιρετήσαμε τον Ιντόν, την Κάρλα και τη Μαρέτα και κατευθυνθήκαμε
βορειοανατολικά προς το Ικίτος.
Καθώς ταξιδεύαμε, το τοπίο έμοιαζε όλο και περισσότερο με ζούγκλα και
είδαμε ελάχιστα σημάδια ανθρώπων. Άρχισα να σκέφτομαι την Όγδοη Επίγνωση.
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Ήταν ξεκάθαρο πως ήταν μια καινούρια αντίληψη για το τρόπο με τον οποίο
πρέπει να μεταχειρίζεσαι τους άλλους, αλλά δεν την καταλάβαινα εντελώς. Η
Κάρλα μου είχε πει πώς πρέπει να συμπεριφέρεται κανείς στα παιδιά και μου
εξήγησε τους κινδύνους που εμπεριέχει ο εθισμός σ' ένα πρόσωπο. Αλλά και οι
δυο, και ο Πάμπλο και η Κάρλα, είχαν κάνει υπαινιγμούς για κάποιο τρόπο με
τον οποίο προβάλλεις συνειδητά την ενέργειά σου στους άλλους. Τι ήταν αυτό;
Το βλέμμα μου συνάντησε εκείνο της Τζούλια και της είπα: «Δεν έχω συλλάβει πλήρως την Όγδοη Επίγνωση».
«Ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζουμε τους άλλους ανθρώπους καθορίζει
το πόσο γρήγορα εξελισσόμαστε, πόσο γρήγορα παίρνουν απάντηση τα ερωτήματα της ζωής μας», είπε.
«Πώς λειτουργεί αυτό;» ρώτησα.
«Σκέψου τη δική σου κατάσταση», απάντησε η Τζούλια. «Πώς απαντήθηκαν
τα ερωτήματά σου;»
«Από ανθρώπους που βρέθηκαν στο δρόμο μου, θα 'λεγα».
«Ήσουν απόλυτα δεκτικός στα μηνύματά τους;»
«Όχι, ακριβώς. Ήμουν μάλλον απόμακρος».
«Οι άνθρωποι που σου έφεραν μηνύματα, κρατούσαν κι αυτοί αποστάσεις;»
«Όχι, ήταν ευπρόσιτοι και εξυπηρετικοί. Ήταν...» δίστασα, καθώς δεν μπορούσα να βρω το σωστό τρόπο για να εκφράσω την ιδέα μου.
«Σε βοήθησαν να γίνεις κι εσύ προσιτός;» ρώτησε. «Σε γέμισαν κατά κάποιο
τρόπο με ζεστασιά και ενέργεια;»
Το σχόλιό της μου έφερε ένα κύμα αναμνήσεων. Θυμήθηκα την ηρεμιστική
στάση του Ουίλ όταν ήμουν έτοιμος να πανικοβληθώ στη Λίμα και την πατρική
φιλοξενία του Σάντσες, τις γεμάτες ενδιαφέρον συμβουλές του Πατέρα Καρόλου,
του Πάμπλο και της Κάρλα. Και τώρα της Τζούλια. Όλοι είχαν την ίδια έκφραση
στα μάτια τους.
«Ναι», είπα. «Όλοι σας το κάνατε αυτό».
«Σωστά», είπε. «Το κάναμε, και το κάναμε συνειδητά ακολουθώντας την Όγδοη
Επίγνωση. Ανυψώνοντας το ηθικό σου και βοηθώντας σε να ξεκαθαρίσεις τα πράγματα, μπορούσαμε να ψάξουμε για την αλήθεια, για το μήνυμα που είχες εσύ
για εμάς. Το καταλαβαίνεις αυτό; Η ενεργοποίησή σου ήταν το καλύτερο πράγμα
που μπορούσαμε να κάνουμε για τον εαυτό μας».
«Τι λέει ακριβώς το χειρόγραφο για όλα αυτά;»
«Λέει ότι οποτεδήποτε κάποιοι άνθρωποι διασχίζουν το δρόμο μας, υπάρχει πάντοτε ένα μήνυμα για μας. Τυχαίες συναντήσεις δεν υπάρχουν. Αλλά ο
τρόπος που ανταποκρινόμαστε σ' αυτές τις συναντήσεις, καθορίζει το αν θα
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μπορέσουμε να λάβουμε το μήνυμα. Αν συζητήσουμε με κάποιον που διασχίζει
το δρόμο μας και δε δούμε ένα μήνυμα που να αναφέρεται στα τρέχοντα ερωτήματά μας, δε σημαίνει ότι δεν υπήρχε μήνυμα. Σημαίνει απλώς ότι το χάσαμε
για κάποιο λόγο».
Σκέφτηκε για ένα λεπτό και μετά συνέχισε: «Σου έτυχε ποτέ να πέσεις πάνω
σε έναν παλιό φίλο ή γνωστό, να μιλήσετε για ένα λεπτό και μετά να φύγει, και
στη συνέχεια να ξαναπέσεις πάνω του την ίδια μέρα ή βδομάδα;»
«Ναι, μου έχει συμβεί», απάντησα.
«Και συνήθως τι λέτε; Κάτι σαν "Λοιπόν τι παράξενο να σε ξαναβλέπω" και
γελάτε και συνεχίζετε, ο καθένας το δρόμο του».
«Περίπου».
«Το χειρόγραφο λέει ότι εκείνο που πρέπει να κάνουμε σ' αυτή την περίπτωση,
είναι να σταματήσουμε τις ασχολίες μας, όποιες κι αν είναι, και να ανακαλύψουμε
το μήνυμα που έχουμε γι' αυτό το άτομο, και το μήνυμα που έχει εκείνο για
εμάς. Το χειρόγραφο προλέγει ότι από τη στιγμή που εμείς οι άνθρωποι θα
ανακαλύψουμε αυτή την επίγνωση, η αλληλεπίδρασή μας θα επιβραδυνθεί, θα
αποκτήσει σκοπό και θα γίνει πιο αποφασιστικής σημασίας».
«Ναι, αλλά, δεν είναι δύσκολο να το κάνει κανείς αυτό, ιδιαίτερα, μάλιστα, με
κάποιον με τον οποίο δε θα ξέραμε τι να συζητήσουμε;»
«Ίσως, το χειρόγραφο, όμως, περιγράφει τη διαδικασία».
«Εννοείς τον ακριβή τρόπο με τον οποίο πρέπει να συμπεριφερόμαστε ο
ένας στον άλλο;»
«Ακριβώς».
«Τι λέει;»
«Θυμάσαι την Τρίτη Επίγνωση, που λέει ότι οι άνθρωποι είναι μοναδικοί σε έναν
κόσμο ενέργειας επειδή μπορούν να προβάλουν την ενέργειά τους συνειδητά;»
«Ναι».
«Θυμάσαι πώς γίνεται αυτό;»
Ανακάλεσα στη μνήμη μου τα μαθήματα του Ιωάννη. «Ναι, γίνεται με το να
εκτιμούμε την ομορφιά ενός πράγματος μέχρι να έρθει μέσα μας αρκετή ενέργεια ώστε να αισθανθούμε αγάπη. Όταν φτάσουμε σ' αυτό το σημείο μπορούμε
να στέλνουμε πίσω την ενέργεια».
«Σωστά. Και η ίδια αρχή ισχύει και για τους ανθρώπους. Όταν εκτιμούμε τη
μορφή και την παρουσία ενός ανθρώπου και εστιάζουμε πραγματικά πάνω του
την προσοχή μας μέχρις ότου η μορφή και τα χαρακτηριστικά του αρχίσουν να
ξεχωρίζουν και να έχουν πιο έντονη παρουσία, μπορούμε να του στείλουμε
ενέργεια.
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«Βέβαια, το πρώτο βήμα είναι να κρατάμε τη δική μας ενέργεια ανεβασμένη.
Μετά μπορούμε να διοχετεύσουμε τη ροή της ενέργειας που έρχεται μέσα μας,
που περνά μέσα από μας, προς το άλλο πρόσωπο. Όσο περισσότερο εκτιμούμε τους άλλους στο σύνολό τους, όσο περισσότερο εκτιμούμε την εσωτερική
τους ομορφιά, τόσο περισσότερη ενέργεια ρέει προς αυτούς και, φυσικά, τόσο
περισσότερη ρέει και προς εμάς».
Γέλασε. «Η αλήθεια είναι πως είναι μάλλον ηδονιστικό», είπε η Τζούλια. «Ωστόσο, όσο περισσότερο αγαπάμε και εκτιμούμε τους άλλους, τόσο περισσότερη
ενέργεια ρέει μέσα μας. Γι' αυτό η αγάπη και η ενεργοποίηση των άλλων είναι
το καλύτερο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε για τον εαυτό μας».
«Το έχω ξανακούσει αυτό», είπα. «Ο Πατήρ Σάντσες το λέει συχνά».
Κοίταξα προσεκτικά την Τζούλια. Είχα την αίσθηση ότι έβλεπα για πρώτη
φορά τη βαθύτερη προσωπικότητά της. Μου ανταπέδωσε το βλέμμα για μια
στιγμή και μετά στράφηκε πάλι στο δρόμο. «Το αποτέλεσμα που έχει στο άτομο
αυτή η προβολή ενέργειας είναι τεράστιο», είπε. «Αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα,
με γεμίζεις με ενέργεια. Τη νιώθω. Νιώθω πιο ανάλαφρη κι αποκτώ μεγαλύτερη
διαύγεια καθώς διατυπώνω τις σκέψεις μου.»
«Και επειδή μου δίνεις περισσότερη ενέργεια απ' όση θα είχα σε άλλη περίπτωση,
μπορώ να δω ποια είναι η αλήθεια μου και να στη δώσω πιο εύκολα. Όταν το
κάνω αυτό εσύ θα το αισθανθείς σαν αποκάλυψη αυτό που λέω. Αυτό θα σε
κάνει να δεις τον ανώτερο εαυτό μου περισσότερο και έτσι να τον εκτιμήσεις και
να εστιαστείς σ' αυτόν σε ένα ακόμα πιο βαθύ επίπεδο, πράγμα που μου δίνει
ακόμα περισσότερη ενέργεια και μεγαλύτερη εσωτερική αντίληψη για την αλήθεια μου και ο κύκλος αρχίζει πάλι. Όταν αυτό το κάνουν δυο ή περισσότερα
άνθρωποι μαζί, μπορούν να φτάσουν σε απίστευτα ύψη καθώς ανυψώνουν ο
ένας τον άλλο και έχουν άμεση ανταπόκριση. Πρέπει να καταλάβεις, όμως, ότι
αυτή η σύνδεση είναι εντελώς διαφορετική από τη σύνδεση σε μια αλληλοεξαρτημένη σχέση. Μια αλληλοεξαρτημένη σχέση αρχίζει μ' αυτό τον τρόπο, αλλά
σύντομα γίνεται ρυθμιστική, γιατί ο εθισμός αποκόβει τα δυο αλληλοεξαρτώμενα
άτομα της από την πηγή τους και η ενέργεια εξαντλείται. Η πραγματική προβολή
ενέργειας δεν έχει καμιά προσκόλληση ή πρόθεση. Και οι δυο άνθρωποι περιμένουν απλώς τα μηνύματα».
Καθώς μιλούσε μου ήρθε μια ερώτηση. Ο Πάμπλο είχε πει ότι στην αρχή δεν
πήρα το μήνυμα που είχε να μου δώσει ο Πατήρ Κόστους γιατί πυροδότησα το
θέατρο της παιδικής του ηλικίας.
«Και τι κάνουμε», ρώτησα την Τζούλια, «όταν το πρόσωπο με το οποίο συζητάμε
λειτουργεί ήδη μέσα στα πλαίσια του θεάτρου ελέγχου του και προσπαθεί να μας
τραβήξει σ' αυτό; Πώς αντιμετωπίζουμε αυτή την περίπτωση;»
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Η Τζούλια μου απάντησε γρήγορα. «Το χειρόγραφο λέει ότι αν δεν προχωρήσουμε κι εμείς στο αντίστοιχο δικό μας θέατρο, τότε το θέατρο του συγκεκριμένου ατόμου θα καταρρεύσει».
«Δεν είμαι σίγουρος ότι κατάλαβα», είπα.
Η Τζούλια κοίταζε το δρόμο μπροστά μας. Αντιλήφθηκα ότι σκεφτόταν. «Κάπου
εδώ μέσα υπάρχει ένα κτίριο όπου μπορούμε να αγοράσουμε καύσιμα».
Κοίταξα το δείκτη καυσίμων. Έδειχνε ότι το δοχείο του ημιφορτηγού ήταν
μισογεμάτο.
«Έχουμε αρκετά καύσιμα», είπα.
«Ναι, το ξέρω», αποκρίθηκε. «Αλλά μου γεννήθηκε η σκέψη ότι πρέπει να
σταματήσουμε και να το γεμίσουμε. Έτσι, νομίζω ότι πρέπει να το κάνουμε».
«Εντάξει».
«Να ο δρόμος», είπε, δείχνοντας προς τα δεξιά.
Στρίψαμε και διανύσαμε ένα χιλιόμετρο περίπου μέσα στη ζούγκλα πριν
φτάσουμε σ' ένα οίκημα που έμοιαζε με κατάστημα που ειδικευόταν στις προμήθειες για τους ψαράδες και τους κυνηγούς. Ήταν χτισμένο στην όχθη ενός
ποταμού και στην προβλήτα ήταν δεμένες μερικές βάρκες. Σταθμεύσαμε δίπλα
σε μια σκουριασμένη αντλία και η Τζούλια πήγε μέσα για να βρει τον ιδιοκτήτη.
Εγώ κατέβηκα, τεντώθηκα κι έκανα το γύρο του οικήματος κατεβαίνοντας
μέχρι την όχθη. Ο αέρας ήταν εξαιρετικά υγρός. Παρ' όλο που η ομπρέλα που
σχημάτιζε το πυκνό φύλλωμα των δέντρων έκρυβε τον ήλιο, ήξερα ότι ήταν
κάθετα, σχεδόν, από πάνω μου. Σύντομα, η ζέστη θα γινόταν αποπνιχτική.
Ξαφνικά ένας άντρας από πίσω μου, μίλησε θυμωμένα στα ισπανικά. Στράφηκα
και είδα έναν κοντόχοντρο Περουβιανό. Με κοίταξε με οργή και επανέλαβε τα
ίδια λόγια.
«Δεν καταλαβαίνω».
Το γύρισε στα αγγλικά. «Ποιος είσαι; Και τι κάνεις εδώ;»
Προσπάθησα να τον αγνοήσω. «Ήρθαμε για καύσιμα. Θα φύγουμε σε λίγα
λεπτά». Γύρισα και αντίκρισα πάλι το νερό, ελπίζοντας ότι ο άντρας θα έφευγε.
Ήρθε δίπλα μου. «Νομίζω πως είναι καλύτερα να μου πεις ποιος είσαι,
Αμερικάνε».
Τον ξανακοίταξα. Φαινόταν να μιλά σοβαρά.
«Είμαι ένας Αμερικάνος», είπα. «Δεν ξέρω πού πηγαίνω. Είμαι με μια φίλη μου».
«Ένας χαμένος Αμερικανός», είπε εχθρικά.
«Σωστά», απάντησα.
«Τι κυνηγάς εδώ, Αμερικάνε;»
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«Δεν κυνηγώ τίποτα», είπα προσπαθώντας να βαδίσω προς το αυτοκίνητο.
«Και δε σου έχω κάνει τίποτα. Άφησε με ήσυχο».
Ξαφνικά πρόσεξα πως η Τζούλια στεκόταν στο όχημα. Όταν την κοίταξα, στράφηκε και την κοίταξε και ο Περουβιανός.
«Ώρα να φεύγουμε», είπε η Τζούλια. «Έχουν κλείσει».
«Ποια είσαι;» τη ρώτησε ο Περουβιανός με τον εχθρικό του τόνο.
«Γιατί είσαι τόσο θυμωμένος;» ρώτησε με τη σειρά της η Τζούλια.
Η στάση του άντρα άλλαξε. «Γιατί η δουλειά μου είναι να προσέχω αυτό το
μέρος».
«Είμαι σίγουρη πως κάνεις πολύ καλή δουλειά. Αλλά είναι δύσκολο να μιλήσουν οι άνθρωποι όταν τους τρομοκρατείς».
Ο άντρας την κοίταξε και προσπάθησε να την αξιολογήσει.
«Πηγαίνουμε για το Ικίτος», είπε η Τζούλια. «Εργαζόμαστε με τον Πατέρα
Σάντσες και τον Πατέρα Κάρολο. Τους ξέρεις;»
Εκείνος κούνησε το κεφάλι. Η αναφορά στους δύο ιερείς τον καθησύχασε
ακόμα περισσότερο. Τελικά έγνεψε και απομακρύνθηκε.
«Ας πηγαίνουμε», είπε η Τζούλια.
Μπήκαμε στο ημιφορτηγό και απομακρυνθήκαμε. Συνειδητοποίησα ότι ένιωθα πολύ ανήσυχος και νευρικός. Προσπάθησα να διώξω αυτά τα συναισθήματα
από πάνω μου.
«Τι έγινε μέσα στο κατάστημα;» ρώτησα την Τζούλια.
Εκείνη με κοίταξε. «Τι εννοείς;»
«Εννοώ μήπως συνέβη κάτι στο εσωτερικό του, που να δικαιολογεί το γιατί
έκανες τη σκέψη να σταματήσουμε».
Η Τζούλια γέλασε και μετά είπε: «Όχι, όλη η δράση ήταν έξω».
Την κοίταξα.
«Κατάλαβες τι έγινε;» ρώτησε.
«Όχι», απάντησα.
«Τι σκεφτόσουν λίγο πριν φτάσουμε;»
«Ότι ήθελα να τεντώσω λίγο τα πόδια μου».
«Όχι. Πριν απ' αυτό. Τι ρώτησες για κάποιες περιπτώσεις, όταν συζητάμε;»
Προσπάθησα να σκεφτώ. Μιλούσαμε για τα θέατρα της παιδικής ηλικίας. Και
τότε θυμήθηκα. «Είχες πει κάτι που με μπέρδεψε», απάντησα. «Είχες πει ότι ένας
άνθρωπος δεν μπορεί να παίξει σ' εμάς το θέατρο ελέγχου του αν δεν παίξουμε
κι εμείς το αντίστοιχο θέατρο. Και δεν το είχα καταλάβει».
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«Τώρα το κατάλαβες;»
«Όχι, ακριβώς. Που το πας;»
«Η σκηνή έξω από το οίκημα έδειξε ξεκάθαρα τι συμβαίνει όταν παίζεις το
αντίστοιχο θέατρο».
«Πώς;»
Με κοίταξε για μια στιγμή. «Τι θέατρο έπαιζε ο άντρας μαζί σου;»
«Ήταν ξεκάθαρα ο Τρομοκράτης».
«Σωστά, και τι θέατρο έπαιξες εσύ;»
«Εγώ απλώς προσπαθούσα να τον απαλλαγώ».
«Το ξέρω, αλλά τι θέατρο έπαιζες;»
«Λοιπόν, άρχισα με το θέατρο μου του απόμακρου, αλλά εκείνος συνέχισε
να με ενοχλεί».
«Μετά;»
Η συζήτηση με εκνεύριζε, αλλά προσπάθησα να συγκρατηθώ. Κοίταξα την
Τζούλια και είπα: «Υποθέτω ότι έπαιζα το "Εγώ ο Καημένος"».
Εκείνη χαμογέλασε. «Σωστά».
«Παρατήρησα ότι τον χειρίστηκες χωρίς κανένα πρόβλημα», είπα.
«Μόνο και μόνο γιατί δεν έπαιξα το θέατρο που περίμενε. Μην ξεχνάς ότι το
θέατρο κάθε ανθρώπου σχηματίστηκε κατά την παιδική ηλικία σε σχέση με ένα
άλλο θέατρο. Επομένως κάθε θέατρο χρειάζεται ένα αντίστοιχο θέατρο για να
παιχτεί πλήρως. Εκείνο που έχει ανάγκη ο τρομοκράτης για να πάρει ενέργεια
είναι είτε το "εγώ ο καημένος" είτε έναν άλλο τρομοκράτη.
«Πώς το χειρίστηκες;»
«Το δικό μου αντίστοιχο θέατρο θα ήταν να παίξω κι εγώ τον τρομοκράτη
προσπαθώντας να τον τρομοκρατήσω. Φυσικά, αυτό θα είχε σαν αποτέλεσμα
τη βία. Αλλά αντί γι' αυτό έκανα εκείνο που προτείνει το χειρόγραφο. Κατονόμασα το θέατρο που έπαιζε. Όλα τα θέατρα είναι καλυμμένες στρατηγικές για
απορρόφηση ενέργειας. Εκείνος προσπαθούσε να σου πάρει ενέργεια τρομοκρατώντας σε. Όταν το δοκίμασε και σ' εμένα, του είπα τι έκανε».
«Γι' αυτό τον ρώτησες γιατί ήταν τόσο θυμωμένος;»
«Ακριβώς. Το χειρόγραφο λέει ότι οι καλυμμένοι χειρισμοί για εξασφάλιση
ενέργειας δεν μπορούν να εξακολουθήσουν να υπάρχουν αν τους φέρεις στο
συνειδητό αποκαλύπτοντάς τους. Παύουν να είναι καλυμμένοι. Είναι μια πολύ
απλή μέθοδος. Πάντοτε η αλήθεια για το τι γίνεται σε μια συζήτηση επικρατεί.
Μετά απ' αυτό, το πρόσωπο προσγειώνεται και φέρεται πιο τίμια».
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«Είναι λογικό», είπα. «Υποψιάζομαι πως κι εγώ ο ίδιος στο παρελθόν έχω κατονομάσει θέατρα, παρ' όλο που δεν ή ξ ε ρ α τι έκανα τότε».
«Σίγουρα. Αυτό είναι κάτι που όλοι μας έχουμε κάνει. Απλώς μαθαίνουμε
περισσότερα γ ι α το τι συμβαίνει. Και το κλειδί για να λειτουργήσει η μέθοδος
αυτή, είναι να βλέπεις ταυτόχρονα και πέρα από το θέατρο, τον πραγματικό
άνθρωπο που έχεις μπροστά σου και να του στέλνεις όσο περισσότερη ενέργεια σου είναι δυνατό. Αν εκείνος μπορέσει να νιώσει, με οποιοδήποτε τρόπο,
την ενέργεια να έρχεται, τότε θα του είναι πολύ πιο εύκολο να εγκαταλείψει τον
τρόπο που σε μεταχειρίζεται με σκοπό να πάρει ενέργεια».
«Τι μπόρεσες να εκτιμήσεις σ' εκείνο τον τύπο;» ρώτησα.
«Μπόρεσα να εκτιμήσω το μικρό ανασφαλές αγόρι που χρειαζόταν απεγνωσμένα ενέργεια. Εκτός αυτού, σου έ φ ε ρ ε ένα επίκαιρο μήνυμα, σωστά;»
Την κοίταξα. Έδειχνε ότι ήταν έτοιμη να ξεσπάσει σε γέλια.
«Πιστεύεις ότι σταματήσαμε εκεί μόνο και μόνο για να μπορέσω να αντιληφθώ πώς να χειρίζομαι κάποιον όταν παίζει το θέατρό του;»
«Αυτή ήταν η ερώτησή σου, έτσι δεν είναι;»
Χαμογέλασα, το όμορφο συναίσθημά μου επέστρεφε. «Ναι, υποθέτω πως
ήταν».

