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ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΑ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΑ

Πλεύκαηα: είλαη πξνζσπνπνηεκέλα όληα, θαιά ή θαθά, πνπ
θαηνηθνύλ ζε θπζηθά όληα ή αληηθείκελα, όπσο νξηζκέλνη
άλζξσπνη, δέληξα, δώα, ιίκλεο, πνηάκηα, βνπλά, εδαθηθέο
πεξηνρέο ζε θπζηθά θαηλόκελα, όπσο ν άλεκνο θαη ε βξνρή. Οη
επηδεκηθέο

αξξώζηηεο

ζεσξνύληαη

όηη

είλαη

εμσηεξηθέο

εθδειώζεηο πλεπκάησλ. Πλεύκαηα επίζεο είλαη νη ςπρέο ησλ
λεθξώλ θαη γεληθά ησλ πξνγόλσλ.
Τπέξηαηνο ζεόο: είλαη απηόο πνπ εμνπζηάδεη ην ζύλνιν ηνπ
θόζκνπ, ηνλ νπνίν δεκηνύξγεζε, ζύκθσλα κε κηα πιεζώξα
κύζσλ.
Πλεπκαηνιεςία:

κέζσ

ηεο

θαηάιεςεο

θαη

ρξήζεο

ηνπ

ζώκαηνο, ηεο θσλήο θάπνηνπ δσληαλνύ αλζξώπνπ, άλδξα ή
γπλαίθαο θαλεξώλνληαη ηα πλεύκαηα ζηνπο πηζηνύο θαη ηνπο
θαζνδεγνύλ.
Ιεξνδηάκεζνη-ζακάλεο: νλνκάδνληαη νη άλζξσπνη πνπ έρνπλ
ηελ ηθαλόηεηα λα επηθνηλσλνύλ κε ηα πλεύκαηα. Δπεξεάδνπλ
πνιύ ηε δσή ησλ αλζξώπσλ αηνκηθά,
νιόθιεξσλ

πεξηνρώλ

αθνύ

αιιά θαη

απνθαίλνληαη

γηα

εθείλε

δηάθνξα

ζεκαληηθά ζέκαηα.
Γηαβαηήξηεο ηειεηέο: είλαη νη ηειεηέο θαηά ηηο νπνίεο ην
άηνκν πεξλά από ην έλα ζηάδην δσήο ζην άιιν, όπσο ε
γέλλεζε, ε εθεβεία, ν γάκνο θαη ν ζάλαηνο σο ηε ιαηξεία πνπ
γίλεηαη επθαηξηαθά. ’ απηέο ζπγθαηαιέγνληαη θαη νη ηειεηέο
κύεζεο,

θάζαξζεο,

ηθεζίαο,

εμηιέσζεο,

αλάκλεζεο,
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επαλάιεςεο θάπνηαο κπζηθήο πξάμεο (π.ρ. ηεο θνζκνγνλίαο),
πξνζθνξάο, ζπζίαο.

Πξνεηνηκαζία ησλ αλδξώλ κηαο θπιήο γηα λα ζπκκεηέρνπλ ζε ηειεηή.

Μάγνο θπιήο
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ΙΟΤΓΑΙΜΟ

«Λαόο ηνπ Θενύ»: νλνκάζηεθε ν ιαόο ηνπ Ιζξαήι. Ήηαλ έλα
ηκήκα ηεο αλζξσπόηεηαο, πνπ δνύζε κηα δσή ηέηνηα, πνπ ην
έθεξλε ζε θνηλσλία κε ην Θεό. Κύξηα αξρή απηήο ηεο δσήο
ήηαλ λα έρεη Θεό ηνπ κόλν ηνλ ίδην θαη λα ηεξεί ηηο εληνιέο
Σνπ.
«Μέξα ηνπ Γηαρβέ»: θαινύληαλ ε επνρή πνπ νη ερζξνί ηνπ
Ιζξαήι ζα θαηαηξνπώλνληαλ θαη έλαο βαζηιηάο πξνεξρόκελνο
από ηνλ νίθν ηνπ Γαβίδ ζα ίδξπε

κηα θαηλνύξγηα βαζηιεία.

Αξγόηεξα ε ηδέα ηεο εζληθήο απνθαηάζηαζεο αληηθαηαζηάζεθε
από εθείλε ηεο παγθόζκηαο ζσηεξίαο ησλ δηθαίσλ, πνπ ζα
πξνέιζεη από θάπνηνλ νξηζκέλν (ρξηζκέλν= Μεζζία) από ην
Θεό γη' απηόλ ην ζθνπό. ηε ζσηεξία απηή ζπκπεξηιακβάλεηαη
ε πξνζδνθία ηεο αλάζηαζεο ησλ λεθξώλ.
Δβξατθή Βίβινο: είλαη ην θύξην ηεξό θείκελν ηνπ Ινπδατζκνύ
ην

νπνίν

απνηειείηαη

ζπγθεληξώζεθαλ

από

νξηζηηθά

24

ην

90

επηκέξνπο
κ.Υ.

