
ΚΑΡΤΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΠΑΤΕΩΝΩΝ (ενδείξεις)
Πώς μια επιλογή σου εμφανίζεται  σαν πρόβλημα και  πώς 

ένα πρόβλημά σου μεγεθύνεται (για να επιλύσουν κάποιοι άλ-
λοι τα δικά τους προβλήματα). Έχεις απέναντί σου ειδικούς και 

επαγγελματίες και δεν μπορείς να αμφισβητήσεις; Κοίταξε την κάρτα και 
σκέψου αν αυτοί υπάγονται σε μια περίπτωση από τις παρακάτω ή και σε 
περισσότερες. Πέταξε ή κρύψε τα φυλαχτάρια και σκέψου. 

§1 Εμφανίζουν το πρόβλημα με διάρκεια ή με συχνότητα, ενώ αυτό 
υπάρχει για λίγο χρόνο ή πιο σπάνια. 

§2 Βγάζουν εύκολα συμπεράσματα για το μέλλον και οι προβλέψεις 
είναι μόνο τρομακτικές ή μόνο οι επιθυμητές. 

§3 Δεν ακούς  τίποτε το ευχάριστο,  το οποίο θα μπορούσε να ακο-
λουθήσει από το πρόβλημα. Το μειονέκτημα στερεί χαρές και ευκαιρίες 
από τη ζωή σου (αλλιώς η ζωή σου θα ήταν σίγουρα καλύτερη).

§4 Προσθέτουν  τα ευχάριστα ή τα δυσάρεστα  αποτελέσματα  χωρίς 
χρονικούς προσδιορισμούς (πότε ακριβώς και για πόσο;). 

§5 Πράγματα με ομοιότητες παρουσιάζονται σαν ακριβώς τα ίδια ή 
αντιθέτως, πράγματα ίδια σαν να ήταν εντελώς διαφορετικά. 

§6 Εμφανίζουν τα πιο απίθανα ως πιο πιθανά ή αυτά εξισώνονται.
§7 Υπονοούν ή απειλούν ότι δεν θα εξυπηρετηθείς στο μέλλον, αν δεν 

ξεκινήσεις... άμεσα. Τονίζουν επίμονα ότι θα χάσεις την ευκαιρία, αν δεν 
την εκμεταλλευθείς τώρα και ότι κάποιοι άλλοι ήδη έχουν κερδίσει.

§8 Δεν δίνουν καμία εγγύηση για το αποτέλεσμα, όπως υποσχέθηκαν 
και διαβεβαίωσαν. Δεν σου δίνουν εγγράφως τις δεσμεύσεις τους και τις 
οδηγίες τους. Σε μερικές περιπτώσεις σου δίνουν να υπογράψεις ένα έγ-
γραφο, όπου ανάμεσα στα ψιλά γράμματα αποποιούνται τις ευθύνες τους. 

§9 Σε δεσμεύουν με υπογραφές και σε όρους όπως ετοιμάστηκαν από 
δικηγόρους και  νομικούς, για να μην μπορέσεις  να πεις ότι  αγνοούσες 
τους όρους και να μη δικαιωθείς δικαστικά. 

§10 Δείχνουν επίμονο ενδιαφέρον για να σε βοηθήσουν ή για να μη 
χάσεις την ευκαιρία, σαν να ήσουν ο πιο αγαπημένος τους. 

§11 Δεν λένε τίποτε για την περίπτωση αποτυχίας. 
<·>  Για μια παγκόσμια ηθική με πνευματικό προσανατολισμό. Η 

πνευματική καλλιέργεια,  η ειλικρίνεια,  η αξιοπιστία και  η αμεροληψία 
είναι απαραίτητα και αξεχώριστα από μια παγκόσμια ηθική. 



“Το πρόβλημα και η αδυναμία σου, ευκαιρία για μένα”! Η 
εκμετάλλευση  της  εμπιστοσύνης  δεν  περιορίζεται  μόνο  στην 
παγίδευση των ζώων. Η παγίδευση των ανθρώπων γίνεται με 

γνώση και με τον πιο υψηλό δείκτη νοημοσύνης. 
Ζήτησες εμπιστοσύνη; Ανάλαβε τις ευθύνες σου! 
Εμπιστεύθηκες; Μη λες ότι δεν ήξερες! Πες ότι πίστεψες! 
Κάποιοι ελπίζουν να λύσουν τα δικά τους προβλήματα με τα δικά σου 

χρήματα. Το δικό σου πρόβλημα θα λυθεί σίγουρα; Αξίζει το αντάλλαγμα 
που θα δώσεις; Σκέψου καλά! Η ζωή είναι δική σου. Η σκέψη είναι;

· Σκέφτεσαι και μιλάς για πράγματα τα οποία παρατηρείς εσύ ο ίδιος; 
Έχεις απευθείας πληροφόρηση; Σου τα έχουν πει όλα και σωστά; 

· Θυμάσαι ακριβώς τι άκουσες και τι διάβασες; Έχεις καταλάβει σω-
στά; Μπορείς να τα επαναλάβεις; Εσύ τα λες... έτσι ακριβώς όπως είναι;

· Τα πράγματα για τα οποία μιλάς και σκέφτεσαι έχουν μείνει ίδια, έτσι 
όπως ήταν; Είναι ίδια με αυτά που έχεις δει ή έχεις μάθει;

· Μιλάς και σκέφτεσαι για ξεχωριστά πράγματα ή για σύνολο; Είναι 
φανερά τα όριά τους και μπορείς εύκολα να τα δείξεις;

· Τα πράγματα για τα οποία μιλάς και σκέφτεσαι είναι έτσι έξω στον 
κόσμο (με την ίδια σειρά, με ίδιες σχέσεις, με ίδια μορφή, ίδια συμπερι-
φορά κλπ);

· Μιλάς και σκέφτεσαι για πράγματα τα οποία μπορούν να παρατηρη-
θούν από τους άλλους; Μπορούν... εύκολα και γρήγορα; 

· Μιλάς για παρόντα πράγματα ή μιλάς για το παρελθόν και για το μέλ-
λον (αφαιρώντας σχεδόν το σύνολο όσων υπήρχαν);

· Το αποτέλεσμα θα είναι ίδιο σε πράγματα που μοιάζουν (και μόνο 
αυτό που αναμένεις); Η αιτία είναι φανερή, διακριτή και η αποκλειστική; 

Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΤΑΘΕΡΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Από τα πιο σπουδαία μαθήματα: Πριν πληρώ-
σεις  και  κάνεις  οποιαδήποτε  θυσία,  σκέψου: 
Όλα όσα έκανες με κόπο, με πολλά χρήματα και 

χρειάστηκαν χρόνο, μπορούν να αποτύχουν απίστευτα εύκολα, μέσα σε 
μια στιγμή, από εσένα με τη χαζή συμπεριφορά σου, από μια απερισκε-
ψία, από αντιφατικές επιλογές, από μια βιαστική κίνηση, από ένα λάθος! 