Ένα κουνούπι που βούιζε γ ύ ρ ω από το πρόσωπό μου με ξύπνησε. Κοίταξα
την Τζούλια. Χαμογελούσε σαν να είχε θυμηθεί κάτι αστείο. Για μερικές ώρες
μετά τη στιγμή που αφήσαμε την όχθη του ποταμού ταξιδεύαμε σιωπηλά, τ σ ι μπώντας από το φαγητό που είχε ετοιμάσει η Τζούλια.
«Ξύπνησες», είπε.
«Ναι», αποκρίθηκα. «Πόσο μακριά είναι ακόμα το Ικίτος;»
«Η πόλη απέχει καμιά πενηνταριά χιλιόμετρα ακόμα, αλλά το Πανδοχείο
Στιούαρτ είναι μόνο λίγα λεπτά απόσταση από δω. Είναι ένα μικρό πανδοχείο
και κυνηγετική κατασκήνωση. Ο ιδιοκτήτης είναι Άγγλος και υποστηρίζει το χ ε ι ρόγραφο». Χαμογέλασε πάλι. «Έχουμε περάσει πολύ ευχάριστες στιγμές μαζί
στο παρελθόν. Αν δεν έχει συμβεί τίποτα, θα πρέπει να είναι εκεί. Ελπίζω να βρούμε
κάποιο ίχνος του Ουίλ».
Σταμάτησε το φορτηγάκι στην άκρη του δρόμου και με κοίταξε. «Καλύτερα
να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας στο χώρο πού βρισκόμαστε», είπε. «Πριν
πέσω για δεύτερη φορά πάνω σου, τριγύριζα ε δ ώ κι εκεί θέλοντας να βοηθήσω
στην ανεύρεση τ η ς Ένατης Επίγνωσης, αλλά δεν ή ξ ε ρ α πού να πάω. Κάποια
στιγμή αντιλήφθηκα ότι σκεφτόμουν συνέχεια τον Ιντόν. Φτάνω σπίτι του και ποιος
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εμφανίζεται; Εσύ. Και μου λες ότι ψάχνεις να βρεις τον Ουίλ και ότι υπάρχουν
φήμες πως είναι στο Ικίτος. Μετά μου έρχεται η έμπνευση ότι θα πάρουμε και
οι δυο μέρος στην ανεύρεση της Ένατης Επίγνωσης και τότε εσύ έχεις τη
διαίσθηση πως σε κάποιο σημείο χωρίζουν οι δρόμοι μας και παίρνουμε διαφορετικές κατευθύνσεις. Περίπου έτσι δεν έγινε;»
«Ναι», είπα.
«Λοιπόν, θέλω να ξέρεις ότι μετά απ' αυτό, σκεφτόμουν πολύ τον Ουίλι
Στιούαρτ και το πανδοχείο. Κάτι πρόκειται να συμβεί εκεί».
Κούνησα το κεφάλι.
Ξανάφερε το όχημα στο δρόμο και έστριψε σε κάποια στροφή. «Να, το πανδοχείο», είπε η Τζούλια.
Μπροστά μας, γύρω στα διακόσια μέτρα, εκεί που ο δρόμος σχημάτιζε άλλη
μια απότομη στροφή στα δεξιά, βρισκόταν ένα διώροφο σπίτι Βικτοριανής εποχής.
Μπήκαμε σε ένα χαλικόστρωτο χώρο στάθμευσης και σταματήσαμε. Μερικοί
άντρες συζητούσαν στη βεράντα. Άνοιξα την πόρτα του οχήματος και ήμουν
έτοιμος να βγω όταν η Τζούλια με άγγιξε στον ώμο.
«Μην ξεχνάς», είπε, «κανένας δε βρίσκεται εδώ τυχαία. Να είσαι σε εγρήγορση
για μηνύματα».
Την ακολούθησα κι ανεβήκαμε στη βεράντα. Οι άντρες, καλοντυμένοι Περουβιανοί, έγνεψαν αφηρημένα καθώς τους προσπεράσαμε και μπήκαμε στο σπίτι.
Στο μεγάλο σαλόνι, η Τζούλια μου έδειξε την τραπεζαρία και μου ζήτησε να
διαλέξω ένα τραπέζι και να την περιμένω εκεί όσο θα μιλούσε με τον ιδιοκτήτη.
Κοίταξα γύρω, την αίθουσα. Είχε καμιά δωδεκαριά τραπέζια τοποθετημένα
σε δυο σειρές. Διάλεξα ένα, σχεδόν στη μέση της αίθουσας και κάθισα με την
πλάτη στον τοίχο. Τρεις Περουβιανοί ήρθαν λίγο μετά και κάθισαν στο απέναντι
τραπέζι. Ένας ακόμη άντρας μπήκε και κάθισε σ' ένα τραπέζι που βρισκόταν
γύρω στα έξι μέτρα πιο πέρα, στα δεξιά μου. Κάθισε με το πλευρό του προς
το μέρος μου. Πρόσεξα πως ήταν ξένος, ίσως Ευρωπαίος.
Η Τζούλια μπήκε στο δωμάτιο, με εντόπισε, με πλησίασε και κάθισε απέναντί
μου.
«Ο ιδιοκτήτης δεν είναι εδώ», είπε, «και ο υπάλληλός του δεν ήξερε τίποτα
για τον Ουίλ».
«Και τώρα τι γίνεται;» ρώτησα.
Με κοίταξε και σήκωσε αδιάφορα τους ώμους. «Δεν ξέρω. Πρέπει να υποθέσουμε πως κάποιος εδώ έχει ένα μήνυμα για μας».
«Ποιος νομίζεις ότι είναι;»
«Δεν ξέρω».
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«Και πώς το ξέρεις ότι θα συμβεί;» ρώτησα, νιώθοντας ξαφνικά σκεπτικιστής.
Ακόμη και μετά από τόσες μυστηριώδεις συμπτώσεις που μου είχαν συμβεί από
τότε που έφτασα στο Περού, δυσκολευόμουν ακόμα να πιστέψω ότι θα συνέβαινε
άλλη μια μόνο και μόνο επειδή το θέλαμε.
«Μην ξεχνάς την Τρίτη Επίγνωση», απάντησε η Τζούλια. «Το σύμπαν είναι
ενέργεια - ενέργεια που ανταποκρίνεται στις προσδοκίες μας. Οι άνθρωποι,
είναι κι αυτοί μέρος αυτής της ενέργειας του σύμπαντος, έτσι όταν έχουμε μια
απορία, εμφανίζονται οι άνθρωποι που έχουν την απάντηση».
Κοίταξε τους ανθρώπους που βρίσκονταν στο δωμάτιο. «Δεν ξέρω ποιοι είναι
αυτοί οι άνθρωποι, αλλά αν μπορούσαμε να τους μιλήσουμε για αρκετή ώρα, θα
ανακαλύπταμε την αλήθεια που έχει ο καθένας για μας και κάποιο μέρος της
απάντησης στα ερωτήματά μας».
Την κοίταξα λοξά, δεν ήμουν σίγουρος ακόμα αν πίστευα ότι ήταν τόσο απλό.
«Το δύσκολο είναι», είπε, «να εκτιμήσουμε σε ποιον θα διαθέσουμε το χρόνο
μας για να συζητήσουμε μαζί του, αφού είναι αδύνατο να κάνουμε το ίδιο με
όλους».
«Πώς αποφασίζεις;» ρώτησα.
«Το χειρόγραφο λέει ότι υπάρχουν σημάδια».
Άκουγα με όλη μου την προσοχή την Τζούλια, αλλά, για κάποιο λόγο, έριχνα
συγχρόνως και ματιές τριγύρω, έτσι κάποια στιγμή το μάτι μου έπεσε στον
άντρα που καθόταν στα δεξιά μου. Εκείνος στράφηκε προς το μέρος μου ακριβώς
εκείνη τη στιγμή και με κοίταξε. Καθώς τα βλέμματά μας συναντήθηκαν, κοίταξε
πάλι το φαγητό του. Απομάκρυνα κι εγώ το βλέμμα μου.
«Τι είδους σημάδια;» ρώτησα.
«Σημάδια σαν κι αυτό», απάντησε.
«Σαν και ποιο;»
«Σαν κι αυτό που μόλις είχες». Έδειξε με το κεφάλι της τον άντρα στα δεξιά
μου.
«Τι εννοείς;»
Η Τζούλια έσκυψε προς το μέρος μου. «Το χειρόγραφο λέει ότι θα μάθουμε
πως η ξαφνική, ταυτόχρονη συνάντηση των βλεμμάτων είναι ένα σημάδι ότι δυο
άνθρωποι πρέπει να συζητήσουν».
«Μα αυτό συμβαίνει συνέχεια», διαμαρτυρήθηκα.
«Ναι», είπε, «συμβαίνει. Και μετά που θα συμβεί οι περισσότεροι άνθρωποι το
ξεχνούν και συνεχίζουν τις δραστηριότητές τους».
Κούνησα το κεφάλι μου. «Τι άλλα σημάδια αναφέρει το χειρόγραφο;» ρώτησα.
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«Μια αίσθηση αναγνώρισης», αποκρίθηκε. «Το να δεις κάποιον που σου φαίνεται γνωστός, ακόμη κι αν δεν έχεις ξαναδεί ποτέ αυτό τον άνθρωπο».
Όταν το είπε αυτό, σκέφτηκα τον Ντόμπσον και τον Ρενό, πόσο γνωστοί μου
είχαν φανεί όταν τους πρωτοείδα.
«Λέει τίποτε το χειρόγραφο για το λόγο που μερικοί άνθρωποι μας φαίνονται
τόσο οικείοι;» ρώτησα.
«Όχι και πολλά πράγματα. Μόνο λέει ότι με ορισμένους ανθρώπους αποτελούμε μέλη της ίδιας ομάδας σκέψης. Οι ομάδες σκέψης συνήθως αποτελούνται από άτομα των οποίων τα ενδιαφέροντα στρέφονται γύρω από τα ίδια
πράγματα. Έχουν όμοιο τρόπο σκέψης κι αυτό δημιουργεί την ίδια έκφραση και
αίσθηση του εξωτερικού κόσμου. Διαισθητικά αναγνωρίζουμε τα μέλη της ομάδας
σκέψης μας και πολύ συχνά μας δίνουν μηνύματα».
Κοίταξα τον άντρα στα δεξιά μου για άλλη μια φορά. Έδειχνε λίγο οικείος.
Και είναι απίστευτο, αλλά καθώς τον κοίταξα, στράφηκε και με κοίταξε ξανά.
Κοίταξα γρήγορα την Τζούλια.
«Πρέπει να μιλήσεις μ' αυτό τον άνθρωπο», είπε εκείνη.
Δεν απάντησα. Ένιωθα άβολα στην ιδέα να σηκωθώ και να τον πλησιάσω.
Ήθελα να φύγω, να πάω στο Ικίτος. Ήμουν έτοιμος να κάνω αυτή την πρόταση
στην Τζούλια όταν εκείνη μίλησε πάλι: «Εδώ πρέπει να βρισκόμαστε», είπε, «όχι
στο Ικίτος. Πρέπει να επιμείνουμε. Το πρόβλημα μ' εσένα είναι ότι αντιδράς
στην ιδέα να τον πλησιάσεις και να πιάσεις κουβέντα μαζί του».
«Πώς το καταφέρνεις αυτό;» ρώτησα.
«Πώς καταφέρνω ποιο;» αποκρίθηκε η Τζούλια.
«Να καταλαβαίνεις τι σκέφτομαι».
«Δεν υπάρχει τίποτα μυστηριώδες. Το μόνο που χρειάζεται είναι να κοιτάζει
κανείς προσεκτικά τις εκφράσεις σου».
«Τι εννοείς;»
«Όταν εκτιμάς κάποιον σε βαθύτερο επίπεδο μπορείς να δεις τον πιο ειλικρινή εαυτό του, πέρα από οποιαδήποτε προσωπεία κι αν έχει φορέσει. Όταν
εστιάζεσαι πράγματι σ' αυτό το επίπεδο, μπορείς να αντιληφθείς τι σκέφτεται
κάποιος από μια ανεπαίσθητη έκφραση του προσώπου του. Αυτό είναι απόλυτα
φυσιολογικό».
«Εγώ το βρίσκω τηλεπαθητικό», είπα.
Χαμογέλασε. «Η τηλεπάθεια είναι απόλυτα φυσιολογική».
Ξανακοίταξα τον άντρα. Εκείνος δε στράφηκε να με κοιτάξει.
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«Το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να συγκεντρώσεις την ενέργεια σου
και να πας να του μιλήσεις», είπε η Τζούλια, «πριν χάσεις την ευκαιρία».
Συγκεντρώθηκα στην προσπάθεια ν' αυξήσω την ενέργειά μου, μέχρις που
ένιωσα πιο δυνατός. Μετά ρώτησα: «Τι να πω σ' αυτό τον τύπο;»
«Την αλήθεια», είπε. «Δώσε στην αλήθεια τη μορφή που πιστεύεις ότι θα
αναγνωρίσει».
«Εντάξει. Θα το κάνω».
Έσπρωξα την καρέκλα μου προς τα πίσω και προχώρησα προς το σημείο
που καθόταν εκείνος ο άντρας. Μου φάνηκε ντροπαλός και νευρικός, όπως
έδειχνε ο Πάμπλο την πρώτη βραδιά που τον συνάντησα. Προσπάθησα να δω
πέρα από τη νευρικότητά του, σε ένα βαθύτερο επίπεδο. Όταν το έκανα, το
πρόσωπό του έδειξε να παίρνει μια άλλη έκφραση, μια έκφραση με περισσότερη
ενέργεια.
«Καλησπέρα», είπα. «Δε φαίνεστε ντόπιος Περουβιανός. Ελπίζω ότι θα με
βοηθήσετε. Ψάχνω για ένα φίλο μου, λέγεται Ουίλ Τζέιμς».
«Σας παρακαλώ καθίστε», είπε με σκανδιναβική προφορά. «Είμαι ο καθηγητής
Έντμοντ Κόνορ».
Μου πρόσφερε το χέρι του και είπε: «Λυπάμαι, αλλά δεν ξέρω το φίλο σας
τον Ουίλ».
Συστήθηκα και μετά εξήγησα - από παρόρμηση ότι ίσως σήμαινε κάτι για
εκείνον - ότι ο Ουίλ έψαχνε να βρει την Ένατη Επίγνωση.
«Γνωρίζω για το χειρόγραφο», είπε. «Βρίσκομαι εδώ γιατί θέλω να εξετάσω
την αυθεντικότητά του».
«Μόνος;»
«Επρόκειτο να συναντήσω εδώ τον καθηγητή Ντόμπσον. Αλλά δεν έχει έρθει
μέχρι τώρα. Δεν καταλαβαίνω γιατί καθυστέρησε. Με διαβεβαίωσε ότι θα ήταν
εδώ όταν έφτανα».
«Ξέρετε τον Ντόμπσον;»
«Ναι. Αυτός οργανώνει μια έρευνα για το χειρόγραφο».
«Και είναι καλά; Πρόκειται να έρθει εδώ;»
Ο καθηγητής με κοίταξε ερωτηματικά. «Αυτό ήταν το πρόγραμμα. Μήπως
συνέβη τίποτε κακό;»
Η ενέργειά μου έπεσε. Αντιλήφθηκα ότι η συνάντηση του Ντόμπσον με τον
Κόνορ είχε καθοριστεί πριν από τη σύλληψη του Ντόμπσον. «Τον συνάντησα στο
αεροπλάνο», εξήγησα, «όταν ερχόμουν στο Περού. Συνελήφθη στη Λίμα. Δεν έχω
ιδέα τι του συνέβη μετά».
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«Συνελήφθη! Θεέ μου!»
«Πότε μιλήσατε μαζί του για τελευταία φορά;» ρώτησα.
«Πριν μερικές βδομάδες, αλλά η συνάντηση μας εδώ ήταν προκαθορισμένη.
Είπε ότι θα μου τηλεφωνούσε αν άλλαζε τίποτα».
«Θυμάστε γιατί ήθελε να τον συναντήσετε εδώ, αντί στη Λίμα;» ρώτησα.
«Είπε ότι υπήρχαν κάτι ερείπια εδώ κοντά και ότι θα βρισκόταν σ' αυτή την
περιοχή για να συζητήσει με κάποιον άλλο επιστήμονα».
«Ανέφερε που θα συναντούσε τον άλλο επιστήμονα;»
«Ναι, είπε ότι έπρεπε να πάει στο..., στο Σαν Λουίς, νομίζω. Γιατί;»
«Δεν ξέρω... Απλώς αναρωτήθηκα».
Καθώς τα έλεγα αυτά, δυο πράγματα συνέβησαν ταυτόχρονα. Πρώτο, άρχισα
να σκέφτομαι τον Ντόμπσον, να νιώθω ότι θα τον ξαναδώ. Συναντιόμαστε σε ένα
δρόμο με μεγάλα δέντρα. Και μετά, ενώ έβλεπα τη σκηνή κοίταξα ταυτόχρονα
από το παράθυρο και είδα, προς μεγάλη μου έκπληξη, τον Πατέρα Σάντσες να
ανεβαίνει τα σκαλοπάτια της βεράντας. Έδειχνε κουρασμένος και τα ρούχα του
ήταν λερωμένα. Στο χώρο στάθμευσης, δίπλα σ' ένα παλιό αυτοκίνητο, περίμενε
ένας άλλος ιερέας.
«Ποιος είναι αυτός;» ρώτησε ο Κόνορ.
«Είναι ο Πατήρ Σάντσες!» αποκρίθηκα και δεν μπορούσα να κρύψω τον ενθουσιασμό μου.
Στράφηκα να κοιτάξω την Τζούλια, αλλά δεν καθόταν πια στο τραπέζι μας.
Σηκώθηκα καθώς ο Σάντσες έμπαινε στην αίθουσα. Όταν με είδε, σταμάτησε
απότομα, με μια έκφραση έκπληξης στο πρόσωπό του. Μετά προχώρησε προς
το μέρος μου και με αγκάλιασε.
«Είσαι καλά;» ρώτησε.
«Ναι, πολύ καλά», είπα. «Εσύ τι κάνεις εδώ;»
Παρ' όλη την κούρασή του γέλασε ελαφρά. «Δεν ήξερα πού αλλού να πάω.
Και παρά λίγο να μη φτάσω κι εδώ. Εκατοντάδες στρατιώτες κατευθύνονται
προς αυτό το μέρος».
«Γιατί έρχονται οι στρατιώτες;» ρώτησε από πίσω μου ο Κόνορ, πλησιάζοντας
το σημείο που στεκόμαστε ο Σάντσες κι εγώ.
«Λυπάμαι», είπε ο Σάντσες. «Δεν ξέρω τι έχουν στο νου τους. Το μόνο που
ξέρω είναι ότι είναι πολλοί».
Σύστησα τους δυο άντρες και εξήγησα στον Πατέρα Σάντσες την κατάσταση
του Κόνορ. Ο Κόνορ έδειχνε πανικόβλητος.
«Πρέπει να φύγω», είπε, «αλλά δεν έχω οδηγό».

Η ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ

224

«Ο Πατήρ Παύλος περιμένει έξω», είπε ο Σάντσες. «Φεύγει αμέσως για τη
Λίμα. Μπορείτε να πάτε μαζί του αν θέλετε».
«Και βέβαια θέλω», είπε ο Κόνορ.
«Περιμένετε. Τι θα γίνει αν πέσουν πάνω στο στρατό;» ρώτησα.
«Δε νομίζω ότι θα σταματήσουν τον Πατέρα Παύλο», είπε ο Σάντσες. «Δεν
είναι πολύ γνωστός».
Εκείνη τη στιγμή μπήκε στο δωμάτιο η Τζούλια και είδε τον Σάντσες. Οι δυο
τους αγκαλιάστηκαν θερμά και εγώ σύστησα πάλι τον Κόνορ. Καθώς μιλούσαμε, ο
Κόνορ έδειχνε να πανικοβάλλεται όλο και περισσότερο και μετά από λίγα λεπτά,
ο Σάντσες του είπε πως ήταν ώρα να ξεκινήσει ο πατήρ Παύλος. Ο Κόνορ έφυγε
για να μαζέψει τα πράγματά του από το δωμάτιό του και γύρισε πολύ σύντομα.
Ο Σάντσες και η Τζούλια τον συνόδευσαν έξω, αλλά εγώ τον αποχαιρέτησα εκεί
και περίμενα στο τραπέζι. Ήθελα να σκεφτώ. Ήξερα ότι το να συναντήσω τον
Κόνορ ήταν σημαντικό κατά κάποιο τρόπο και ότι το γεγονός ότι μας βρήκε ο
Σάντσες εδώ ήταν πολύ σοβαρό, ωστόσο, δεν μπορούσα να ξεκαθαρίσω τη σημασία τους.
Πριν περάσει πολλή ώρα επέστρεψε στο δωμάτιο η Τζούλια και κάθισε δίπλα
μου. «Σου είπα ότι κάτι επρόκειτο να συμβεί εδώ», είπε. «Αν δεν είχαμε σταματήσει δε θα συναντούσαμε τον Σάντσες, ούτε και τον Κόνορ. Για πες μου, όμως,
τι έμαθες από τον Κόνορ;»
«Δεν είμαι σίγουρος ακόμα», είπα. «Πού είναι ο Πατήρ Σάντσες;»
«Πήρε ένα δωμάτιο και πήγε να ξεκουραστεί λίγο. Έχει να κοιμηθεί δυο
μέρες».
Έστρεψα το βλέμμα μου αλλού. Ήξερα ότι ο Σάντσες ήταν κουρασμένος,
αλλά ακούγοντας ότι δε θα μου διέθετε λίγο χρόνο απογοητεύτηκα. Ήθελα
πάρα πολύ να συζητήσω μαζί του, να δω αν μπορούσε να προσθέσει καμιά ιδέα
σε ό,τι συνέβαινε, ιδιαίτερα σχετικά με τους στρατιώτες. Ένιωσα άβολα και μέρος
του εαυτού μου μού έλεγε να φύγω με τον Κόνορ.
Η Τζούλια κατάλαβε την ανυπομονησία μου. «Ηρέμησε», είπε. «Χαλάρωσε
και πες μου τι σκέφτεσαι για την Όγδοη Επίγνωση;»
Την κοίταξα και προσπάθησα να συγκεντρωθώ. «Δεν ξέρω από πού ν' αρχίσω».
«Τι νομίζεις ότι λέει η Όγδοη Επίγνωση;»
Σκέφτηκα λίγο. «Αναφέρεται στις σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους,
παιδιά και ενήλικες. Λέει πως πρέπει να κατονομάζουμε τα θέατρα ελέγχου τους
και να τα αποκαλύπτουμε, να συγκεντρώνουμε την προσοχή μας στον άλλο με
τρόπο που να του στέλνει ενέργεια».
«Και;» ρώτησε.
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Εστίασα την προσοχή μου στο πρόσωπο της και αμέσως είδα πού το πήγαινε.
«Και αν είμαστε παρατηρητικοί και αντιληφθούμε σε ποιον πρέπει να μιλήσουμε,
τότε παίρνουμε απαντήσεις στα ερωτήματα μας».
Η Τζούλια χαμογέλασε πλατιά.
«Αντιλήφθηκα την επίγνωση;» ρώτησα.
«Σχεδόν», απάντησε εκείνη. «Αλλά υπάρχει ακόμα ένα πράγμα. Αντιλαμβάνεσαι τον τρόπο με τον οποίο ένα πρόσωπο μπορεί να ανυψώσει ένα άλλο. Σε
λίγο θα δεις τι συμβαίνει σε μια ομάδα, όταν όλα τα μέλη της γνωρίζουν πως να
αλληλεπιδρούν μ' αυτό τον τρόπο».

Βγήκα στη βεράντα και κάθισα σε μια από τις καρέκλες από σφυρήλατο
σίδηρο. Λίγα λεπτά αργότερα ήρθε και η Τζούλια. Είχαμε φάει χωρίς να μιλάμε
πολύ και μετά αποφασίσαμε να καθίσουμε έξω στο βραδινό αέρα. Είχαν περάσει
τρεις ώρες από τη στιγμή που ο Σάντσες είχε αποσυρθεί στο δωμάτιό του και
άρχισα να νιώθω πάλι ανυπομονησία. Όταν εμφανίστηκε ξαφνικά και κάθισε
μαζί μας ανακουφίστηκα
«Άκουσες τιποτε για τον Ουίλ;» τον ρώτησα.
Γύρισε την καρέκλα του για να αντικρίζει την Τζούλια κι εμένα. Παρατήρησα
ότι προσάρμοζε προσεκτικά τη θέση της καρέκλας του ώστε να βρίσκεται στην
ίδια απόσταση κι από τους δυο μας.
«Ναι», είπε τελικά. «Άκουσα».
Σταμάτησε πάλι κι έπεσε σε βαθιά σκέψη, έτσι ξαναρώτησα: «Τι άκουσες;»
«Θα σου πω όλα όσα συνέβησαν», είπε. «Όταν φύγαμε για να επιστρέψουμε
στο χώρο της αποστολής μου, ο Πατήρ Κάρολος κι εγώ περιμέναμε να βρούμε
εκεί, μαζί με το στρατό, τον Πατέρα Σεβαστιανό. Περιμέναμε μια ιερά εξέταση.
Όταν φτάσαμε ανακαλύψαμε ότι ο Πατήρ Σεβαστιανός και οι στρατιώτες είχαν
φύγει ξαφνικά, λίγες ώρες νωρίτερα, αφού έλαβαν κάποιο μήνυμα.»
«Για μια ολόκληρη μέρα δεν ξέραμε τι συνέβαινε και ξαφνικά χτες μας επισκέφτηκε ο Πατήρ Κόστους, τον οποίο όπως καταλαβαίνω έχεις συναντήσει.
Μας είπε ότι τον οδήγησε στην αποστολή μου ο Ουίλ Τζέιμς. Φαίνεται ότι ο Ουίλ
θυμήθηκε το όνομα της αποστολής μου από τη συζήτηση που είχε παλαιότερα
με τον Πατέρα Κάρολο και ήξερε διαισθητικά ότι θα χρειαζόμαστε τις πληροφορίες που μας έφερνε ο Πατήρ Κόστους. Ο Πατήρ Κόστους είχε αποφασίσει να
υποστηρίξει το χειρόγραφο».
«Γιατί έφυγε τόσο ξαφνικά ο Σεβαστιανός;» ρώτησα.
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«Επειδή», απάντησε ο Σάντσες, «ήθελε να επιταχύνει την πραγματοποίηση
των σχεδίων του. Το μήνυμα που είχε λάβει, έλεγε ότι ο Πατήρ Κόστους ήταν
έτοιμος να εκθέσει την πρόθεση του Σεβαστιανού, η οποία είναι να καταστρέψει
την Ένατη Επίγνωση».
«Τη βρήκε ο Σεβαστιανός;»
«Όχι ακόμα, αλλά πιστεύει ότι θα τη βρει. Ανακάλυψαν ένα άλλο έγγραφο το
οποίο δείχνει πού βρίσκεται η Ένατη».
«Πού υποτίθεται ότι βρίσκεται;» ρώτησε η Τζούλια.
«Στα Ουράνια Ερείπια», απάντησε ο Σάντσες.
«Πού είναι αυτό το μέρος;» ρώτησα.
Η Τζούλια με κοίταξε. «Γύρω στα εξήντα μίλια από εδώ. Είναι ένας χώρος
ανασκαφών όπου έσκαβαν αποκλειστικά Περουβιανοί επιστήμονες, με μεγάλη
μυστικότητα. Αποτελείται από διαδοχικά στρώματα αρχαίων ναών, πρώτα της
εποχής των Μάγια, μετά τον Ίνκας. Φαίνεται πως και οι δυο λαοί πίστευαν ότι
υπάρχει κάτι ξεχωριστό σ' αυτή την τοποθεσία».
Ξαφνικά αντιλήφθηκα ότι ο Σάντσες συγκεντρωνόταν με ασυνήθιστη ένταση
στη συζήτηση. Όταν μιλούσα εστιαζόταν απόλυτα σ' εμένα, χωρίς να παίρνει
καθόλου το βλέμμα του από πάνω μου. Όταν μιλούσε η Τζούλια, ο Πατήρ
Σάντσες μετατοπιζόταν έτσι ώστε να εστιάζεται απόλυτα σ' εκείνη. Φαινόταν να
δρα πολύ συνειδητά. Αναρωτήθηκα τι έκανε και εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή
έγινε μια ανάπαυλα στη συζήτηση.
«Τι είναι;» ρώτησα.
Ο Σάντσες χαμογέλασε. «Είναι η σειρά σου να μιλήσεις».
«Μιλάμε με τη σειρά;» ρώτησα.
«Όχι», είπε η Τζούλια, «έχουμε μια συνειδητή συζήτηση. Κάθε άτομο μιλά
όταν η ενέργεια κατευθύνεται πάνω του. Διακρίναμε ότι κινήθηκε προς εσένα».
Δεν ήξερα τι να πω.
Ο Σάντσες με κοίταξε με ζεστασιά. «Μέρος της Όγδοης Επίγνωσης σε μαθαίνει
να αλληλεπιδράς συνειδητά σε μια ομάδα. Αλλά μη συγκεντρώνεις την προσοχή
σου στον εαυτό σου. Απλώς κατανόησε τη διαδικασία. Καθώς τα μέλη της ομάδας
μιλούν, μόνο ένας θα έχει την πιο ισχυρή ιδέα σε κάποια συγκεκριμένη στιγμή.
Αν βρίσκονται σε εγρήγορση, οι άλλοι στην ομάδα μπορούν να αισθανθούν
ποιος πρόκειται να μιλήσει και τότε να εστιάσουν συνειδητά την ενέργειά τους
πάνω σ' αυτό το πρόσωπο, βοηθώντας το να φέρει στην επιφάνεια την ιδέα του
με τη μεγαλύτερη διαύγεια.
«Μετά, καθώς προχωρά η συζήτηση, κάποιος άλλος θα έχει την πιο ισχυρή ιδέα, μετά κάποιος άλλος και η συζήτηση συνεχίζεται μ' αυτό τον τρόπο

Η ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΗΘΙΚΗ

227

Αν συγκεντρώνεσαι σ' αυτό που λέγεται, μπορείς να αισθανθείς πότε είναι η σειρά
σου. Η ιδέα θα έρθει στο νου σου».
Ο Σάντσες έστρεψε τα μάτια του προς την Τζούλια η οποία ρώτησε: «Ποια ιδέα
είχες που δεν εξέφρασες;»
Προσπάθησα να σκεφτώ. «Αναρωτιόμουν», είπα τελικά, «γιατί ο Πατήρ Σάντσες
κοίταζε τόσο έντονα όποιον μιλούσε. Φαντάζομαι πως ήθελα να μάθω τι σημαίνει
αυτό».
«Το κλειδί σ' αυτή τη διαδικασία», είπε ο Σάντσες, «είναι να μιλάς όταν είναι
η ώρα σου και να προβάλλεις ενέργεια όταν είναι ώρα κάποιου άλλου».
«Πολλά μπορούν να γίνουν λάθος», παρενέβη η Τζούλια. «Σε μερικούς ανθρώπους μπορεί να διογκωθεί ο εγωισμός όταν βρίσκονται σε ομάδα. Νιώθουν τη
δύναμη μιας ιδέας και την εκφράζουν, μετά επειδή η ένταση της ενέργειας τους
κάνει να νιώθουν τόσο όμορφα, συνεχίζουν να μιλούν ακόμα κι όταν η ενέργεια
έχει μετατοπιστεί σε κάποιον άλλο. Προσπαθούν να μονοπωλήσουν την ομάδα.»
«Άλλοι πάλι, οπισθοχωρούν και, ακόμη κι όταν νιώθουν τη δύναμη μιας ιδέας,
δε διακινδυνεύουν να την εκφράσουν. Όταν συμβαίνει αυτό, η ομάδα διασπάται
και τα μέλη της δε δέχονται το όφελος όλων των μηνυμάτων. Το ίδιο συμβαίνει
και όταν μερικά μέλη της ομάδας δεν είναι αποδεκτά από άλλα μέλη. Τα άτομα
που έχουν απορριφθεί, εμποδίζονται να λάβουν την ενέργεια κι έτσι η ομάδα
δεν επωφελείται από τις δικές τους ιδέες».
Η Τζούλια σταμάτησε και κοιτάξαμε και οι δυο τον Σάντσες που έπαιρνε αναπνοή για να μιλήσει. «Ο τρόπος με τον οποίο αποκλείονται οι άνθρωποι έχει
σημασία», είπε. «Όταν δε συμπαθούμε κάποιον, ή νιώθουμε απειλή από κάποιον,
η φυσιολογική τάση είναι να εστιαζόμαστε σε κάτι που δε μας αρέσει σ' αυτό τον
άνθρωπο, σε κάτι που μας εκνευρίζει. Δυστυχώς, όταν το κάνουμε αυτό - αντί
να βλέπουμε τη βαθύτερη ομορφιά του ατόμου και να του δίνουμε ενέργειά του αποσπούμε ενέργεια και στην πραγματικότητα το βλάπτουμε. Το μόνο που
καταλαβαίνει εκείνος είναι ότι ξαφνικά νιώθει λιγότερο όμορφος και με λιγότερη
αυτοπεποίθηση, και αυτό γιατί απορροφήσαμε την ενέργειά του».
«Γι' αυτό», είπε η Τζούλια, «αυτή η διαδικασία είναι τόσο σημαντική. Οι άνθρωποι, κάνουν ο ένας τον άλλο να γεράσει, με τρομακτική ταχύτητα, με τους βίαιους
ανταγωνισμούς τους».
«Αλλά μην ξεχνάς», πρόσθεσε ο Σάντσες, «ότι σε μια πραγμαπκά λειτουργική
ομάδα, επιδιώκουμε να κάνουμε το αντίθετο, επιδιώκουμε την αύξηση της ενέργειας και της δόνησης κάθε μέλους με την ενέργεια που στέλνουν όλοι οι άλλοι.
Όταν συμβεί αυτό, το ενεργειακό πεδίο κάθε ατόμου συγχωνεύεται με τα ενεργειακά πεδία των υπολοίπων και δημιουργεί μια λίμνη ενέργειας. Η ομάδα είναι
σαν να έχει μόνο ένα σώμα, αλλά ένα σώμα με πολλά κεφάλια. Μερικές φορές
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μιλά το ένα κεφάλι εκ μέρους του σώματος. Άλλες πάλι μιλά κάποιο άλλο
κεφάλι. Αλλά σε μια ομάδα που λειτουργεί μ' αυτό τον τρόπο, κάθε άτομο
γνωρίζει πότε να μιλήσει και τι να πει, γιατί αληθινά βλέπει τη ζωή με περισσότερη διαύγεια. Αυτός είναι ο Ανώτερος Άνθρωπος για τον οποίο μιλά η Όγδοη
Επίγνωση όταν αναφέρεται στη σχέση ανάμεσα σε έναν άντρα και σε μια γυναίκα.
Αλλά και άλλες ομάδες μπορούν να σχηματίσουν έναν τέτοιο Ανώτερο Άνθρωπο».
Τα λόγια του Πατέρα Σάντσες με έκαναν να σκεφτώ ξαφνικά τον Πατέρα
Κόστους και τον Πάμπλο. Είχε αυτός ο νεαρός Ινδιάνος καταφέρει να αλλάξει
τελικά τις απόψεις του Πατέρα Κόστους και τον έκανε να θέλει, τώρα, να διαφυλάξει το χειρόγραφο; Μπόρεσε να κάνει κάτι τέτοιο ο Πάμπλο χρησιμοποιώντας
τη δύναμη της Όγδοης Επίγνωσης;
«Πού είναι τώρα ο Πατήρ Κόστους;» ρώτησα.
Και οι δυο έδειξαν λίγο έκπληκτοι από την ερώτησή μου, αλλά ο Πατήρ Σάντσες
απάντησε βιαστικά: «Αποφάσισε να πάει μαζί με τον Πατέρα Κάρολο στη Λίμα για
να συζητήσουν με τους αρχηγούς της εκκλησίας μας για ό,τι σχεδιάζει να κάνει
ο Καρδινάλιος Σεβαστιανός».
«Υποθέτω ότι αυτός ήταν ο λόγος που ο Πατήρ Κάρολος επέμενε τόσο πολύ
να έρθει μαζί σου στην αποστολή σου. Ή ξ ε ρ ε πως είχε κάτι να κάνει εκεί».
«Ακριβώς», είπε ο Σάντσες.
Μείναμε για λίγο σιωπηλοί και κοιτάξαμε ο ένας τον άλλο περιμένοντας την
επόμενη ιδέα να εμφανιστεί.
«Το θέμα τώρα είναι», είπε τελικά ο Πατήρ Σάντσες, «τι πρέπει να κάνουμε
εμείς».
Πρώτη μίλησε η Τζούλια. «Όλο αυτό τον καιρό μου γεννιούνταν σκέψεις ότι
με κάποιο τρόπο έχω να διαδραματίσω κάποιο ρόλο στην Ένατη Επίγνωση. Ότι
θα την αποκτήσω και θα την κρατήσω για αρκετό διάστημα ώστε να κάνω κάτι...
αλλά δεν μπορώ να το δω ξεκάθαρα».
Ο Σάντσες κι εγώ την κοιτάζαμε έντονα όσο μιλούσε.
«Το βλέπω να συμβαίνει σε ένα συγκεκριμένο χώρο...» συνέχισε η Τζούλια
«Για περιμένετε μια στιγμή. Ο χώρος που σκέφτομαι είναι στα ερείπια. Στα
Ουράνια Ερείπια. Υπάρχει εκεί ένα συγκεκριμένο σημείο ανάμεσα στους ναούς.
Το είχα ξεχάσει σχεδόν». Μας κοίταξε. «Εκεί πρέπει να πάω. Πρέπει να πάω στα
Ουράνια Ερείπια».
Καθώς τελείωνε η Τζούλια, κι εκείνη και ο Σάντσες έστρεψαν το βλέμμα τους
πάνω μου.
«Δεν ξέρω», είπα. «Το ενδιαφέρον μου ήταν πάντοτε στο λόγο που ο Σεβαστια
νός και οι άνθρωποι του είναι τόσο αντίθετοι με το χειρόγραφο. Ανακάλυψα πως
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αυτό συμβαίνει γιατί φοβούνται την ιδέα της εσωτερικής μας εξέλιξης... αλλά
τώρα δεν ξέρω πού να πάω... αυτοί οι στρατιώτες έρχονται... φαίνεται πως ο
Σεβαστιανός πρόκειται να βρει πρώτος την Ένατη Επίγνωση... δεν ξέρω. Πάντα
μου γεννιόταν η σκέψη πως με κάποιο τρόπο ενέχομαι στην προσπάθεια να
πειστεί να μην καταστρέψει το χειρόγραφο».
Σταμάτησα να μιλώ. Οι σκέψεις μου πήγαν πάλι στον Ντόμπσον και μετά,
εντελώς απότομα, στην Ένατη Επίγνωση. Ξαφνικά αντιλήφθηκα πως η Ένατη
Επίγνωση θα αποκάλυπτε πού πηγαίνουμε εμείς οι άνθρωποι μ' αυτή την εξέλιξη.
Είχα αναρωτηθεί πώς θα φέρονταν οι άνθρωποι, ο ένας προς τον άλλο, σαν αποτέλεσμα των όσων έλεγε το χειρόγραφο, και αυτή η ερώτηση είχε απαντηθεί με
την Όγδοη Επίγνωση. Τώρα η λογική επόμενη ερώτηση ήταν: πού πρόκειται να
οδηγήσει το όλο θέμα, τι αλλαγές θα επιφέρει στην ανθρώπινη κοινωνία; Και
αυτό θα πρέπει να ήταν το θέμα της Ένατης Επίγνωσης.
Ήξερα, επίσης, πως, κατά κάποιο τρόπο, αυτή η γνώση μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να καθησυχάσει τους φόβους του Σεβαστιανού σχετικά με τη συνειδητή εξέλιξη... αν άκουγε.
«Εξακολουθώ να πιστεύω ότι ο Καρδινάλιος Σεβαστιανός μπορεί να πειστεί
να υποστηρίξει το χειρόγραφο», είπα με αυτοπεποίθηση.
«Βλέπεις τον εαυτό σου να τον πείθει;» ρώτησε ο Σάντσες.
«Όχι... όχι, όχι ακριβώς. Είμαι μαζί με κάποιον άλλον που μπορεί να φτάσει
μέχρι αυτόν. Κάποιον που τον γνωρίζει και μπορεί να συζητήσει στο επίπεδό
του».
Καθώς τα είπα αυτά η Τζούλια κι εγώ, ταυτόχρονα, κοιτάξαμε τον Πατέρα
Σάντσες.
Εκείνος αγωνίστηκε να χαμογελάσει και όταν μίλησε έδειξε αποδοχή. «Ο Καρδινάλιος Σεβαστιανός κι εγώ αποφύγαμε την κατά μέτωπο σύγκρουση για το θέμα
του χειρογράφου για πολύ καιρό. Υπήρξε πάντα ανώτερός μου στην ιεραρχία. Με
θεωρούσε προστατευόμενό του και πρέπει να ομολογήσω ότι τον έβλεπα με
σεβασμό. Νομίζω όμως πως πάντα το ήξερα ότι θα φτάναμε εδώ. Από την πρώτη
φορά που το ανέφερες ήξερα ότι η ευθύνη για την προσπάθεια να μεταπειστεί
έπεφτε σ' εμένα».
Κοίταξε την Τζούλια κι εμένα, και μετά συνέχισε: «Η μητέρα μου ήταν Χριστιανή
και ανήκε στην εκκλησία των Μεταρρυθμιστών. Απεχθανόταν τη χρήση των συναισθημάτων ενοχής και του φόβου όταν εκκλησιαζόταν. Ένιωθε πως οι άνθρωποι
έπρεπε να έρθουν στη θρησκεία από αγάπη, όχι από φόβο. Ο πατέρας μου, από
την άλλη πλευρά, ήταν οπαδός της αυστηρής πειθαρχίας. Αργότερα έγινε ιερέας
και, όπως και ο Σεβαστιανός, πίστευε ακράδαντα στην παράδοση και την εξουσία.
Αυτό άφησε εμένα να θέλω να εργαστώ στα πλαίσια της εκκλησιαστικής εξουσίας,
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αλλά πάντοτε έψαχνα να βρω τρόπους για την τροποποίηση της ώστε η έμφαση
να δίνεται στο ανώτερο θρησκευτικό συναίσθημα.»
«Η αντιμετώπιση του Σεβαστιανού είναι το επόμενο βήμα για μένα. Αντιστεκόμουν, αλλά ξέρω ότι πρέπει να πάω στην αποστολή του Σεβαστιανού στο Ικίτος».
«Θα έρθω μαζί σου», είπα.
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Ο δρόμος που πήγαινε βόρεια ελισσόταν μέσα στην πυκνή ζούγκλα και ακολουθούσε τις όχθες διαφόρων παραποτάμων του Αμαζονίου. Είχαμε ξυπνήσει
νωρίς και αποχαιρετιστήκαμε βιαστικά με την Τζούλια, μετά φύγαμε με ένα
όχημα που είχε δανειστεί ο Πατήρ Σάντσες, ένα ψηλό φορτηγό με υπερβολικά
μεγάλες ρόδες και κίνηση και στους τέσσερις τροχούς. Όταν προχωρήσαμε
λίγο, το έδαφος άρχισε να ανηφορίζει ελαφρά, και τα δέντρα έγιναν πιο αραιά
και πιο μεγάλα.
«Μοιάζει σαν την περιοχή γύρω από το Βισιέντε», είπα στον Σάντσες.
Εκείνος μου χαμογέλασε και είπε: «Μπήκαμε σε μια επίπεδη περιοχή που
έχει μήκος γύρω στα ογδόντα χιλιόμετρα και πλάτος γύρω στα είκοσι. Είναι
διαφορετική και πιο ενεργοποιημένη. Φτάνει από δω μέχρι τα Ουράνια Ερείπια.
Περιτριγυρίζεται από ζούγκλα».
Μακριά, στα δεξιά μας, κοντά στο σημείο απ' όπου ξεκινούσε η ζούγκλα,
πρόσεξα ένα κομμάτι γυμνής γης. «Τι είναι εκείνο εκεί;» ρώτησα δείχνοντας.
«Εκείνο», είπε, «είναι ένα παράδειγμα του πώς βλέπει η κυβέρνηση τη γεωργική
ανάπτυξη».
Μια φαρδιά λουρίδα είχε εκχερσωθεί, τα δέντρα είχαν μαζευτεί σε σωρούς
και μερικά είχαν καεί. Ένα κοπάδι αγελάδες βοσκούσε αδιάφορα μέσα στο
άγριο χορτάρι και το διαβρωμένο έδαφος. Καθώς περάσαμε δίπλα τους, μερικές
σήκωσαν το κεφάλι και μας κοίταξαν θορυβημένες από τον ήχο της μηχανής.
Πρόσεξα άλλο ένα κομμάτι γης από το οποίο μόλις είχε περάσει η μπουλντόζα
και αντιλήφθηκα πως η "ανάπτυξη" προχωρούσε προς τα μεγάλα δέντρα από τα
οποία μόλις είχαμε περάσει.
«Απαίσιο θέαμα», είπα.
«Σίγουρα», απάντησε ο Σάντσες. «Ακόμα και ο Καρδινάλιος Σεβαστιανός είναι
αντίθετος».
Σκέφτηκα τον Φιλ. Ίσως αυτός ήταν ο τόπος που προσπαθούσε να προστατέψει. Τι του είχε συμβεί; Ξαφνικά σκέφτηκα ξανά τον Ντόμπσον. Ο Κόνορ είχε
πει πως ο Ντόμπσον είχε σκοπό να πάει στο πανδοχείο. Γιατί ήταν εκεί ο Κόνορ
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και μου το είπε; Πού ήταν τώρα ο Ντόμπσον; Τον είχαν απελάσει; Τον είχαν φυλακίσει; Δε μου διέφυγε ότι η εικόνα του Ντόμπσον ήρθε σε συνδυασμό μ' εκείνη
του Φιλ.
«Πόσο μακριά είναι ακόμα η αποστολή του Σεβαστιανού;» ρώτησα.
«Καμιά ώρα», απάντησε ο Σάντσες. «Πώς νιώθεις;»
«Τι εννοείς;»
«Εννοώ, πώς είναι το ενεργειακό σου πεδίο;»
«Νομίζω πως είναι υψηλό», είπα. «Υπάρχει πολλή ομορφιά εδώ».
«Τι σκέφτηκες σχετικά με τη συζήτηση που είχαμε οι τρεις μας χτες βράδυ;»
ρώτησε.
«Σκέφτηκα πως ήταν εκπληκτικό».
«Κατάλαβες τι συνέβαινε;»
«Εννοείς, τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζονταν οι ιδέες στον καθένα μας σε
διαφορετικό χρόνο;»
«Ναι, αλλά και τη μεγαλύτερη σημασία που έχει».
«Δεν ξέρω», είπα.
«Λοιπόν, το σκεφτόμουνα. Αυτός ο τρόπος συνειδητής σύνδεσης, κατά τον
οποίο ο καθένας προσπαθεί να φέρει στην επιφάνεια το καλύτερο που υπάρχει
στους άλλους και όχι να τους εξουσιάσει, είναι μια στάση που με τον καιρό θα
υιοθετηθεί από ολόκληρη την ανθρώπινη φυλή. Σκέψου πόσο αυξάνεται το ενεργειακό πεδίο του καθενός και ο ρυθμός εξέλιξής του μ' αυτό τον τρόπο!»
«Σωστά», είπα, «αναρωτιόμουν τι αλλαγές θα επέλθουν στον ανθρώπινο
πολιτισμό καθώς το σύνολο του ενεργειακού επιπέδου ανυψώνεται».
Με κοίταξε σαν να είχα βρει την ακριβή ερώτηση. «Αυτό θέλω να μάθω κι εγώ»,
είπε.
Κοιτάξαμε ο ένας τον άλλο για μια στιγμή και ήξερα πως και οι δυο θέλαμε
να δούμε ποιος θα έχει την επόμενη ιδέα. Τελικά είπε: «Η απάντηση σ' αυτή την
ερώτηση πρέπει να βρίσκεται στην Ένατη Επίγνωση. Εκεί πρέπει να εξηγείται τι
θα συμβεί καθώς θα εξελίσσεται ο πολιτισμός».
«Το ίδιο νομίζω κι εγώ», είπα.
Ο Σάντσες έκοψε ταχύτητα. Πλησιάζαμε ένα σταυροδρόμι και φαινόταν να
μην μπορεί ν' αποφασίσει ποιο δρόμο να πάρει.
«Θα περάσουμε καθόλου από το Σαν Λουίς;» ρώτησα.
Με κοίταξε κατευθείαν στα μάτια. «Μόνο αν στρίψουμε αριστερά σ' αυτό το
σταυροδρόμι. Γιατί;»
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«Ο Κόνορ μου είπε πως ο Ντόμπσον σχεδίαζε, πηγαίνοντας προς το πανδοχείο, να περάσει από το Σαν Λουίς. Νομίζω πως ήταν μήνυμα».
Συνεχίσαμε να κοιταζόμαστε.
«Ήδη είχες αρχίσει να κόβεις ταχύτητα σ' αυτό το σταυροδρόμι», είπα. «Γιατί;»
Σήκωσε τους ώμους αδιάφορα. «Δεν ξέρω. Ο πιο κοντινός δρόμος για το
Ικίτος είναι να πάμε ευθεία. Απλώς ένιωσα να διστάζω για κάποιο λόγο».
Ένα ρίγος διέτρεξε το σώμα μου.
Ο Σάντσες σήκωσε το ένα φρύδι και χαμογέλασε. «Υποθέτω πως καλύτερα
να περάσουμε από το Σαν Λουίς, ε;»
Έγνεψα και ένιωσα ένα κύμα ενέργειας. Καταλάβαινα πως η διαμονή μας
στο πανδοχείο και η συνάντησή μου με τον Κόνορ, αποκτούσαν τώρα μεγαλύτερη σημασία. Καθώς ο Σάντσες έστριβε αριστερά και τραβούσε προς το Σαν
Λουίς εγώ κοίταζα την άκρη του δρόμου με προσδοκία. Για τριάντα σαράντα
λεπτά δε συνέβη τίποτα. Μετά, ξαφνικά, κάποιος κορνάρισε. Στραφήκαμε και
είδαμε ένα ασημένιο τζιπ να έρχεται πίσω μας με ταχύτητα. Ο οδηγός μας έγνεφε
μανιωδώς. Έμοιαζε γνωστός.
«Αυτός είναι ο Φιλ!» είπα.
Σταματήσαμε στην άκρη του δρόμου και ο Φιλ πήδηξε από το αυτοκίνητο και
έτρεξε προς τη μεριά του φορτηγού που καθόμουν εγώ. Άρπαξε το χέρι μου και
έγνεψε στον Σάντσες.
«Δεν ξέρω τι κάνετε εδώ», είπε, «αλλά ο δρόμος μπροστά είναι γεμάτος
στρατιώτες. Καλύτερα να γυρίσετε το αυτοκίνητο και να έρθετε να περιμένετε
μαζί μας».
«Πώς ήξερες ότι θα ερχόμαστε;» ρώτησα.
«Δεν το ήξερα», είπε. «Απλώς κοίταξα προς τα πάνω και σας είδα να περνάτε.
Εμείς βρισκόμαστε περίπου ένα χιλιόμετρο προς τα πίσω». Κοίταξε γύρω του
για ένα δευτερόλεπτο και πρόσθεσε: «Καλύτερα να φύγουμε απ' αυτό το δρόμο».
«Θα σε ακολουθήσουμε», είπε ο πατήρ Σάντσες.
Ο Φιλ έστριψε το τζιπ του και προχώρησε προς την κατεύθυνση απ' όπου
είχαμε έρθει. Μετά έστρεψε ανατολικά ακολουθώντας έναν άλλο δρόμο και
σταμάτησε απότομα. Από πίσω από τα δέντρα βγήκε ένας άλλος άντρας και
προχώρησε προς το όχημα. Δεν μπορούσα να πιστέψω στα μάτια μου. Ήταν ο
Ντόμπσον!
Κατέβηκα από το φορτηγό και πήγα προς αυτόν. Έδειξε την ίδια έκπληξη και
με αγκάλιασε με θέρμη.
«Είναι θαυμάσιο που σε βλέπω!» είπε.
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«Το ίδιο και για μένα», αποκρίθηκα. «Νόμιζα πως σε είχαν σκοτώσει!»
Ο Ντόμπσον με χτύπησε χαϊδευτικά στην πλάτη και είπε: «Όχι, υποθέτω πως
πανικοβλήθηκα. Απλώς με έπιασαν. Αργότερα κάποιοι αξιωματούχοι που ήταν
ευνοικά διατεθειμένοι προς το χειρόγραφο με άφησαν να φύγω. Από τότε είμαι
ένας δραπέτης».
Σταμάτησε και μου χαμογέλασε. «Χαίρομαι που είσαι καλά. Όταν μου είπε ο
Φιλ ότι σε συνάντησε στο Βισιέντε και μετά ότι τον συνέλαβαν μαζί μ' εσένα, δεν
ήξερα τι να πιστέψω. Αλλά έπρεπε να το ξέρω ότι θα ξανασυναντηθούμε. Πού
πηγαίνετε;»
«Να δούμε τον Καρδινάλιο Σεβαστιανό. Πιστεύουμε πως σκοπεύει να καταστρέψει την τελευταία επίγνωση».
Ο Ντόμπσον έγνεψε καταφατικά και ήταν έτοιμος να πει κάτι, αλλά μας πλησίασε ο Πατήρ Σάντσες.
Τους σύστησα αμέσως.
«Νομίζω πως άκουσα να αναφέρεται το όνομά σας στη Λίμα», είπε ο Ντόμπσον
στον Σάντσες, «σχετικά με δυο ιερείς που κρατούνταν».
«Τον Πατέρα Κάρολο και τον Πατέρα Κόστους;» ρώτησα.
«Νομίζω πως αυτά ήταν τα ονόματά τους, ναι».
Το μόνο που έκανε ο Σάντσες ήταν να κουνήσει ελαφρά το κεφάλι. Τον παρατήρησα για μια στιγμή. Μετά ο Ντόμπσον κι εγώ, για λίγα λεπτά, αφηγηθήκαμε
ο ένας στον άλλο τις εμπειρίες μας από τότε που χωριστήκαμε. Μου είπε πως
είχε μελετήσει και τις οκτώ επιγνώσεις και φαινόταν ανυπόμονος να πει και κάτι
άλλο, αλλά τον διέκοψα για να του πω πως είχαμε συναντήσει τον Κόνορ και ότι
είχε επιστρέψει στη Λίμα.
«Μάλλον θα τον συλλάβουν κι αυτόν», είπε ο Ντόμπσον. «Λυπάμαι που δεν
μπόρεσα να πάω έγκαιρα στο πανδοχείο, αλλά ήθελα να έρθω πρώτα στον Σαν
Λουίς για να δω κάποιον άλλο επιστήμονα. Ωστόσο, δεν μπόρεσα να τον βρω
και έπεσα πάνω στον Φιλ και...»
«Τι συμβαίνει;» ρώτησε ο Σάντσες.
«Ίσως πρέπει να καθίσουμε κάτω», είπε ο Ντόμπσον. «Δε θα το πιστέψετε,
αλλά ο Φιλ βρήκε ένα αντίγραφο ενός αποσπάσματος της Ένατης Επίγνωσης!»
Κανένας δεν κινήθηκε.
«Βρήκε ένα μεταφρασμένο αντίγραφο;» ρώτησε ο Πατήρ Σάντσες.
«Ναι».
Ο Φιλ είχε μείνει στο όχημά του και έκανε κάτι, αλλά τώρα ερχόταν προς το
μέρος μας.
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«Βρήκες τμήμα της Ένατης;» τον ρώτησα.
«Δεν το βρήκα», είπα. «Μου δόθηκε. Μετά τη σύλληψή μας, με μετέφεραν σε
μιαν άλλη πόλη. Δεν ξέρω πού. Μετά από λίγο εμφανίστηκε ο Καρδινάλιος
Σεβαστιανός. Μου ζητούσε συνέχεια να του πω για την εργασία στο Βισιέντε και
τις προσπάθειές μου να σώσω τα δάση. Δεν ήξερα το λόγο μέχρι που ένας φρουρός μου έφερε ένα κομμάτι από ένα αντίγραφο της Ένατης Επίγνωσης. Ο
φρουρός το είχε κλέψει από κάποιους ανθρώπους του Σεβαστιανού που φαίνεται πως μόλις το είχαν μεταφράσει. Λέει για την ενέργεια στα παλαιά δάση».
«Τι λέει;» ρώτησα τον Φιλ.
Σταμάτησε κι έμεινε για λίγο σκεφτικός. Ο Ντόμπσον πρότεινε πάλι να πάμε
να καθίσουμε. Μας οδήγησε σε ένα μικρό ξέφωτο στο κέντρο του οποίου είχαν
στρώσει ένα μουσαμά. Καμιά δωδεκαριά μεγάλα δέντρα σχημάτιζαν κύκλο διαμέτρου δέκα περίπου μέτρων. Μέσα στον κύκλο υπήρχαν πολύ αρωματικοί
θάμνοι και φτέρες που είχαν το πιο φωτεινό πράσινο χρώμα που είδα ποτέ.
Καθίσαμε αντικρίζοντας ο ένας τον άλλο.
Ο Φιλ κοίταξε τον Ντόμπσον. Μετά ο Ντόμπσον κοίταξε τον Σάντσες κι εμένα
και είπε: «Η Ένατη Επίγνωση εξηγεί πως ο ανθρώπινος πολιτισμός θα αλλάξει
την επόμενη χιλιετία σαν αποτέλεσμα της συνειδητής εξέλιξης. Περιγράφει ένα
σημαντικά διαφορετικό τρόπο ζωής. Για παράδειγμα, το χειρόγραφο προφητεύει ότι εμείς οι άνθρωποι θα μειώσουμε εκούσια τον πληθυσμό μας ώστε να
μπορούμε να ζούμε όλοι στις πιο ισχυρές και τις πιο όμορφες τοποθεσίες της
Γης. Αλλά είναι αξιοσημείωτο ότι στο μέλλον θα υπάρχουν πολύ περισσότερες
περιοχές σαν κι αυτές, γιατί θα αφήσουμε σκόπιμα άκοπα τα δάση ώστε να
μεγαλώσουν και να δώσουν ενέργεια».
«Σύμφωνα με την Ένατη επίγνωση, στο μέσο της επόμενης χιλιετίας», συνέχισε ο Ντόμπσον, «οι άνθρωποι θα ζουν ανάμεσα σε δέντρα ηλικίας πεντακοσίων ετών και σε κήπους προσεκτικά φροντισμένους, αλλά και σε μικρή απόσταση από αστικές περιοχές απίστευτης τεχνολογικής προόδου. Μέχρι τότε, τα
μέσα επιβίωσης - τροφή, ρουχισμός και επικοινωνίες - θα είναι εντελώς αυτοματοποιημένα και στη διάθεση όλων. Οι ανάγκες μας θα εκπληρώνονται, πλήρως, χωρίς την ανταλλαγή χρημάτων, αλλά και χωρίς υπερβολικές απολαύσεις
ή τεμπελιά».
«Καθοδηγούμενοι από τη διαίσθησή τους, οι άνθρωποι θα γνωρίζουν με
ακρίβεια τι να κάνουν και πότε να το κάνουν, και αυτό θα ταιριάζει αρμονικά με
τις πράξεις των άλλων. Κανένας δε θα προβαίνει σε υπερβολική κατανάλωση
γιατί θα έχουμε απαλλαγεί από την ανάγκη απόκτησης αγαθών και ελέγχου, μια
ανάγκη που αισθανόμαστε τώρα επειδή νιώθουμε ανασφάλεια. Την επόμενη
χιλιετία, η ζωή θα έχει γίνει κάτι άλλο».
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«Σύμφωνα με το χειρόγραφο», συνέχισε, «η αίσθηση σκοπού στη ζωή μας θα
ικανοποιείται από τον ενθουσιασμό μας για την εξέλιξή μας - από την αγαλλίασή
μας επειδή θα διαισθανόμαστε και κατόπιν θα παρακολουθούμε από κοντά
καθώς θα εκτυλίσσεται το πεπρωμένο μας. Η Ένατη προβλέπει έναν ανθρώπινο
κόσμο, στον οποίο ο καθένας θα έχει επιβραδύνει το ρυθμό του, κάθε άνθρωπος
θα έχει περισσότερη ετοιμότητα, θα βρίσκεται σε μεγαλύτερη εγρήγορση, περιμένοντας την επόμενη σημαντική συνάντηση που θα παρουσιαστεί. Θα γνωρίζουμε
ότι η συνάντηση μπορεί να συμβεί οπουδήποτε: στο μονοπάτι του δάσους, για
παράδειγμα, ή σε μια γ έ φ υ ρ α πάνω από ένα φαράγγι.»
«Μπορείτε να οραματιστείτε ανθρώπινες συναντήσεις με τόσο νόημα και
σημασία; Σκεφτείτε πώς θα είναι όταν δυο άνθρωποι θα συναντιούνται για πρώτη
φορά. Ο καθένας θα παρατηρεί πρώτα το ενεργειακό πεδίο του άλλου το οποίο θα
εκθέτει τις καλές ή κακές τάσεις που πιθανόν να υπάρχουν. Μόλις καθαρίσουν
τα ενεργειακά τους πεδία, τότε οι άνθρωποι αυτοί θα ανταλλάσσουν συνειδητά
ιστορίες από τη ζωή τους μέχρις ότου ανακαλύψουν τα μηνύματα. Κατόπιν, ο
καθένας θα συνεχίζει το ατομικό του ταξίδι, αλλά θα έχουν αλλάξει σημαντικά.
Θα δονούνται σε ένα καινούριο πεδίο και επομένως θα αγγίζουν τους άλλους
με ένα τρόπο που δεν ήταν δυνατός πριν από τη συνάντηση αυτή».
Καθώς του δίναμε ενέργεια, ο Ντόμπσον αποκτούσε όλο και περισσότερη
ευφράδεια και έμπνευση στην περιγραφή του για τον καινούριο ανθρώπινο
πολιτισμό. Και αυτά που έλεγε φαίνονταν αληθινά. Εγώ προσωπικά δεν είχα
καμιά αμφιβολία ότι περιέγραφε ένα εφικτό μέλλον. Ωστόσο, ή ξ ε ρ α πως σε όλη
τη διάρκεια τ η ς ιστορίας πολλοί από τους οραματιστές είχαν φανταστεί ένα
τέτοιο κόσμο, ο Μαρξ για παράδειγμα, αλλά δεν είχε βρεθεί κανένας τρόπος για
να πραγματοποιηθεί αυτή η ουτοπία. Ο κομμουνισμός κατέληξε σε τραγωδία.
Ακόμα και με τη γνώση που μετέδιδαν οι πρώτες οκτώ επιγνώσεις, δεν
μπορούσα να φανταστώ πώς η ανθρώπινη φυλή μπορούσε να φτάσει στο σημείο
που περιέγραφε η Ένατη, λαμβάνοντας υπόψη γενικά την ανθρώπινη συμπεριφορά. Όταν ο Ντόμπσον, σταμάτησε για λίγο, εξέφρασα την ανησυχία μου.»
«Το χειρόγραφο λέει ότι θα μας οδηγήσει εκεί η έμφυτη επιδίωξη μας να
ανακαλύψουμε την αλήθεια», εξήγησε ο Ντόμπσον, χαμογελώντας μου. «Αλλά
για να καταλάβουμε πως θα επιτευχθεί αυτή η κίνηση, ίσως είναι αναγκαίο να
οραματιστούμε την επόμενη χιλιετία με τον ίδιο τρόπο που μελέτησες την τρέχουσα, μαζί μου στο αεροπλάνο. Θυμάσαι; Σαν να την έζησες σε μια ζωή».
Ο Ντόμπσον ενημέρωσε με λίγα λόγια τους άλλους για τη διαδικασία και
μετά συνέχισε: «Σκέφτομαι τι έ χ ε ι ήδη συμβεί σ' αυτή τη χιλιετία. Στη διάρκεια του Μεσαίωνα ζούσαμε σε έναν απλό κόσμο καλού και κακού, καθορισμένο
από τους κληρικούς. Αλλά στη διάρκεια τ η ς Αναγέννησης ελευθερωθήκαμε.
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Πάψαμε να ικανοποιούμαστε με τα όσα γνώριζαν οι κληρικοί για τη θέση του
ανθρώπου στο σύμπαν και θέλαμε να μάθουμε ολόκληρη την ιστορία.
«Τότε ζητήσαμε από τους επιστήμονες ν' ανακαλύψουν την αληθινή μας
κατάσταση αλλά, όταν αυτή η προσπάθεια δε μας έδωσε άμεσα τις απαντήσεις
που θέλαμε, προσαρμοστήκαμε και μετατρέψαμε τα νεότερα εργασιακά μας
ήθη σε προκατάληψη για μια εφήμερη υλική πραγματικότητα και εξαφανίσαμε
το "μυστήριο" από τον κόσμο. Αλλά τώρα μπορούμε να δούμε την αλήθεια αυτής
της προκατάληψης. Μπορούμε να δούμε τον πραγματικό λόγο που δαπανήσαμε
πέντε αιώνες δημιουργώντας ένα τρόπο ζωής στηριγμένο στην ύλη. Ο λόγος ήταν
ότι έπρεπε να στηθεί το σκηνικό για κάτι άλλο - για έναν τρόπο ζωής που ξαναφέρνει το "μυστήριο"».
«Οι πληροφορίες που φτάνουν τώρα από τον επιστημονικό τρόπο έρευνας
δείχνουν ότι η ανθρωπότητα βρίσκεται πάνω σ' αυτόν τον πλανήτη για να εξελιχθεί. Και καθώς μαθαίνουμε να εξελισσόμαστε και να ακολουθούμε ο καθένας
το ιδιαίτερο μονοπάτι του, βήμα βήμα, η Ένατη Επίγνωση λέει ότι το σύνολο του
πολιτισμού θα μεταμορφωθεί με έναν πολύ προβλέψιμο τρόπο».
Ο Ντόμπσον σταμάτησε να μιλά για λίγο, αλλά κανένας άλλος δεν είπε τίποτα.
Προφανώς θέλαμε να ακούσουμε περισσότερα.
«Από τη στιγμή που θα φτάσουμε το κρίσιμο πλήθος», συνέχισε, «και οι επιγνώσεις θ' αρχίσουν να ισχύουν σε παγκόσμια κλίμακα, η ανθρώπινη φυλή θα βιώσει
στην αρχή μια περίοδο έντονης ενδοσκόπησης. Θα συλλάβουμε πόσο όμορφος
και πνευματικός είναι πράγματι ο φυσικός κόσμος. Θα δούμε τα δέντρα και τους
ποταμούς και τα βουνά ως ναούς μεγάλης δύναμης, τους οποίους θα αντιμετωπίζουμε με σεβασμό και δέος. Θα απαιτούμε να δίνεται τέλος σε κάθε οικονομική
δραστηριότητα που απειλεί αυτό το θησαυρό. Και όσοι είναι πιο κοντά σ' αυτήν την
κατάσταση θα βρίσκουν εναλλακτικές λύσεις στο πρόβλημα της ατμοσφαιρικής
ρύπανσης, γιατί κάποιος θα ανακαλύπτει διαισθητικά αυτές τις λύσεις καθώς θα
επιζητεί τη δική του εξέλιξη.»
«Αυτό θα αποτελέσει τμήμα της πρώτης μεγάλης αλλαγής που θα συμβεί»,
συνέχισε, «που θα είναι μια εντυπωσιακή κίνηση ατόμων από μια απασχόληση
σε άλλη - γιατί όταν οι άνθρωποι αρχίζουν να έχουν ξεκάθαρη συναίσθηση του
ποιοι πράγματι είναι και τι πρέπει να κάνουν, συχνά θα ανακαλύπτουν ότι βρίσκονται σε λάθος δουλειά και ότι πρέπει να μεταπηδήσουν σε έναν άλλο τομέα
εργασίας για να συνεχίσουν την ανάπτυξή τους. Το χειρόγραφο λέει ότι κατά
την περίοδο αυτή, οι άνθρωποι θα αλλάζουν σταδιοδρομία αρκετές φορές στη
διάρκεια της ζωής τους.»
«Η επόμενη πολιτισμική αλλαγή θα είναι η αυτοματοποίηση της παραγωγής
αγαθών. Στους ανθρώπους που θα κάνουν την αυτοματοποίηση, στους τεχνικούς,
η μετατόπιση θα εκδηλωθεί σαν ανάγκη να κάνουν την οικονομία να λειτουργεί
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πιο αποτελεσματικά. Αλλά καθώς οι εμπνεύσεις τους θα γίνονται διαυγέστερες,
θα δουν ότι ο αυτοματισμός έχει σαν αποτέλεσμα να τους αφήνει ελεύθερο
χρόνο ώστε να μπορούν να επιδίδονται σε άλλες προσπάθειες.»
«Στο μεταξύ, οι υπόλοιποι θα ακολουθούμε τις εμπνεύσεις μας μέσα στην επιλεγμένη απασχόλησή μας με την ευχή να είχαμε ακόμα περισσότερο ελεύθερο
χρόνο. Θα αντιληφθούμε ότι η αλήθεια που πρέπει να πούμε και τα πράγματα
που πρέπει να κάνουμε έχουν μια μοναδικότητα που δεν ταιριάζει στο σκηνικό
μιας συνηθισμένης εργασίας. Έτσι θα βρίσκουμε τρόπους να μειώνουμε τις ώρες
εργασίας μας για να αναζητήσουμε τη δική μας αλήθεια. Ελάχιστοι άνθρωποι
θα έχουν πλήρη απασχόληση. Αυτή η τάση θα διευκολύνει αυτούς που ο αυτοματισμός θα οδηγήσει στην ανεργία να βρίσκουν τουλάχιστον εργασίες με μειωμένο ωράριο».
«Και σ' ότι αφορά τα χρήματα;» ρώτησα. «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι οι άνθρωποι θα μειώσουν θεληματικά το εισόδημά τους».
«Α, δεν είναι απαραίτητο», είπε ο Ντόμπσον. «Το χειρόγραφο λέει ότι το εισόδημά μας θα παραμείνει σταθερό γιατί οι άνθρωποι θα μας δίνουν χρήματα για τις
γνώσεις που θα προσφέρουμε».
Παρά λίγο να γελάσω. «Τι;»
Ο Ντόμπσον χαμογέλασε και με κοίταξε κατευθείαν στα μάτια. «Το χειρόγραφο λέει ότι καθώς ανακαλύπτουμε περισσότερα για το ενεργειακό δυναμικό
του σύμπαντος, θα βλέπουμε τι συμβαίνει πράγματι όταν δίνουμε κάτι σε κάποιον. Τώρα η μόνη πνευματική ιδέα για την προσφορά είναι η στενή έννοια της
θρησκευτικής δεκάτης».
Μετακίνησε το βλέμμα του προς τον Πατέρα Σάντσες. «Καθώς γνωρίζεις, η
ιδέα των γραφών για τη δεκάτη μεταφράζεται σχεδόν πάντοτε σαν μια εντολή
να δίνει κανείς δέκα τοις εκατό από το εισόδημά του στην εκκλησία. Η ιδέα πίσω
απ' αυτό είναι πως οτιδήποτε δίνουμε επιστρέφει σ' εμάς πολλαπλό. Αλλά η
Ένατη Επίγνωση εξηγεί ότι το να δίνει κανείς είναι πράγματι μια καθολική αρχή
υποστήριξης, όχι μόνο για τις εκκλησίες, αλλά για τον καθένα. Όταν δίνουμε,
έχουμε ανταπόδοση εξαιτίας του τρόπου που αλληλεπιδρά στο σύμπαν η ενέργεια. Μην ξεχνάτε πως όταν προβάλλουμε ενέργεια σε κάποιον, αυτό δημιουργεί
ένα κενό στον εαυτό μας που, αν είμαστε συνδεδεμένοι, γεμίζει ξανά. Και τα
χρήματα λειτουργούν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Η Ένατη Επίγνωση λέει ότι
από τη στιγμή που θα αρχίσουμε να δίνουμε συνέχεια, θα έρχονται πάντοτε
περισσότερα απ' όσα θα μπορούμε να δώσουμε.
«Και τα δώρα μας», συνέχισε, «θα πηγαίνουν στους ανθρώπους που μας δίνουν
πνευματική αλήθεια. Όταν οι άνθρωποι έρχονται στη ζωή μας την κατάλληλη
στιγμή για να μας δώσουν τις απαντήσεις που χρειαζόμαστε, θα τους δίνουμε
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χρήματα. Έτσι θα συμπληρώνουμε το εισόδημα μας και θα φεύγουμε με ευκολία από επαγγέλματα που μας περιορίζουν. Καθώς όλο και περισσότεροι
άνθρωποι θα συνδέονται μ' αυτή την πνευματική οικονομία, θα αρχίσουμε να
μετατοπιζόμαστε πραγματικά προς τον πολιτισμό της επόμενης χιλιετίας. Θα
έχουμε κινηθεί, μέσα από ένα στάδιο εξέλιξης, στο σωστό επάγγελμα και θα
μπαίνουμε στο στάδιο κατά το οποίο θα πληρωνόμαστε επειδή εξελισσόμαστε
ελεύθερα και επειδή θα προσφέρουμε την ιδιαίτερη γνώση μας στους άλλους».
Κοίταξα τον Σάντσες. Άκουγε με μεγάλη προσοχή και έδειχνε να ακτινοβολεί.
«Ναι», είπε στον Ντόμπσον. «Το βλέπω ξεκάθαρα. Αν όλοι έπαιρναν μέρος
σ' αυτό, τότε θα δίναμε και θα παίρναμε συνέχεια, και αυτή η αλληλεπίδραση με
τους άλλους, αυτή η ανταλλαγή πληροφοριών, θα εξελισσόταν σε μια καινούρια
εργασία για όλους, σ' ένα καινούριο οικονομικό προσανατολισμό. Θα πληρωνόμαστε από τους ανθρώπους με τους οποίους θα ερχόμαστε σε επαφή. Και αυτή
η κατάσταση θα επέτρεπε στο υλικό σύστημα συντήρησης της ζωής να αυτοματοποιηθεί πλήρως, γιατί δε θα είχαμε καιρό ν' ασχοληθούμε με την κατοχή ή τη
λειτουργία μονάδων που έχουν σαν αντικείμενο την υλική αυτή συντήρηση. Θα
θέλαμε αυτοματοποιημένη υλική παραγωγή η οποία θα λειτουργούσε σαν κοινωφελής υπηρεσία. Ίσως να μας ανήκαν κάποια αποθέματα από την παραγωγή
αυτή αλλά, γενικά, η κατάσταση θα μας απελευθέρωνε για να επεκτείνουμε
αυτό που θα έχει ήδη ξεκινήσει ως εποχή της πληροφόρησης.»
«Αλλά το σημαντικό πράγμα για μας αυτή τη στιγμή είναι ότι μπορούμε να
καταλάβουμε πού πηγαίνουμε. Δεν μπορέσαμε να σώσουμε το περιβάλλον, να
εκδημοκρατίσουμε τον πλανήτη και να θρέψουμε τους φτωχούς μέχρι τώρα,
γιατί τόσο καιρό δεν μπορούσαμε να ελευθερωθούμε από το φόβο μας για
τυχόν έλλειψη αγαθών και από την ανάγκη μας για έλεγχο. Έτσι δεν μπορούσαμε να δώσουμε στους άλλους. Δεν μπορούσαμε να ελευθερωθούμε απ' αυτά,
γιατί δεν είχαμε μια άποψη της ζωής που να μπορεί να μας χρησιμεύσει σαν
εναλλακτική λύση. Τώρα έχουμε!»
Κοίταξε τον Φιλ. «Μα δε θα χρειαζόμαστε μια φτηνή πηγή ενέργειας;»
«Σύντηξη, υπεραγωγιμότητα, τεχνητή νοημοσύνη», είπε ο Φιλ. «Η τεχνολογία
του αυτοματισμού πιθανόν να μην είναι τόσο μακριά, τώρα που ξέρουμε για πιο
λόγο πρέπει να τη δημιουργήσουμε».
«Σωστά», είπε ο Ντόμπσον. «Το πιο σημαντικό πράγμα είναι να δούμε την
αλήθεια που κρύβει αυτός ο τρόπος ζωής. Είμαστε εδώ, πάνω σ' αυτό τον
πλανήτη, όχι για να οικοδομήσουμε προσωπικές αυτοκρατορίες, αλλά για να
εξελιχθούμε. Η πληρωμή που θα δίνουμε στους άλλους για τις γνώσεις τους
θα θέσει σε κίνηση τη μεταμόρφωση και τότε, καθώς όλο και περισσότερα
τμήματα της οικονομίας θα αυτοματοποιούνται, η νομισματική κυκλοφορία θα
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εξαφανιστεί εντελώς. Δε θα τη χρειαζόμαστε. Αν ακολουθούμε σωστά τη διαισθητική καθοδήγηση μας, τότε θα παίρνουμε μόνο ό,τι χρειαζόμαστε».
«Και θα καταλαβαίνουμε», παρενέβη ο Φιλ, «ότι οι φυσικές περιοχές της Γης
πρέπει να υποβοηθούνται και να προστατεύονται επειδή είναι πηγή απίστευτης
δύναμης».
Καθώς μιλούσε ο Φιλ, ολόκληρη η προσοχή μας στράφηκε σ' αυτόν. Φάνηκε
να ξαφνιάζεται με την ανύψωση που του προσφέραμε.
«Δεν έχω μελετήσει όλες τις επιγνώσεις», είπε, κοιτάζοντάς με. «Στην πραγματικότητα, μετά που ο φύλακας με βοήθησε να διαφύγω, ίσως να μην είχα
κρατήσει αυτό το τμήμα της Ένατης αν δεν είχα πέσει πάνω σου νωρίτερα.
Θυμήθηκα τι είχες πει: ότι αυτό το χειρόγραφο ήταν σημαντικό. Αλλά παρ' όλο
που δεν έχω μελετήσει τις άλλες επιγνώσεις, καταλαβαίνω πόση σημασία έχει
να παραμείνει ο αυτοματισμός σε αρμονία με το ενεργειακό δυναμικό της Γης.»
«Το ενδιαφέρον μου είναι για τα δάση και το ρόλο που παίζουν στη σφαίρα
της οικολογίας», συνέχισε. «Τώρα γνωρίζω ότι πάντα ενδιαφερόμουν γι' αυτό,
από τον καιρό που ήμουν παιδί. Η Ένατη Επίγνωση λέει ότι καθώς η ανθρώπινη
φυλή εξελίσσεται πνευματικά, θα μειώνουμε θεληματικά τον πληθυσμό, για να
τον φέρουμε στο σημείο που θα μπορεί να τον συντηρήσει η Γη. Θα αναλάβουμε
την υποχρέωση να ζούμε μέσα στα φυσικά ενεργειακά συστήματα του πλανήτη.
Η γεωργία θα αυτοματοποιηθεί εκτός από τα φυτά που θα θέλει κανείς να ενεργοποιεί προσωπικά, για δική του κατανάλωση. Τα δέντρα που είναι αναγκαία για
ξυλεία θα μεγαλώνουν σε ξεχωριστές, καθορισμένες περιοχές. Αυτό θα ελευθερώσει τα υπόλοιπα δέντρα της Γης τα οποία θα μεγαλώνουν και θα ενηλικιώνονται και τελικά θα μας δίνουν ώριμα, γεμάτα δύναμη δάση.»
«Με τον καιρό, αυτά τα δάση θα είναι ο κανόνας μάλλον, παρά η εξαίρεση
και όλες οι ανθρώπινες υπάρξεις θα ζουν πολύ κοντά σ' αυτό το είδος δύναμης.
Σκεφτείτε σε τι κόσμο γεμάτο ενέργεια θα ζούμε».
«Αυτό πρέπει να ανυψώνει το ενεργειακό πεδίο του καθενός», είπα.
«Ναι», είπε αφηρημένα ο Σάντσες, σαν να σκεφτόταν από τώρα τι θα σήμαινε
αυτή η αύξηση σε ενέργεια.
Περιμέναμε όλοι να συνεχίσει.
«Αυτό θα επιταχύνει», είπε τελικά, «το ρυθμό της εξέλιξής μας. Όσο πιο άνετα
ρέει προς το μέρος μας η ενέργεια, τόσο πιο μυστηριωδώς ανταποκρίνεται το
σύμπαν φέρνοντας ανθρώπους στη ζωή μας για να απαντήσουν στις ερωτήσεις
μας». Φάνηκε πάλι σκεφτικός. «Και κάθε φορά που ακολουθούμε μια έμπνευση
και μια μυστηριώδης συνάντηση μας οδηγεί ένα βήμα μπροστά, αυξάνεται η
προσωπική μας δόνηση.
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«Μπροστά και προς τα πάνω», συνέχισε σαν να μιλούσε στον εαυτό του. «Αν
η ιστορία συνεχίσει, τότε...»
«Θα συνεχίσουμε να φτάνουμε σε όλο και πιο υψηλά επίπεδα ενέργειας και
δόνησης», είπε ο Ντόμπσον, τελειώνοντας την πρόταση του Σάντσες.
«Ναι», είπε ο Σάντσες. «Αυτό είναι. Με συγχωρείτε ένα λεπτό». Σηκώθηκε και
περπάτησε μερικά μέτρα μέσα στο δάσος και κάθισε κάτω μόνος του.
«Τι άλλο λέει η Ένατη Επίγνωση;» ρώτησα τον Ντόμπσον.
«Δεν ξέρουμε», αποκρίθηκε. «Εκεί τελειώνει το τμήμα που έχουμε. Θα ήθελες
να το δεις;»
Του είπα ότι θα ήθελα, κι έτσι προχώρησε προς το φορτηγό του και επέστρεψε
κρατώντας ένα φάκελο. Μέσα υπήρχαν είκοσι δακτυλογραφημένες σελίδες.
Διάβασα το χειρόγραφο και εντυπωσιάστηκα από το πόσο λεπτομερειακά είχαν
συλλάβει τα βασικά του σημεία ο Ντόμπσον και ο Φιλ. Όταν έφτασα στην τελευταία σελίδα αντιλήφθηκα γιατί έλεγαν πως ήταν μόνο τμήμα της Ένατης Επίγνωσης. Τελείωνε ξαφνικά, στο μέσο μια ιδέας. Έχοντας μόλις αναπτύξει την
ιδέα ότι η μεταμόρφωση του πλανήτη θα δημιουργούσε έναν απόλυτα πνευματικό πολιτισμό και θα ανύψωνε τις ανθρώπινες υπάρξεις σε όλο και πιο υψηλές
δονήσεις, έλεγε ότι αυτή η ανύψωση θα είχε σαν αποτέλεσμα να έρθει κάτι
άλλο, αλλά δεν έλεγε τι.
Μετά από μια ώρα ο Σάντσες σηκώθηκε και με πλησίασε. Ένιωθα ευχαριστημένος που καθόμουν ανάμεσα στα φυτά, παρατηρώντας τα απίστευτα ενεργειακά τους πεδία. Ο Ντόμπσον και ο Φιλ στέκονταν και συζητούσαν πίσω από
το τζιπ τους. «Νομίζω πως πρέπει να πάμε στο Ικίτος», είπε.
«Και τι θα γίνει μ' αυτούς τους στρατιώτες;» ρώτησα.
«Νομίζω πως πρέπει να το διακινδυνεύσουμε. Είχα μια ξεκάθαρη σκέψη ότι
θα μπορέσουμε να περάσουμε ανάμεσά τους αν φύγουμε αυτή τη στιγμή».
Συμφώνησα ν' ακολουθήσω τη διαίσθησή του και προχωρήσαμε προς τα
αυτοκίνητα, για να ανακοινώσουμε στον Ντόμπσον και στον Φιλ τα σχέδιά μας.
Οι δυο άντρες συμφώνησαν με την ιδέα και μετά ο Ντόμπσον είπε: «Συζητούσαμε κι εμείς για το τι πρέπει να κάνουμε. Θα πάμε κατευθείαν στα Ουράνια
Ερείπια μάλλον. Ίσως μπορέσουμε να βοηθήσουμε να διασωθεί το υπόλοιπο
της Ένατης Επίγνωσης».

Τους αποχαιρετήσαμε και κατευθυνθήκαμε πάλι προς το βορρά.

«Τι σκέφτεσαι;» ρώτησα τον Σάντσες μετά από μια περίοδο σιωπής.

242

Η ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ

Εκείνος έκοψε ταχύτητα και με κοίταξε. «Σκέφτομαι αυτό που είπες για τον
Καρδινάλιο Σεβαστιανό, ότι θα σταματούσε να αγωνίζεται εναντίον του χειρογράφου αν κάποιος τον έκανε να καταλάβει ότι δεν απειλείται η θρησκεία απ' αυτό».
Καθώς ο Πατήρ Σάντσες έκανε αυτή τη δήλωση, αφέθηκα σε μια ονειροπόληση
κατά την οποία έβλεπα εμένα και τον συνταξιδιώτη μου να αντιμετωπίζουμε τον
Σεβαστιανό. Στεκόταν κάπου, σε κάποιο δωμάτιο, και μας κοιτούσε "αφ' υψηλού".
Εκείνη τη στιγμή είχε τη δύναμη να καταστρέψει την Ένατη Επίγνωση κι εμείς
προσπαθούσαμε να τον κάνουμε να καταλάβει πριν είναι πολύ αργά.
Όταν έφυγε από μέσα μου αυτή η σκέψη, παρατήρησα ότι ο Σάντσες μου
χαμογελούσε.
«Τι έβλεπες;» ρώτησε.
«Σκεφτόμουν τον Σεβαστιανό».
«Τι συνέβη;»
«Η εικόνα της αντιμετώπισης του Σεβαστιανού ήταν πιο καθαρή. Ήταν έτοιμος να καταστρέψει την τελευταία επίγνωση. Κι εμείς προσπαθούσαμε να τον
πείσουμε να μην το κάνει».
Ο Σάντσες πήρε μια βαθιά εισπνοή. «Φαίνεται ότι εξαρτάται από μας αν θα
γίνει γνωστή η Ένατη Επίγνωση».
Ένιωσα το στομάχι μου να γίνεται σαν κόμπος. «Τι θα πρέπει να του πούμε;»
«Δεν ξέρω. Αλλά πρέπει να τον πείσουμε να δει τη θετική πλευρά, να αντιληφθεί ότι το χειρόγραφο στο σύνολό του δεν αρνείται, αλλά ξεκαθαρίζει την
αλήθεια της Εκκλησίας. Είμαι σίγουρος ότι το υπόλοιπο της Ένατης Επίγνωσης
κάνει ακριβώς αυτό».
Πέρασε μια ώρα χωρίς να πούμε τίποτε άλλο. Δεν υπήρχε οποιουδήποτε
είδους κίνηση στο δρόμο. Οι σκέψεις μου ξαναγύριζαν στα γεγονότα που είχαν
συμβεί από τότε που ήρθα στο Περού. Ήξερα πως οι επιγνώσεις του χειρογράφου είχαν τελικά συγχωνευτεί στο νου μου και είχαν γίνει μέρος του συνειδητού
εαυτού μου. Είχα συναίσθηση του μυστηριώδους τρόπου με τον οποίο εξελισσόταν η ζωή μου, με βάση τις αποκαλύψεις της Πρώτης Επίγνωσης. Ήξερα πως
ολόκληρος ο πολιτισμός αισθανόταν αυτό το μυστήριο και ότι είμαστε στη διαδικασία οικοδόμησης μιας καινούριας άποψης για τον κόσμο, όπως τονιζόταν
από τη Δεύτερη Επίγνωση. Η Τρίτη και η Τέταρτη μου είχαν δείξει ότι το σύμπαν
ήταν στην πραγματικότητα ένα απέραντο σύστημα ενέργειας και ότι η ανθρώπινη
σύγκρουση οφειλόταν σε έλλειψη και προσπάθεια προσπορισμού αυτής της
ενέργειας.
Η Πέμπτη Επίγνωση αποκάλυπτε ότι μπορούσαμε να δώσουμε ένα τέλος
σ' αυτή τη σύγκρουση λαμβάνοντας και απορροφώντας αυτή την ενέργεια
από μια ανώτερη πηγή. Για μένα, η ικανότητα αυτή είχε γίνει σχεδόν συνήθεια.
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Η Έκτη, ότι μπορούσαμε να ξεκαθαρίσουμε τα παλιά επαναλαμβανόμενα θέατρά μας, και να βρούμε τον αληθινό εαυτό μας, ήταν επίσης εντυπωμένη μόνιμα
στο νου μου. Και η Έβδομη είχε θέσει σε κίνηση την εξέλιξη αυτού του αληθινού
εαυτού μας: διαμέσου της ερώτησης, της έμπνευσης για το τι πρέπει να κάνουμε
και της απάντησης. Η διατήρηση μας σ' αυτή τη μαγική ροή, είναι αληθινά το
μυστικό της ευτυχίας.
Και η Όγδοη, η γνώση του πώς να σχετίζεσαι με τους άλλους μ' ένα καινούριο
τρόπο και να φέρνεις στην επιφάνεια ό,τι καλύτερο είχαν, αποτελούσε το κλειδί
για να εξακολουθήσει το μυστήριο να λειτουργεί και οι απαντήσεις να έρχονται.
Οι επιγνώσεις του χειρογράφου είχαν εισχωρήσει μέσα μου και είχαν εξελιχθεί σε μια συνειδητή αίσθηση εγρήγορσης και προσδοκίας. Ήξερα πως εκείνο
που απέμενε ήταν η Ένατη η οποία αποκάλυπτε πού μας οδηγούσε η εξέλιξή
μας. Είχαμε ανακαλύψει τμήμα της. Αλλά τι γινόταν με την υπόλοιπη;
Ο Πατήρ Σάντσες σταμάτησε το φορτηγό στην άκρη του δρόμου.
«Απέχουμε γύρω στα έξι χιλιόμετρα από το χώρο της αποστολής του Καρδινάλιου Σεβαστιανού», είπε. «Νομίζω πως πρέπει να συζητήσουμε».
«Εντάξει».
«Δεν ξέρω τι πρέπει να περιμένω, αλλά συμπεραίνω πως το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να οδηγήσουμε το αυτοκίνητο κατευθείαν στην αποστολή
του».
«Πόσο μεγάλη είναι;»
«Είναι μεγάλη. Επεκτείνει αυτή την αποστολή εδώ και είκοσι χρόνια. Επέλεξε
αυτή την τοποθεσία για να εξυπηρετεί τους Ινδιάνους της περιοχής, που ένιωθε
πως ήταν παραμελημένοι. Αλλά τώρα έρχονται μαθητές από όλο το Περού.
Έχει και διοικητικά εκκλησιαστικά καθήκοντα στη Λίμα, αλλά αυτό είναι το αγαπημένο του έργο. Είναι απόλυτα αφοσιωμένος σ' αυτή την αποστολή».
Με κοίταξε κατευθείαν στα μάτια. «Σε παρακαλώ να είσαι συνέχεια σε εγρήγορση. Ίσως κάποια στιγμή χρειαστεί να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλο».
Μόλις τελείωσε, ο Σάντσες έβαλε πάλι μπρος το αυτοκίνητο. Για μερικά μίλια
δεν είδαμε τίποτα και μετά περάσαμε δυο στρατιωτικά τζιπ που ήταν σταθμευμένα στη δεξιά πλευρά του δρόμου. Οι στρατιώτες μας κοίταξαν ερευνητικά
καθώς περάσαμε με τ' αυτοκίνητο δίπλα τους.
«Λοιπόν», είπε ο Πατήρ Σάντσες, «τώρα ξέρουν ότι είμαστε εδώ».
Μετά από ένα χιλιόμετρο φτάσαμε στην είσοδο της αποστολής. Οι μεγάλες,
σιδερένιες πύλες ήταν ανοικτές αλλά ένα τζιπ και τέσσερις στρατιώτες έκλειναν
το δρόμο μας. Μας έκαναν σήμα να σταματήσουμε. Ένας από τους στρατιώτες
μίλησε σε έναν πομπό.
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Ο Σάντσες χαμογέλασε καθώς μας πλησίασε ένας στρατιώτης. «Είμαι ο Πατήρ Σάντσες, και ήρθαμε να δούμε τον Καρδινάλιο Σεβαστιανό».
Ο στρατιώτης εξέτασε τον Σάντσες προσεκτικά, μετά εμένα. Στράφηκε και
πήγε πίσω, στο στρατιώτη με τον πομπό. Συζήτησαν χωρίς να πάρουν το βλέμμα
τους από πάνω μας. Μετά από μερικά λεπτά ο στρατιώτης ήρθε ξανά σ' εμάς
και μας είπε να τους ακολουθήσουμε.
Ακολουθήσαμε το τζιπ τους για μερικές εκατοντάδες μέτρα σ' ένα διάδρομο
που είχε δεξιά κι αριστερά μεγάλα δέντρα και φτάσαμε στα κτίρια της αποστολής.
Η εκκλησία ήταν ογκώδης και φτιαγμένη από πελεκητή πέτρα. Μέσα, όπως
υπολόγισα, υπήρχε χώρος για πάνω από χίλια άτομα καθισμένα. Στις δυο πλευρές
της εκκλησίας υψώνονταν δυο κτίρια που έμοιαζαν με σχολεία. Και τα δυο ήταν
τετραώροφα.
«Είναι εντυπωσιακό», είπα.
«Ναι αλλά πού είναι οι άνθρωποι;» ρώτησε ο Σάντσες.
Παρατήρησα ότι οι διάδρομοι και τα δρομάκια ήταν άδεια.
«Ο Σεβαστιανός διευθύνει ένα φημισμένο σχολείο», είπε. «Γιατί δεν υπάρχουν
καθόλου μαθητές;»
Οι στρατιώτες μας οδήγησαν κοντά στην είσοδο της εκκλησίας και μας ζήτησαν ευγενικά να βγούμε από το αυτοκίνητο και να τους ακολουθήσουμε. Καθώς
ανεβαίναμε τα τσιμεντένια σκαλοπάτια είδα μερικά φορτηγά σταθμευμένα πίσω
από το διπλανό κτίριο. Τριάντα με σαράντα στρατιώτες στέκονταν προσοχή εκεί
κοντά. Όταν μπήκαμε στην εκκλησία μας οδήγησαν διαμέσου του ιερού και μας
ζήτησαν να μπούμε σε ένα μικρό δωμάτιο. Εκεί μας έψαξαν εξονυχιστικά και
μας είπαν να περιμένουμε. Οι στρατιώτες έφυγαν και κλείδωσαν την πόρτα.
«Πού είναι το γραφείο του Σεβαστιανού;» ρώτησα.
«Ακόμα πιο πίσω, προς το πίσω μέρος της εκκλησίας», είπε ο Σάντσες.
Ξαφνικά άνοιξε η πόρτα. Τριγυρισμένος από μερικούς στρατιώτες φάνηκε
μπροστά μας ο Σεβαστιανός. Ήταν ψηλός και ευθυτενής.
«Τι θέλεις εδώ;» ρώτησε ο Σεβαστιανός τον Σάντσες.
«Θέλω να σου μιλήσω», είπε ο Σάντσες.
«Για ποιο πράγμα;»
«Για την Ένατη Επίγνωση του χειρογράφου».
«Δεν έχουμε τίποτα να πούμε γι' αυτό. Δε θα βρεθεί ποτέ».
«Το ξέρουμε ότι τη βρήκες ήδη».
Τα μάτια του Σεβαστιανού άνοιξαν διάπλατα. «Δε θα επιτρέψω να διαδοθεί
αυτή η επίγνωση», είπε. «Δεν είναι η αλήθεια».
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«Πώς το ξέρεις πως δεν είναι η αλήθεια;» ρώτησε ο Σάντσες. «Αποκλείεται να
κάνεις λάθος; Άσε με να τη διαβάσω».
Το πρόσωπο του Σεβαστιανού μαλάκωσε καθώς κοίταζε τον Σάντσες. «Κάποτε
πίστευες πως σε τέτοιου είδους θέματα έπαιρνα πάντα τη σωστή απόφαση».
«Το ξέρω», είπε ο Σάντσες. «Ήσουν ο σοφός σύμβουλός μου. Η έμπνευσή μου.
Οργάνωσα την αποστολή μου κατά τα πρότυπα της δικής σου».
«Με σεβόσουν μέχρι που ανακαλύφθηκε το χειρόγραφο», είπε ο Σεβαστιανός.
«Δεν καταλαβαίνεις πόσο διχαστικό είναι; Προσπάθησα να σε αφήσω να κάνεις
αυτό που ήθελες. Μέχρι που σε άφησα ήσυχο παρά το ότι ήξερα ότι δίδασκες
τις επιγνώσεις του. Αλλά δε θα επιτρέψω σ' αυτό το έγγραφο να καταστρέψει ό,τι
έχει οικοδομήσει η εκκλησία μας».
Ένας στρατιώτης πλησίασε τον Σεβαστιανό και ζήτησε να του μιλήσει ιδιαιτέρως. Ο Σεβαστιανός κοίταξε τον Σάντσες και μετά βγήκε στο διάδρομο. Τον
βλέπαμε, άλλα δεν ακούγαμε τη συζήτηση. Το μήνυμα τάραξε τον Σεβαστιανό.
Στράφηκε για να φύγει και έκανε νόημα στους στρατιώτες να τον ακολουθήσουν
εκτός από έναν στον οποίο φαίνεται πως είπε να μείνει μαζί μας.
Ο στρατιώτης μπήκε στο δωμάτιο και ακούμπησε στον τοίχο. Η έκφραση του
προσώπου του έδειχνε ταραχή. Ήταν μόνο είκοσι χρονών.
«Τι συμβαίνει;» ρώτησε ο Σάντσες.
Ο στρατιώτης δεν απάντησε, κούνησε απλώς το κεφάλι του.
«Είναι για το χειρόγραφο, την Ένατη Επίγνωση;»
Το πρόσωπο του στρατιώτη έδειξε έκπληξη. «Τι γνωρίζετε για την Ένατη
Επίγνωση;» ρώτησε δειλά.
«Ήρθαμε εδώ για να τη σώσουμε», είπε ο Σάντσες.
«Κι εγώ θέλω να σωθεί», αποκρίθηκε ο στρατιώτης.
«Την έχεις διαβάσει;» ρώτησα.
«Όχι», είπε. «Αλλά έχω ακούσει να μιλούν γι' αυτήν. Ζωντανεύει τη θρησκεία
μας».
Ξαφνικά από το εξωτερικό της εκκλησίας ήρθε ο ήχος πυροβολισμών.
«Τι συμβαίνει;» ρώτησε ο Σάντσες.
Ο στρατιώτης έμεινε ακίνητος.
Ο Σάντσες τον ακούμπησε ελαφρά στο χέρι. «Βοήθησέ μας», είπε.
Ο νεαρός στρατιώτης προχώρησε προς την πόρτα και έλεγξε το διάδρομο. Μετά είπε: «Κάποιος διέρρηξε την εκκλησία και έκλεψε ένα αντίγραφο
της Ένατης Επίγνωσης. Φαίνεται ότι εξακολουθεί να είναι κάπου στην περιοχή».
Περισσότεροι πυροβολισμοί έσχισαν τον αέρα.
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«Πρέπει να προσπαθήσουμε να τους βοηθήσουμε», είπε ο Σάντσες στο νεαρό.
Εκείνος έδειξε τρομοκρατημένος.
«Πρέπει να κάνουμε το σωστό», τόνισε ο Σάντσες. «Αφορά ολόκληρο τον
κόσμο».
Ο στρατιώτης κούνησε το κεφάλι και είπε ότι μπορούσαμε να πάμε σ' ένα
άλλο σημείο της εκκλησίας όπου υπήρχε λιγότερη κίνηση και όπου θα έβρισκε
ίσως τρόπο να βοηθήσει. Μας οδήγησε σ' ένα διάδρομο κι απ' εκεί ανεβήκαμε
τη σκάλα και φτάσαμε σ' έναν πιο πλατύ διάδρομο που διέσχιζε ολόκληρο το
πλάτος της εκκλησίας.
«Το γραφείο του Σεβαστιανού είναι ακριβώς από κάτω μας, δυο πατώματα
κάτω», είπε ο νεαρός.
Ξαφνικά ακούσαμε μια ομάδα ανθρώπων να τρέχει σ' ένα διπλανό διάδρομο
και να κατευθύνεται προς το μέρος μας. Ο Σάντσες και ο στρατιώτης προπορεύονταν και όρμησαν σ' ένα δωμάτιο στα δεξιά τους. Ήξερα πως δεν μπορούσα
να φτάσω σ' εκείνο το δωμάτιο τόσο γρήγορα, έτσι έτρεξα και μπήκα στο διπλανό
κι έκλεισα την πόρτα.
Ήμουν σε μια αίθουσα διδασκαλίας. Θρανία, έδρα κι ένα ντουλάπι. Έτρεξα
στο ντουλάπι και το βρήκα ξεκλείδωτο. Χώθηκα μέσα, ανάμεσα σε κουτιά και
διάφορες ζακέτες που μύριζαν μούχλα. Προσπάθησα να κρυφτώ όσο καλύτερα
μπορούσα, αλλά ήξερα πως αν κάποιος άνοιγε το ντουλάπι θα με ανακάλυπτε.
Προσπάθησα να μην κουνιέμαι, ούτε καν να αναπνέω. Η πόρτα έτριξε και άκουσα ανθρώπους να μπαίνουν και να περπατούν πάνω κάτω στην αίθουσα. Μου
φάνηκε πως ένας πλησίαζε την ντουλάπα, αλλά κάποια στιγμή σταμάτησε και
άλλαξε κατεύθυνση. Μιλούσαν δυνατά στα ισπανικά. Μετά σιωπή. Καμιά κίνηση.
Περίμενα δέκα λεπτά πριν ανοίξω λίγο την πόρτα του ντουλαπιού, ίσα ίσα μια
σχισμή, και κοιτάξω έξω. Το δωμάτιο ήταν αδειανό. Πήγα στην πόρτα. Κανένα
δείγμα ότι κάποιος βρισκόταν εκεί έξω. Προχώρησα βιαστικά προς το δωμάτιο
όπου είχαν κρυφτεί ο στρατιώτης και ο Σάντσες. Προς μεγάλη μου έκπληξη,
ανακάλυψα πως δεν ήταν δωμάτιο, αλλά διάδρομος. Αφουγκράστηκα αλλά δεν
μπόρεσα ν' ακούσω τίποτα. Ακούμπησα στον τοίχο, νιώθοντας έντονη αγωνία.
Φώναξα ψιθυριστά το όνομα του Σάντσες. Καμιά απάντηση. Ήμουν μόνος. Ένιωθα
μια ελαφριά ζαλάδα από την ένταση.
Πήρα μια βαθιά αναπνοή και προσπάθησα να συζητήσω λογικά με τον εαυτό
μου. Έπρεπε να κρατήσω την ψυχραιμία μου και να αυξήσω την ενέργειά μου.
Προσπάθησα μερικά λεπτά. Τα χρώματα και τα σχήματα στο διάδρομο άρχισαν
να αποκτούν πιο έντονη παρουσία. Προσπάθησα να προβάλω αγάπη. Τελικά
ένιωσα καλύτερα και σκέφτηκα πάλι τον Σεβαστιανό. Αν ήταν στο γραφείο του,
ο Σάντσες θα πήγαινε εκεί.

Ο ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

247

Μπροστά μου, ο διάδρομος κατέληγε σε άλλη μια σκάλα. Κατέβηκα τα δυο
πατώματα και έφτασα στον πρώτο όροφο. Κοίταξα το διάδρομο που απλωνόταν
μπροστά μου μέσα από το τζάμι της πόρτας της σκάλας. Δεν είδα κανέναν.
Άνοιξα την πόρτα και προχώρησα χωρίς να είμαι σίγουρος πού ήθελα να πάω.
Τότε άκουσα τη φωνή του Σάντσες να έρχεται από ένα δωμάτιο που βρισκόταν μπροστά μου. Η φωνή του Σεβαστιανού βρόντηξε σε απάντηση. Καθώς
πλησίασα την πόρτα ο στρατιώτης που ήταν μέσα στο δωμάτιο την άνοιξε ξαφνικά και μου έβαλε το όπλο στην καρδιά, σπρώχνοντάς με να μπω και να ακουμπήσω στον τοίχο. Ο Σάντσες έδειξε ότι με είδε και έφερε το χέρι του στο στομάχι
του. Ο Σεβαστιανός κούνησε το κεφάλι με αηδία. Ο νεαρός στρατιώτης που μας
είχε βοηθήσει, δε φαινόταν πουθενά.
Ήξερα ότι η χειρονομία του Σάντσες να βάλει το χέρι στο στομάχι του σήμαινε
κάτι. Το μόνο που μπορούσα να σκεφτώ ήταν ότι χρειαζόταν ενέργεια. Καθώς
μιλούσε, εστιάστηκα στο πρόσωπό του προσπαθώντας να δω τον ανώτερο εαυτό
του. Το ενεργειακό του πεδίο διευρύνθηκε.
«Δεν μπορείς να κρύψεις την αλήθεια», είπε ο Σάντσες. «Οι άνθρωποι έχουν
δικαίωμα να γνωρίζουν».
Ο Σεβαστιανός κοίταξε συγκαταβατικά τον Σάντσες. «Αυτό το χειρόγραφο
αντιστρατεύεται τις γραφές. Δεν μπορεί να είναι αλήθεια».
«Πράγματι αντιστρατεύεται τις γραφές, ή απλώς μας δείχνει τι σημαίνουν οι
γραφές;»
«Ξέρουμε τι σημαίνουν», είπε ο Σεβαστιανός. «Το ξέρουμε αυτό εδώ και
αιώνες. Ξέχασες την εκπαίδευσή σου, τα χρόνια των σπουδών σου;»
«Όχι, δεν τα ξέχασα», είπε ο Σάντσες. «Αλλά γνωρίζω επίσης ότι οι επιγνώσεις του χειρογράφου επεκτείνουν την πνευματικότητά μας. Κάνουν...»
«Σύμφωνα με ποιον;» ξεφώνισε ο Σεβαστιανός. «Ποιος έγραψε αυτό το χειρόγραφο; Κάποιος παγανιστής Μάγια που έμαθε κάπου να μιλά Αραμαϊκά; Τι
μπορούσαν να ξέρουν αυτοί οι άνθρωποι; Πίστευαν σε μαγικούς τόπους και σε
μυστηριώδεις ενέργειες. Ήταν πρωτόγονοι. Τα ερείπια όπου βρέθηκε η Ένατη,
ονομάζονται οι Ουράνιοι Ναοί, οι Παραδείσιοι Ναοί. Τι θα μπορούσε να ξέρει
αυτός ο πολιτισμός για τον παράδεισο;»
«Μήπως διατηρήθηκε ο πολιτισμός τους;» συνέχισε ο Σεβαστιανός. «Όχι.
Κανένας δεν ξέρει τι έγιναν οι Μάγια. Απλώς εξαφανίστηκαν χωρίς ίχνη. Κι εσύ
θέλεις να πιστέψουμε αυτό το χειρόγραφο; Αυτό το έγγραφο δείχνει σαν να
έχουν τον έλεγχο οι άνθρωποι, σαν να είμαστε εμείς αρμόδιοι για την αλλαγή
στον κόσμο. Δεν είμαστε εμείς. Ο Θεός είναι. Το μόνο ζήτημα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι, είναι κατά πόσο θα αποδεχτούν τις πνευματικές διδασκαλίες
και θα κερδίσουν, έτσι, τη σωτηρία τους».
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«Ωστόσο για σκέψου το», απάντησε ο Σάντσες, «Τι σημαίνει πράγματι το να
αποδεχτούμε τις διδασκαλίες και να κερδίσουμε τη σωτηρία μας; Ποια είναι η
διαδικασία μέσα από την οποία συμβαίνει αυτό; Δε μας δείχνει το χειρόγραφο
την ακριβή διεργασία για να γίνουμε πιο πνευματικοί, πιο συνδεδεμένοι με το
σύμπαν, για να σωθούμε - ακριβώς όπως το νιώθουμε; Και μήπως η Όγδοη και
η Ένατη δε μας δείχνουν τι θα συμβεί αν όλοι ενεργήσουμε μ' αυτό τον τρόπο;
Ο Σεβαστιανός κούνησε το κεφάλι του και απομακρύνθηκε, μετά στράφηκε
και κοίταξε με διαπεραστικό βλέμμα τον Σάντσες. «Ούτε καν έχεις δει την Ένατη».
«Ναι την έχω δει. Μέρος της».
«Πώς έγινε αυτό;»
«Μέρος της Ένατης μου περιγράφτηκε πριν φτάσω εδώ. Ένα άλλο τμήμα το
διάβασα πριν λίγα λεπτά».
«Τι; Πώς;»
Ο Σάντσες πλησίασε τον γεροντότερο ιερέα. «Καρδινάλιε Σεβαστιανέ, οι άνθρωποι παντού θέλουν να αποκαλυφθεί αυτή η τελευταία επίγνωση. Τοποθετεί
σε προοπτική όλες τις άλλες. Μας δείχνει το πεπρωμένο μας. Τι είναι πράγματι
η πνευματική συνείδηση!»
«Ξέρουμε τι είναι πνευματικότητα, Πατέρα Σάντσες».
«Αλήθεια; Ξέρουμε; Εγώ νομίζω πως όχι. Έχουμε δαπανήσει αιώνες συζητώντας γι' αυτήν, οραματιζόμενοι, δηλώνοντας την πίστη μας σ' αυτήν. Αλλά πάντα
ήταν κάτι αφηρημένο, κάτι στο οποίο πιστεύαμε διανοητικά. Και πάντοτε τη βλέπαμε σαν κάτι που πρέπει να αποκτήσει το άτομο για να αποφύγει κάτι κακό, και όχι
για να αποκτήσει κάτι καλό και υπέροχο. Το χειρόγραφο περιγράφει την έμπνευση
που έρχεται όταν αγαπάμε πραγματικά τους άλλους και εξελισσόμαστε οδηγώντας προς τα εμπρός τη ζωή μας».
«Εξέλιξη! Εξέλιξη! Άκου τι λες Πάτερ, εσύ που πάντα πολεμούσες την επίδραση
της εξέλιξης. Τι σου συνέβη;»
Ο Σάντσες ηρέμησε. «Ναι, πάντα πολεμούσα την ιδέα της εξέλιξης όταν
αντικαθιστά το Θεό, όταν αποτελεί τρόπο ερμηνείας του σύμπαντος χωρίς καμιά αναφορά στο Θεό. Αλλά τώρα βλέπω ότι η αλήθεια είναι μια σύνθεση των
επιστημονικών και των θρησκευτικών απόψεων του κόσμου. Η αλήθεια είναι ότι
η εξέλιξη είναι ο δρόμος που δημιούργησε και εξακολουθεί να δημιουργεί ο
Θεός».
«Δεν υπάρχει εξέλιξη», διαμαρτυρήθηκε ο Σεβαστιανός. «Ο Θεός δημιούργησε αυτό τον κόσμο, τελεία και παύλα».
Ο Σάντσες μου έριξε μια ματιά, αλλά δεν είχα καμιά ιδέα να εκφράσω.
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«Καρδινάλιε Σεβαστιανέ», συνέχισε, «το χειρόγραφο περιγράφει την πρόοδο
των επόμενων γενεών σαν μια εξέλιξη της αντίληψης, μια εξέλιξη προς μια
ανώτερη πνευματικότητα και δόνηση. Κάθε γενεά ενσωματώνει περισσότερη
ενέργεια και συγκεντρώνει περισσότερη αλήθεια και μετά περνά αυτή την κατάσταση στους ανθρώπους της επόμενης γενεάς οι οποίοι την επεκτείνουν ακόμα
περισσότερο».
«Αυτά είναι ανοησίες», είπε ο Σεβαστιανός. «Υπάρχει μόνο ένας τρόπος για
να γίνει κανείς πιο πνευματικός κι αυτός είναι να ακολουθεί τα παραδείγματα
που αναφέρονται στις γραφές».
«Ακριβώς!» είπε ο Σάντσες. «Αλλά και πάλι, ποια είναι τα παραδείγματα;
Η ιστορία των γραφών δεν είναι η ιστορία ανθρώπων που μαθαίνουν να δέχονται την ενέργεια και τη θέληση του Θεού μέσα τους; Αυτό δεν είναι που οι προφήτες
της Παλαιάς Διαθήκης δίδασκαν τους ανθρώπους να κάνουν; Και δεν είναι αυτή
η δεκτικότητα της ενέργειας του Θεού που έφτασε στο αποκορύφωμά της στην
περίπτωση του γιου του ξυλουργού, σε σημείο μάλιστα που να λέμε ότι ο ίδιος ο
Θεός κατέβηκε στη Γη;»
«Δεν είναι η ιστορία της Καινής Διαθήκης», συνέχισε, «η ιστορία μιας ομάδας
ανθρώπων που γέμισαν με ένα είδος ενέργειας η οποία τους μεταμόρφωσε;
Ο ίδιος ο Ιησούς δε λέει ότι εκείνο που έκανε, μπορούμε να το κάνουμε κι εμείς
και να κάνουμε ακόμη περισσότερα; Στην πραγματικότητα δεν πήραμε ποτέ στα
σοβαρά αυτή την ιδέα, τουλάχιστον μέχρι τώρα. Μόλις τώρα αντιλαμβανόμαστε
για ποιο πράγμα μιλούσε ο Ιησούς, τι έννοια είχαν τα λόγια του. Το χειρόγραφο
ξεκαθαρίζει τι εννοούσε! Πώς να το πετύχουμε!»
Ο Σεβαστιανός έστρεψε το βλέμμα του αλλού. Το πρόσωπό του ήταν κατακόκκινο από το θυμό. Στη διάρκεια της διακοπής της συζήτησης, ένας υψηλόβαθμος
αξιωματικός όρμησε στο δωμάτιο και είπε στον Σεβαστιανό ότι είχαν εντοπιστεί
οι εισβολείς.
«Κοίτα!» είπε ο αξιωματικός δείχνοντας από το παράθυρο προς τα έξω.
«Εκεί είναι!»
Τρακόσια τετρακόσια μέτρα μακριά είδαμε δυο ανθρώπους να διασχίζουν
τρέχοντας ένα λιβάδι κατευθυνόμενοι προς το δάσος. Ένας αριθμός στρατιωτών
στην άκρη του ξέφωτου έδειχνε έτοιμος να ανοίξει πυρ.
Ο αξιωματικός στράφηκε από το παράθυρο και κοίταξε τον Σεβαστιανό με
τον πομπό του έτοιμο.
«Αν φτάσουν στο δάσος», είπε, «θα είναι δύσκολο να τους βρούμε. Έχω την
άδειά σου να ανοίξω πυρ;»
Καθώς παρακολουθούσα τους δυο να τρέχουν κατάλαβα ξαφνικά ποιοι ήταν.
«Είναι ο Ουίλ και η Τζούλια!» ξεφώνισα.
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Ο Σάντσες πλησίασε ακόμα περισσότερο τον Σεβαστιανό. «Στο όνομα του
Θεού, δεν μπορείς να κάνεις φόνο».
Ο αξιωματικός επέμεινε. «Καρδινάλιε Σεβαστιανέ, αν θέλεις να μη διαδοθεί
αυτό το χειρόγραφο, πρέπει να δώσω την εντολή τώρα!»
Εγώ είχα παγώσει.
«Πάτερ, πίστεψέ με», έλεγε ο Σάντσες. «Το χειρόγραφο δε θα καταστρέψει
ότι οικοδόμησες, όσα αντιπροσώπευσες. Δεν μπορείς να σκοτώσεις αυτούς
τους ανθρώπους».
Ο Σεβαστιανός κούνησε το κεφάλι του. «Να σε πιστέψω...;» Μετά κάθισε στο
γραφείο του και κοίταξε τον αξιωματικό. «Δε θα πυροβολήσουμε κανένα. Πες
στους στρατιώτες σου να τους συλλάβουν ζωντανούς».
Ο αξιωματικός κούνησε το κεφάλι και βγήκε από το δωμάτιο. Ο Σάντσες είπε:
«Σ' ευχαριστώ, έκανες τη σωστή επιλογή».
«Να μη σκοτώσω, ναι», είπε ο Σεβαστιανός. Αλλά δε θ' αλλάξω γνώμη. Αυτό
το χειρόγραφο είναι κατάρα. Θα υπέσκαπτε τη βασική δομή της πνευματικής
εξουσίας μας. Θα παρέσυρε τους ανθρώπους να πιστέψουν ότι έχουν τον έλεγχο
του πνευματικού τους πεπρωμένου. Θα υπέσκαπτε την πειθαρχία που χρειάζεται για να φέρεις τον καθένα σ' αυτό τον πλανήτη στην εκκλησία». Κοίταξε με
σκληρότητα τον Σάντσες. «Αυτή τη στιγμή φτάνουν χιλιάδες στρατιώτες. Δεν έχει
σημασία τι κάνεις εσύ ή οποιοσδήποτε άλλος. Η Ένατη Επίγνωση δε θα βγει ποτέ
από το Περού. Τώρα φύγε από την αποστολή μου».

Καθώς αποχωρούσαμε βιαστικά, ακούγαμε δεκάδες φορτηγά να πλησιάζουν.
«Γιατί μας άφησε και φύγαμε;» ρώτησα.
«Υποθέτω γιατί νομίζει ότι δεν έχει σημασία», αποκρίθηκε ο Σάντσες, «ότι δεν
μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Πράγματι δεν ξέρω τι να σκεφτώ». Το βλέμμα του
συνάντησε το δικό μου. «Δεν τον πείσαμε, το ξέρεις;»
Κι εγώ ήμουν μπερδεμένος. Τι να σήμαινε αυτό; Ίσως δεν είχαμε πάει εκεί για
να πείσουμε τον Σεβαστιανό. Ίσως πήγαμε μόνο για να τον καθυστερήσουμε.
Κοίταξα πάλι τον Σάντσες. Συγκεντρωνόταν στην οδήγηση και έψαχνε με τη
ματιά του την άκρη του δρόμου για κανένα σημάδι του Ουίλ και της Τζούλια.
Είχαμε αποφασίσει ότι θα πηγαίναμε προς την κατεύθυνση που έτρεχαν, αλλά
μέχρι τώρα δεν είχαμε δει τίποτα. Καθώς προχωρούσαμε, ο νους μου περιπλανήθηκε στα Ουράνια Ερείπια. Φαντάστηκα πώς ήταν το τοπίο: οι ανασκαφές, οι
σκηνές των επιστημόνων, τα περιγράμματα των πυραμιδοειδών μνημείων στο
βάθος.
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«Δε φαίνεται να βρίσκονται σ' αυτό το δάσος», είπε ο Σάντσες. «Θα πρέπει να
είχαν κάποιο όχημα. Πρέπει να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε».
«Νομίζω πως πρέπει να πάμε στα ερείπια», είπα.
Με κοίταξε. «Θα μπορούσαμε. Δεν υπάρχει και πουθενά αλλού να πάμε».
Ο Σάντσες πήρε μια στροφή προς τα δυτικά.
«Τι ξέρεις γι' αυτά τα ερείπια;» είπα.
«Χτίστηκαν από δυο διαφορετικούς πολιτισμούς, όπως είπε η Τζούλια. Οι
πρώτοι, οι Μάγια, είχαν έναν ανθηρό πολιπσμό εκεί, παρ' όλο που οι περισσότεροι
ναοί τους ήταν πιο βόρεια, στο Γιουκατάν. Μυστηριωδώς, όλα τα σημάδια του
πολιτισμού τους εξαφανίστηκαν ξαφνικά, γύρω στο 600 π.Χ. χωρίς καμιά φαινομενική αιτία. Οι Ίνκας ανέπτυξαν το δικό τους πολιτισμό στην ίδια τοποθεσία,
αργότερα».
«Τι νομίζεις ότι μπορεί να συνέβη στους Μάγια;»
Ο Σάντσες με κοίταξε. «Δεν ξέρω».
Ταξιδέψαμε για μερικά λεπτά σιωπηλοί, μετά θυμήθηκα ξαφνικά ότι ο Πατήρ
Σάντσες είχε πει στον Σεβαστιανό ότι είχε διαβάσει κι άλλο τμήμα της Ένατης
Επίγνωσης.
«Πώς είδες κι άλλο κομμάτι από την Ένατη Επίγνωση;» ρώτησα.
«Ο νεαρός στρατιώτης που μας βοήθησε ήξερε πού βρισκόταν κρυμμένο
ένα άλλο κομμάτι. Μετά που χωριστήκαμε με πήγε σε κάποιο άλλο δωμάτιο και
μου το έδειξε. Πρόσθετε μόνο μερικές ακόμα έννοιες σ' αυτά που μας είπαν ο
Φιλ και ο Ντόμπσον, αλλά μου έδωσε τα επιχειρήματα που χρησιμοποίησα όταν
μιλούσα στον Σεβαστιανό».
«Τι έλεγε συγκεκριμένα;»
«Ότι το χειρόγραφο θα διευκρινίσει πολλές θρησκείες. Και θα τις βοηθήσει
να εκπληρώσουν τις υποσχέσεις τους. Κάθε θρησκεία, λέει, έχει σαν προορισμό
να βρει η ανθρωπότητα τη σχέση της με μια ανώτερη πηγή. Και όλες οι θρησκείες μιλούν για μια εσωτερική αντίληψη του Θεού, μια αντίληψη που μας
γεμίζει, μας κάνει κάτι περισσότερο απ' αυτό που ήμαστε. Οι θρησκείες εκφυλίζονται όταν οι αρχηγοί αναλάβουν την αποστολή να εξηγούν τη θέληση του
Θεού στους ανθρώπους, αντί να τους δείχνουν πώς να βρουν μέσα τους τις
κατευθύνσεις που πρέπει να ακολουθήσουν.»
«Το χειρόγραφο λέει ότι κάποια στιγμή, στην ιστορία της ανθρωπότητας, ένα
άτομο θα συλλάβει τον ακριβή τρόπο σύνδεσης με την πηγή ενέργειας του
Θεού και θα γίνει έτσι ένα μόνιμο παράδειγμα του γεγονότος ότι αυτή η σύνδεση
είναι δυνατή». Ο Σάντσες με κοίταξε. «Αυτό δεν έκανε ο Ιησούς; Δεν αύξησε την
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ενέργειά του και τη δόνηση μέχρις ότου έγινε αρκετά ελαφρός ώστε...». Ο Σάντσες
σταμάτησε πριν τελειώσει την πρόταση του και έπεσε σε βαθιά συλλογή.
«Τι σκέφτεσαι;» ρώτησα.
ο Σάντσες φάνηκε μπερδεμένος. «Δεν ξέρω. Το αντίγραφο του στρατιώτη
τελείωνε ακριβώς εκεί. Έλεγε ότι αυτό το άτομο θα άνοιγε ένα μονοπάτι που
επρόκειτο να το ακολουθήσει ολόκληρη η ανθρωπότητα. Αλλά δεν έλεγε πού
οδηγούσε αυτό το μονοπάτι».
Για δεκαπέντε λεπτά ταξιδεύαμε σιωπηλοί. Προσπάθησα να αποκτήσω κάποια ένδειξη για το τι θα συνέβαινε μετά, αλλά δεν μπορούσα να σκεφτώ τίποτα.
Φαίνεται ότι κατέβαλλα περισσότερη προσπάθεια απ' όση έπρεπε.
«Να, τα ερείπια», είπε ο Σάντσες.
Μπροστά μας μέσα στο δάσος, στην αριστερή πλευρά του δρόμου, διέκρινα
τρεις μεγάλες πυραμιδοειδείς κατασκευές. Σταματήσαμε το αυτοκίνητο και πλησιάσαμε με τα πόδια. Τώρα μπορούσα να δω ότι οι πυραμίδες ήταν κατασκευασμένες από λαξεμένη πέτρα και ότι βρίσκονταν στην ίδια απόσταση η μια από
την άλλη - γύρω στα τριάντα μέτρα. Ανάμεσά τους υπήρχε μια περιοχή στρωμένη με μαλακή πέτρα. Σε αρκετά σημεία στις βάσεις των πυραμίδων είχαν γίνει
ανασκαφές.
«Κοίτα, εκεί!» είπε ο Σάντσες, δείχνοντας προς την πιο μακρινή πυραμίδα.
Μπροστά από το οικοδόμημα καθόταν μια μοναχική φιγούρα. Καθώς προχωρούσαμε προς το μέρος της, παρατήρησα μια αύξηση στο ενεργειακό μου
πεδίο. Μέχρι να φτάσουμε στο κέντρο της πλακόστρωτης επιφάνειας ένιωθα
απίστευτα ενεργοποιημένος. Κοίταξα τον Σάντσες κι εκείνος σήκωσε το ένα του
φρύδι. Όταν πλησιάσαμε, αναγνώρισα ότι το πρόσωπο που καθόταν κοντά στην
πυραμίδα ήταν η Τζούλια. Καθόταν σταυροπόδι και κρατούσε μερικά χαρτιά στα
γόνατά της.
«Τζούλια», φώναξε ο Σάντσες.
Η Τζούλια σηκώθηκε. Το πρόσωπό της έδειχνε να ακτινοβολεί.
«Πού είναι ο Ουίλ;» ρώτησα.
Η Τζούλια έδειξε στα δεξιά της. Γύρω στα εκατό μέτρα πιο πέρα, βρισκόταν
ο Ουίλ. Φαινόταν να λάμπει στο φως του δειλινού που έσβηνε.
«Τι κάνει;» ρώτησα.
«Η Ένατη», απάντησε η Τζούλια προτείνοντας τα χαρτιά. Ο Σάντσες είπε
στην Τζούλια ότι είχαμε δει μέρος αυτής της επίγνωσης, το τμήμα που μιλούσε
για ένα μελλοντικό ανθρώπινο κόσμο συνειδητά εξελιγμένο.
«Πού μας πηγαίνει, όμως, αυτή η εξέλιξη;» ρώτησε ο Σάντσες.
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Η Τζούλια δεν απάντησε. Απλώς ανασήκωσε τα χαρτιά που κρατούσε στα
χέρια της σαν να περίμενε να διαβάσουμε τη σκέψη της.
«Τι;» ρώτησα.
Ο Σάντσες με πλησίασε και άγγιξε το χέρι μου. Το βλέμμα του μου θύμισε ότι
έπρεπε να παραμείνω σε εγρήγορση και να περιμένω.
«Η Ένατη αποκαλύπτει το απώτατο πεπρωμένο μας», είπε η Τζούλια. «Τα κάνει
όλα ξεκάθαρα. Επαναλαμβάνει ότι ως άνθρωποι είμαστε το αποκορύφωμα ολόκληρης της εξέλιξης. Μιλά για την ύλη που αρχίζει υπό μια αδύναμη μορφή και
αυξάνεται σε πολυπλοκότητα καθώς το ένα στοιχείο ακολουθεί το άλλο, το ένα
είδος ακολουθεί το άλλο, προχωρώντας πάντα προς μια ανώτερη κατάσταση
δόνησης.»
«Όταν εμφανίστηκαν οι πρωτόγονοι άνθρωποι, συνεχίσαμε ασυνείδητα αυτή
την εξέλιξη κατακτώντας άλλους και κερδίζοντας ενέργεια, κινούμενοι λίγο προς
τα εμπρός και μετά προς τα πίσω καθώς μας κατακτούσε κάποιος άλλος. Αυτή
η φυσική σύγκρουση συνεχίστηκε μέχρις ότου επινοήσαμε τη δημοκρατία, ένα
σύστημα που δεν έθεσε τέρμα στη σύγκρουση, αλλά τη μετατόπισε από το
φυσικό στο νοητικό και ψυχολογικό πεδίο.»
«Τώρα», συνέχισε η Τζούλια, «φέρνουμε όλη αυτή τη διαδικασία στο συνειδητό. Μπορούμε να δούμε ότι ολόκληρη η ανθρώπινη ιστορία μας προετοίμασε για να επιτύχουμε συνειδητή εξέλιξη. Τώρα, μπορούμε να αυξήσουμε την
ενέργειά μας και να βιώσουμε συνειδητά τις συμπτώσεις. Αυτό οδηγεί την εξέλιξη ακόμα πιο πέρα με ταχύτερο ρυθμό, υψώνοντας τις δονήσεις μας ακόμη
περισσότερο».
Δίστασε για μια στιγμή, μας κοίταξε και μετά επανέλαβε ό,τι είχε πει: «Το
πεπρωμένο μας είναι να συνεχίσουμε να αυξάνουμε το ενεργειακό μας πεδίο.
Και καθώς αυξάνεται το ενεργειακό πεδίο, αυξάνεται και το πεδίο δόνησης στα
άτομα του σώματός μας».
Δίστασε πάλι.
«Τι σημαίνει αυτό;» ρώτησα.
«Σημαίνει», είπε η Τζούλια, «ότι γινόμαστε όλο και πιο ανάλαφροι, πιο καθαρά πνευματικοί».
Κοίταξα τον Σάντσες. Είχε εστιάσει όλη του την προσοχή στην Τζούλια.
«Η Ένατη Επίγνωση», συνέχισε η Τζούλια, «λέει ότι καθώς εμείς οι άνθρωποι
συνεχίζουμε να αυξάνουμε τη δόνηση μας, θα αρχίσει να συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα. Ολόκληρες ομάδες ανθρώπων, από τη στιγμή που θα φτάσουν σε
ένα ορισμένο επίπεδο, θα γίνουν ξαφνικά αόρατες για εκείνους που εξακολουθούν
να δονούνται σε χαμηλότερο επίπεδο. Για τους ανθρώπους του κατώτερου
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επιπέδου θα φανεί ότι απλώς εξαφανίστηκαν, αλλά η ίδια η ομάδα θα νιώθει σαν
να είναι ακόμα εκεί, μόνο που τα άτομα αυτά θα νιώθουν πιο ανάλαφρα».
Καθώς η Τζούλια μιλούσε παρατήρησα ότι το πρόσωπο και το σώμα της
άλλαζαν κατά κάποιο τρόπο. Το σώμα της έπαιρνε τα χαρακτηριστικά του ενεργειακού της πεδίου. Τα χαρακτηριστικά του προσώπου της εξακολουθούσαν να
είναι καθαρά και ευδιάκριτα, αλλά δεν ήταν πια μύες και δέρμα εκείνο που
έβλεπα. Φαινόταν σαν να είναι φτιαγμένη από καθαρό φως που ακτινοβολούσε
από μέσα της.
Κοίταξα τον Σάντσες. Φαινόταν το ίδιο. Και προς μεγάλη μου έκπληξη όλα
έδειχναν να είναι το ίδιο: οι πυραμίδες, οι πέτρες κάτω από τα πόδια μας, το
δάσος που μας περιέβαλλε, τα χέρια μου. Η ομορφιά που μπορούσα να αντιληφθώ είχε αυξηθεί πέρα από οτιδήποτε είχε πέσει στην αντίληψή μου προηγουμένως, ακόμα κι όταν βρισκόμουν στην κορυφογραμμή.
«Όταν οι άνθρωποι αρχίσουν να ανυψώνουν τις δονήσεις τους σε ένα επίπεδο όπου οι άλλοι δε θα μπορούν να τους δουν», συνέχισε η Τζούλια, «θα σημαίνει ότι σπάμε το φράγμα ανάμεσα σ' αυτή τη ζωή και τον άλλο κόσμο από τον
οποίο ήρθαμε και στον οποίο πηγαίνουμε μετά το θάνατο. Αυτή η συνειδητή
μετάβαση είναι το μονοπάτι που μας έδειξε ο Χριστός. Εκείνος έγινε δεκτικός
στην ενέργεια μέχρι που έγινε τόσο ανάλαφρος ώστε να μπορεί να περπατά
πάνω στο νερό. Υπερέβη το θάνατο εδώ, σ' αυτή τη Γη και ήταν ο πρώτος που
πέρασε απέναντι, που προεξέτεινε το φυσικό κόσμο μέσα στον πνευματικό. Η
ζωή του μας έδειξε πώς να το κάνουμε αυτό κι αν είμαστε συνδεδεμένοι με την
ίδια πηγή μπορούμε να βαδίσουμε στον ίδιο δρόμο, βήμα βήμα. Θα έρθει η
στιγμή που θα δονούνται όλοι σε τόσο ψηλά επίπεδα ώστε να μπορούμε να
περπατάμε στον ουρανό με την επίγεια μορφή μας».
Πρόσεξα τον Ουίλ να βαδίζει αργά προς το μέρος μας. Οι κινήσεις του φαίνονταν ασυνήθιστα μεγαλοπρεπείς, σαν να μην πατούσε κάτω.
«Η επίγνωση λέει», συνέχισε η Τζούλια, «ότι τα περισσότερα άτομα θα φτάσουν αυτό το επίπεδο δόνησης στη διάρκεια της τρίτης χιλιετίας, και σε ομάδες
που θα αποτελούνται από ανθρώπους με τους οποίους είναι περισσότερο συνδεδεμένοι. Αλλά κάποιοι πολιτισμοί στην ιστορία έχουν ήδη επιτύχει αυτή τη
δόνηση. Σύμφωνα με την Ένατη Επίγνωση, οι Μάγια πέρασαν στην αντίπερα
όχθη όλοι μαζί».
Η Τζούλια σταμάτησε απότομα να μιλά. Από πίσω μας, ακούσαμε πνιχτές
φωνές στα ισπανικά. Δεκάδες στρατιώτες έμπαιναν στα ερείπια και έρχονταν
κατά πάνω μας. Προς μεγάλη μου έκπληξη δε φοβόμουν. Οι στρατιώτες συνέχισαν να περπατούν προς την κατεύθυνση που ήμαστε εμείς, αλλά, εντελώς
περίεργα, όχι κατευθείαν προς εμάς.
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«Δεν μπορούν να μας δουν!» είπε ο Σάντσες. «Δονούμαστε πολύ υψηλά!»
Κοίταξα πάλι τους στρατιώτες. Είχε δίκιο. Περπατούσαν οκτώ δέκα μέτρα
μακριά, στα αριστερά μας αγνοώντας μας εντελώς.
Ξαφνικά, από την πυραμίδα που βρισκόταν στ' αριστερά μας, ακούστηκαν
δυνατές φωνές στα Ισπανικά. Οι στρατιώτες που ήταν πιο κοντά σ' εμάς, έτρεξαν
προς την κατεύθυνση εκείνη.
Τεντώθηκα για να δω τι συνέβαινε. Μια άλλη ομάδα στρατιωτών έβγαινε από
το δάσος κρατώντας δυο άλλους άντρες. Ήταν ο Ντόμπσον και ο Φιλ. Το θέαμα
της σύλληψής τους με τράνταξε και ένιωσα το ενεργειακό μου επίπεδο να βυθίζεται.
Κοίταξα τον Σάντσες και την Τζούλια. Και οι δυο κοίταζαν επίμονα προς τους
στρατιώτες και έδειχναν το ίδιο ταραγμένοι.
«Περιμένετε!» ξεφώνισε από την απέναντι πλευρά ο Ουίλ. «Μη χάνετε την
ενέργειά σας!» Ένιωσα τα λόγια και συγχρόνως τα άκουσα. Ήταν ελαφρώς
αλλοιωμένα.
Στραφήκαμε και είδαμε τον Ουίλ να προχωρά γρήγορα προς το μέρος μας.
Καθώς τον παρατηρούσαμε φάνηκε να λέει και κάτι άλλο, αλλά αυτή τη φορά
τα λόγια του ήταν εντελώς ακατανόητα. Αντιλήφθηκα ότι είχα πρόβλημα με την
εστίασή μου. Η εικόνα του γινόταν ασταθής. Βαθμιαία, καθώς κοίταζα χωρίς να
πιστεύω στα μάτια μου, εξαφανίστηκε εντελώς.
Η Τζούλια γύρισε και αντίκρισε τον Σάντσες κι εμένα. Το ενεργειακό της
επίπεδο έδειχνε χαμηλότερο, αλλά ήταν απτόητη λες και όλα όσα συνέβησαν
είχαν ξεκαθαρίσει κάτι.
«Δεν μπορέσαμε να διατηρήσουμε τη δόνηση», είπε. «Ο φόβος χαμηλώνει
φοβερά τις δονήσεις». Κοίταξε προς το σημείο όπου είχε εξαφανιστεί ο Ουίλ.
«Η Ένατη Επίγνωση λέει ότι ενώ κάποια άτομα θα περνούν απέναντι σποραδικά,
δε θα παρατηρηθεί γενική έκσταση αν δεν εξαφανίσουμε εντελώς το φόβο, αν
δε φτάσουμε στο επίπεδο που θα διατηρούμε την απαραίτητη δόνηση σε όλες
τις καταστάσεις».
Ο ενθουσιασμός της Τζούλια μεγάλωσε. «Δεν το βλέπετε; Δεν μπορούμε να
το επιτύχουμε ακόμα, αλλά ο ρόλος της Ένατης Επίγνωσης είναι να βοηθήσει
να δημιουργηθεί αυτή η πεποίθηση. Η Ένατη Επίγνωση είναι εκείνη που μας
βοηθά να καταλάβουμε πού κατευθυνόμαστε. Όλες οι άλλες δημιουργούν για
τον κόσμο μια εικόνα απίστευτης ομορφιάς και ενέργειας, και μας μαθαίνουν να
αυξάνουμε τη σύνδεσή μας μαζί του και έτσι να βλέπουμε αυτή την ομορφιά.
«Όσο περισσότερη ομορφιά βλέπουμε, τόσο εξελισσόμαστε. Όσο εξελισσόμαστε, τόσο πιο υψηλά δονούμαστε. Η Ένατη Επίγνωση μας δείχνει ότι, τελικά,
η αυξημένη μας αντίληψη και δόνηση θα μας ανοίξουν έναν παράδεισο που
υπάρχει ήδη για εμάς. Απλώς δεν μπορούμε να τον δούμε ακόμα.
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«Όποτε αμφισβητούμε την εξελικτική μας πορεία ή παύουμε να βλέπουμε τη
διαδικασία, θα πρέπει να θυμόμαστε προς τα πού εξελισσόμαστε, ποιος είναι ο
σκοπός της διαδικασίας της ζωής. Βρισκόμαστε εδώ για να φτάσουμε στον "επί
της Γης" παράδεισο. Και τώρα γνωρίζουμε πώς μπορεί να γίνει... πώς θα γίνει».
Σταμάτησε για μια στιγμή. «Η Ένατη αναφέρει ότι υπάρχει και μια Δέκατη
Επίγνωση. Νομίζω πως θα πρέπει να αποκαλύπτει...»
Πριν προλάβει να τελειώσει, ακούστηκε μια ριπή αυτόματου όπλου και οι
σφαίρες χτύπησαν τις πέτρες κοντά στα πόδια μας. Πέσαμε όλοι κάτω με τα
χέρια ψηλά. Κανένας δε μιλούσε καθώς οι στρατιώτες ήρθαν, κατέσχεσαν τα
χαρτιά, και μας οδήγησαν τον καθένα και σε διαφορετική κατεύθυνση.

Οι πρώτες βδομάδες μετά τη σύλληψή μου πέρασαν μέσα σε συνεχή τρόμο.
Το ενεργειακό μου επίπεδο είχε πέσει δραματικά καθώς ο ένας αξιωματικός
του στρατού μετά τον άλλο με ανέκριναν απειλητικά για το χειρόγραφο. Εγώ
έπαιζα τον ηλίθιο τουρίστα και ισχυριζόμουν ότι δεν είχα ιδέα. Σε τελική ανάλυση, ήταν αλήθεια ότι δεν είχα ιδέα ποιος από τους άλλους ιερείς είχε αντίγραφα, ή πόσο ευρέως διαδομένη ήταν η αποδοχή του εγγράφου. Βαθμιαία η
τακτική μου απέδωσε. Με τον καιρό οι στρατιώτες φάνηκαν να κουράζονται μαζί
μου και με παρέδωσαν σε μια ομάδα πολιτικών κρατικών υπαλλήλων που κράτησαν διαφορετική τακτική.
Αυτοί οι κρατικοί υπάλληλοι προσπάθησαν να με πείσουν ότι το ταξίδι μου στο
Περού ήταν από την αρχή μια τρέλα, γιατί σύμφωνα μ' αυτούς το χειρόγραφο
δεν υπήρξε ποτέ. Ισχυρίζονταν ότι οι αναφερόμενες ως επιγνώσεις του χειρογράφου είχαν στην πραγματικότητα επινοηθεί από μια μικρή ομάδα ιερέων, με σκοπό
να ξεκινήσουν μια επανάσταση. Είχα πέσει θύμα απάτης, μου είπαν οι αξιωματούχοι,
κι εγώ τους άφηνα να μιλούν.
Μετά από λίγο, οι εκφράσεις έγιναν πιο ευγενικές. Ο καθένας άρχισε να με
μεταχειρίζεται σαν το αθώο θύμα αυτής της πλεκτάνης, σαν έναν εύπιστο Αμερικανό που είχε διαβάσει πολλά περιπετειώδη παραμύθια και βρέθηκε χαμένος
σε μια ξένη χώρα.
Και επειδή η ενέργειά μου ήταν τόσο χαμηλή, θα μπορούσα να αναπτύξω
ευαισθησία σ' αυτή την πλύση εγκεφάλου αν δεν είχε συμβεί κάτι άλλο. Ξαφνικά μεταφέρθηκα από τη στρατιωτική βάση όπου με κρατούσαν σε ένα κυβερνητικό κτίριο κοντά στο αεροδρόμιο της Λίμα - σε μια φυλακή όπου κρατούσαν
και τον Πατέρα Κάρολο. Η σύμπτωση μου ξανάφερε λίγη από τη χαμένη μου
αυτοπεποίθηση.
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Περπατούσα στην αυλή όταν τον είδα για πρώτη φορά να κάθεται σε ένα
πάγκο και να διαβάζει. Τον πλησίασα, περιορίζοντας τον ενθουσιασμό μου και
ελπίζοντας ότι δε θα προκαλούσα την προσοχή των κρατικών υπαλλήλων που
βρίσκονταν μέσα στο κτίριο. Όταν κάθισα, με κοίταξε και χαμογέλασε.
«Σε περίμενα», είπε.
«Αλήθεια;»
Άφησε δίπλα του το βιβλίο και είδα τη χαρά στα μάτια του.
«Όταν ο Πατέρας Κόστους κι εγώ ήρθαμε στη Λίμα», εξήγησε, «μας συνέλαβαν αμέσως και μας χώρισαν, κι εγώ είμαι κρατούμενος εδώ από τότε. Δεν
μπορούσα να καταλάβω γιατί, δε φαινόταν να συμβαίνει τίποτα. Μετά άρχισα να
σε σκέφτομαι συνέχεια.» Μου έριξε ένα βλέμμα γεμάτο σημασία. «Έτσι, υπέθεσα
ότι θα εμφανιζόσουν».
«Χαίρομαι που σε συναντώ», είπα. «Σου είπε κανένας τι συνέβη στα Ουράνια
Ερείπια;»
«Ναι», απάντησε ο Πατήρ Κάρολος. «Μίλησα για λίγο με τον Πατέρα Σάντσες.
Τον κράτησαν εδώ για μια μέρα πριν τον πάρουν πάλι».
«Είναι καλά; Μήπως ήξερε τι συνέβη στους άλλους; Και τι γίνεται με τον ίδιο;
Θα τον φυλακίσουν;»
«Δεν είχε καθόλου πληροφορίες για τους άλλους και σε ό,τι αφορά τον Πατέρα
Σάντσες, δεν ξέρω. Η στρατηγική της κυβέρνησης είναι να ψάχνει μεθοδικά και να
καταστρέφει όλα τα αντίγραφα του χειρογράφου. Μετά να μεταχειρίζεται την όλη
υπόθεση σαν μια μεγάλη απάτη. Θα μας αποσχηματίσουν όλους, υποθέτω,
αλλά ποιος ξέρει τι θα μας κάνουν τελικά».
«Και τι έγιναν τα αντίγραφα του Ντόμπσον», είπα «η Πρώτη και η Δεύτερη
Επίγνωση που άφησε στις Ηνωμένες Πολιτείες;»
«Τα έχουν ήδη στα χέρια τους», αποκρίθηκε ο Πατήρ Κάρολος. «Ο Πατήρ
Σάντσες μου είπε ότι πράκτορες της κυβέρνησης βρήκαν πού ήταν κρυμμένα
και τα έκλεψαν. Φαίνεται ότι οι Περουβιανοί πράκτορες πήγαν παντού. Ήξεραν
για τον Ντόμπσον από την αρχή και για τη φίλη σου την Τσαρλίν».
«Και νομίζεις η κυβέρνηση του Περού θα τα καταφέρει ώστε να μη μείνει
ούτε ένα αντίγραφο;
«Νομίζω πως θα είναι θαύμα αν διασωθεί έστω και ένα».
Έστρεψα το πρόσωπό μου αλλού νιώθοντας τη νεοαποκτημένη μου ενέργεια να μειώνεται.
«Ξέρεις τι σημαίνει αυτό, έτσι δεν είναι;» ρώτησε ο Πατήρ Κάρολος.
Τον κοίταξα αλλά δεν είπα τίποτα.
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«Αυτό σημαίνει», συνέχισε, «ότι ο καθένας από εμάς πρέπει να θυμάται ακριβώς τι έλεγε το χειρόγραφο. Εσύ και ο Σάντσες δεν πείσατε τον Καρδινάλιο Σεβαστιανό να πάψει να πολεμά το χειρόγραφο, αλλά τον καθυστερήσατε αρκετά
ώστε να γίνει κατανοητή η Ένατη Επίγνωση. Τώρα πρέπει να διαδοθεί. Πρέπει
να πάρεις μέρος στην προσπάθεια διάδοσής της».
Η δήλωση του με έκανε να νιώσω εξαναγκασμό και το θέατρό μου του
Απόμακρου δραστηριοποιήθηκε μέσα μου. Ακούμπησα στην πλάτη του πάγκου
και κοίταξα μακριά, πράγμα που έκανε τον Πατέρα Κάρολο να γελάσει. Μετά,
ακριβώς εκείνη τη στιγμή, αντιληφθήκαμε και οι δυο να μας παρακολουθούν
από ένα παράθυρο διάφοροι διπλωματικοί αξιωματούχοι.
«Άκου», είπε γρήγορα ο Πατήρ Κάρολος. «Από τώρα και στο εξής οι επιγνώσεις του χειρογράφου θα πρέπει να κυκλοφορούν ανάμεσα στους ανθρώπους.
Κάθε άνθρωπος από τη στιγμή που θα ακούσει το μήνυμα και θα συνειδητοποιήσει ότι το περιεχόμενο του χειρογράφου είναι πραγματικό, πρέπει να περάσει το μήνυμα σε οποιονδήποτε είναι έτοιμος να το αποδεχτεί. Η σύνδεση με την
ενέργεια είναι κάτι στο οποίο πρέπει να είναι δεκτικοί οι άνθρωποι, κάτι για το
οποίο πρέπει να συζητούν και το οποίο πρέπει να περιμένουν, αλλιώς ολόκληρη
η ανθρώπινη φυλή θα οπισθοδρομήσει και θα περάσει πάλι στην προηγούμενη
κατάστασή της κατά την οποία υπήρχε η εντύπωση ότι σκοπός της ζωής είναι
να ασκεί κανείς εξουσία πάνω στους άλλους και να εκμεταλλευόμαστε τα πλούτη
του πλανήτη. Αν επιστρέψουμε σ' αυτή την κατάσταση, τότε δε θα σωθούμε. Ο
καθένας μας πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί για να διαδώσει το μήνυμα».
Παρατήρησα ότι οι δυο αξιωματούχοι είχαν βγει από το κτίριο και προχωρούσαν προς το μέρος μας.
«Και κάτι ακόμα», είπε ο Πατήρ Κάρολος, μιλώντας σιγανά.
«Τι;» ρώτησα.
«Ο Πατήρ Σάντσες μου είπε πως η Τζούλια μίλησε για κάποια Δέκατη Επίγνωση. Δεν ανακαλύφθηκε ακόμη και κανένας δεν ξέρει τι μπορεί να είναι».
Οι αξιωματούχοι είχαν σχεδόν φτάσει κοντά μας.
«Μου ήρθε η σκέψη», συνέχισε ο Πατήρ Κάρολος, «ότι θα σε ελευθερώσουν.
Ίσως είσαι εσύ εκείνος που θα την αναζητήσει».
Οι άντρες διέκοψαν ξαφνικά τη συζήτησή μας και με συνόδευσαν προς το
κτίριο, Ο Πατήρ Κάρολος χαμογέλασε και κούνησε σε αποχαιρετισμό το χέρι
του. Είπε και κάτι άλλο, αλλά δεν μπόρεσα να δώσω προσοχή. Μόλις ο Πατήρ
Κάρολος ανέφερε τη Δέκατη Επίγνωση, με κατακυρίευσε η σκέψη της Τσαρλίν.
Γιατί σκεφτόμουν εκείνη; Πώς συνδεόταν η Τσαρλίν με τη Δέκατη Επίγνωση;»
Οι δυο άντρες μου είπαν να μαζέψω τα λίγα πράγματα που είχα και να
τους ακολουθήσω μέχρι την πρόσοψη της Πρεσβείας όπου μας περίμενε
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ένα κρατικό αυτοκίνητο. Από εκεί με πήγαν κατευθείαν στο αεροδρόμιο και με
παρέδωσαν σε μια ομάδα ανθρώπων υπεύθυνων για την επιβίβαση στο αεροπλάνο. Ένας απ' αυτούς χαμογέλασε αχνά και με κοίταξε πίσω από τα χοντρά
γυαλιά του.
Το χαμόγελό του εξαφανίστηκε καθώς μου έδινε ένα διαβατήριο και ένα
αεροπορικό εισιτήριο για τις Ηνωμένες Πολιτείες... μετά μου είπε με περουβιανή
προφορά να μη διανοηθώ ποτέ, μα ποτέ, να επιστρέψω στο Περού.

σώσουμε αυτό τον πλανήτη, τα πλάσματα και την ομορφιά του.
Η ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ θα σας
δώσει ελπίδα... και θα σας προκαλέσει
ρίγη... καθώς θα αρχίζετε να αντιλαμβάνεστε ότι θα πραγματοποιηθούν οι προβλέψεις της - για τις οποίες έχετε ενδείξεις απ' όσα εκτυλίσσονται γύρω σας σε ό,τι αφορά στις προσωπικές σας σχέσεις και στις διεθνείς υποθέσεις. Και
ξαφνικά θα αναγνωρίσετε το μέγεθος
του άλματος που είναι έτοιμη να κάνει η
αθρωπότητα καθώς πλησιάζουμε στη
καινούρια χιλιετία. Οι Διδασκαλίες του
Δον Ζουάν και Οι Προφητείες του Νοστράδαμου έχουν βοηθήσει στην προετοιμασία του δρόμου για τις αποκαλύψεις τις
οποίες θα βρείτε στα λόγια του James

RedField που θα αλλάξουν τη ζωή σας.
Τώρα είναι η σωστή στιγμή για να διαβάσετε το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια
σας και να ανακαλύψετε το προσωπικό
ταξίδι που ανοίγεται στη ζωή σας.
Η ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ θα σας οδηγήσει σ' ένα ταξίδι το οποίο θα φωτίσει
την ψυχή σας και θα σας συνδέσει με ένα
όραμα και μια εμπειρία που αλλάζουν
ήδη τον κόσμο.