Σα

βηβιία

πνπ

βηβιία

απηά

δηαηξνύληαη ζε ηξεηο νκάδεο, ρσξίδνληαο έηζη ηε Βίβιν ζε ηξία
κέξε, πνπ είλαη: 1. Η Πεληάηεπρνο ή Σνξά (=δηδαζθαιία ή
λόκνο, επεηδή πεξηέρεη ην λόκν πνπ έδσζε ν Θεόο ζην Μσπζή).
2. Οη Πξνθήηεο. 3. Σα Αγηόγξαθα.
Γθέην: νλνκάζηεθε ε ζπλνηθία ζηελ νπνία ήηαλ ππνρξεσκέλνη
λα δνπλ νη

Δβξαίνη.

Γεληθά

ζεκαίλεη

κηα

ππνβαζκηζκέλε

πεξηνρή, όπνπ κηα κεηνλόηεηα αλζξώπσλ δεη απνκνλσκέλε από
ηνλ ππόινηπν πιεζπζκό ζε θαηάζηαζε απνκόλσζεο.
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Μεηαξξπζκηζκέλνο Ινπδατζκόο: νλνκάζηεθε ν θιάδνο ησλ
Ινπδαίσλ πνπ δεκηνπξγήζεθε από ηα κέζα ηνπ 18νπ αη., σο
απνηέιεζκα ησλ ηδεώλ ηεο γαιιηθήο επαλάζηαζεο θαη άιισλ
παξαγόλησλ.

Οη

Ινπδαίνη

άξρηζαλ

λα

ζπκκεηέρνπλ

ζηελ

πνιηηηζηηθή δσή ησλ επξσπατθώλ θνηλσληώλ. Γηα λα γίλεη απηό
αλαγθάζηεθαλ λα βξνπλ κηα ζπκβηβαζηηθή ιύζε κεηαμύ ηνπ
ηξόπνπ δσήο πνπ επέβαιιε ε ηνπδατθή ζξεζθεία θαη εθείλνπ ηεο
ζύγρξνλεο Δπξώπεο. Έηζη, άξρηζαλ λα εηζάγνπλ ζηελ δσή ηνπο
δηάθνξεο αιιαγέο, όπσο π.ρ. λα ρξεζηκνπνηνύλ ζηε ιαηξεία ηε
γιώζζα ηεο ρώξαο ζηελ νπνία δνύζαλ θηι.
Αληηζεκηηηζκόο: σο αληηζεκηηηζκόο νξίζηεθε ε ερζξόηεηα
ελαληίνλ ηεο εβξατθήο θπιήο, πνπ δηακνξθώζεθε ζε πνιηηηθή
θαη θνηλσληθή ηδενινγία θαη πνπ έιαβε κνξθή ζπζηεκαηηθώλ
δηώμεσλ θαηά ηε λαδηζηηθή πεξίνδν ζηε Γεξκαλία: είλαη ε
βηαηόηεξε έθθξαζε ηνπ ξαηζηζκνύ.
ησληζκόο: ν ησληζκόο είλαη πνιηηηθό θίλεκα πνπ μεθίλεζε
ηνλ 19ν αηώλα κε ζθνπό ηε δεκηνπξγία ζηελ πεξηνρή ηεο
Παιαηζηίλεο ελόο λένπ εβξατθνύ θξάηνπο, πνπ ζα ζπγθέληξσλε
όινπο ηνπο Δβξαίνπο ηεο δηαζπνξάο. Σν όλνκα ηνπ πξνέξρεηαη
από ηνλ ιόθν ηεο ηώλ ζηελ Ιεξνπζαιήκ. ηελ Παιαηά Γηαζήθε
ε

ιέμε

ηώλ

ρξεζηκνπνηείηαη

ζπλεθδνρηθά

γηα

ηελ

πόιε

Ιεξνπζαιήκ.
πλαγσγή:

είλαη

o

ιαηξεπηηθόο

ρώξνο

πνπ

άξρηζε

λα

αλαπηύζζεηαη κεηά ηελ θαηαζηξνθή ηνπ δεύηεξνπ λανύ, ην 70
κ.Υ.. Η ζύγρξνλε ζπλαγσγή απνηειείηαη από κηα αίζνπζα, ζην
θέληξν ηεο νπνίαο θαη κπξνζηά από ηα θαζίζκαηα ησλ πηζηώλ
βξίζθεηαη έλα ππεξπςσκέλν βάζξν. Από ην βάζξν απηό
γίλνληαη ηα αλαγλώζκαηα από ηελ Σνξά (Πεληάηεπρν).
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Ραβίλνη: δελ είλαη ηεξείο, αιιά ζξεζθεπηηθνί δηδάζθαινη πνπ
πξνΐζηαληαη ηεο ιαηξείαο, κέζα ζηελ θνηλόηεηα.
Γηνξηέο ησλ Ινπδαίσλ:
1. Ηκέξα ηεο Δμηιέσζεο: είλαη εκέξα αθηεξσκέλε ζηε
κεηάλνηα.
2. θελνπεγία: εκέξα αθηεξσκέλε ζηελ αλάκλεζε ηεο
δηάβαζεο ηεο εξήκνπ.
3. Υαλνπθά: γηνξηάδεηαη

ε λίθε θαηά ησλ ειεπθηδώλ, ην

2ν π.Υ. αη.
4. Πνπξίκ: ζπκνύληαη ηα γεγνλόηα ηνπ βηβιίνπ ηεο Δζζήξ.
5. Πάζρα: (Πεζάρ = δηάβαζε), δειαδή ε έμνδνο από ηελ
Αίγππην.
6. Πεληεθνζηή:

γηνξηή

πνπ

είλαη

αθηεξσκέλε

ζηελ

αλάκλεζε ηεο απνθάιπςεο ηνπ Θενύ ζην ηλά.
ύκβνια ησλ ηνπδαίσλ
Δπηάθσηνο ιπρλία: Η επηάθσηνο ιπρλία (ζηα εβξατθά
κελνξά,

) ήηαλ θσηηζηηθό ζθεύνο κε επηά ιπρλάξηα,

πνπ έθαηγε αξρηθώο ζηα άγηα ηεο θελήο ηνπ Μαξηπξίνπ
ζηελ έξεκν θαη ζηε ζπλέρεηα ζηνλ Ναό ηνπ νινκώληα. Με
ηνλ θαηξό έγηλε ζύκβνιν ησλ Ιζξαειηηώλ θαη ηεο ηνπδατθήο
θρησκείας, ελώ ζήκεξα εκθαλίδεηαη θαη σο έλα από ηα
ζύκβνια ηνπ θξάηνπο ηνπ Ιζξαήι.
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Αλαθαηαζθεπή ηνπ κελνξά ηνπ Νανύ ηνπ νινκώληα από ην Temple Institute

Άζηξν ηνπ Γαπίδ: Σν Άζηξν ηνπ Γαβίδ (ζύκβνιν: ✡) είλαη
εβξατθό ζύκβνιν ην νπνίν απνηειείηαη από δπν ηζόπιεπξα
ηξίγσλα, ην έλα πξνο ηα επάλσ θαη ην άιιν πξνο ηα θάησ,
πνπ ζρεκαηίδνπλ έμη θνξπθέο. ύκθσλα κε ηελ παξάδνζε
ησλ Δβξαίσλ είλαη ζύκβνιν ηνπ Ιερσβά. Σν ηξίγσλν κε ηελ
κηα γσλία πξνο ηα πάλσ ζπκβνιίδεη ηνλ πλεπκαηηθό θόζκν
ηνπ θαη ηνλ Οπξαλό, ελώ ην θάησ ηξίγσλν ηελ ζαξθηθή
θύζε ηνπ θαη ηελ Γε. Δπίζεο αληηπξνζσπεύεη ηελ έλσζε
αξζεληθνύ θαη ζειπθνύ.
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Σν ηείρνο ησλ δαθξύσλ-«Κόηει»: εηνύην ην ηείρνο δελ
αλήθεη αθξηβώο ζηνλ πξώην λαό ηνπ νινκώληα, αιιά ζην
αλαθαηαζθεπαζκέλν λαό πνπ έρηηζε ζην ίδην αθξηβώο ζεκείν
ν Ηξώδεο, ην 20 κ.Υ. Σνλ 16ν αηώλα, όηαλ αθόκα ε πεξηνρή
αλήθε ζηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία, νη Δβξαίνη άξρηζαλ λα
καδεύνληαη ζε εηνύην ην κέξνο γηα λα πξνζεπρεζνύλ θαη λα
ζξελήζνπλ γηα ηελ απώιεηα ηνπ λανύ ηνπο. Δμνύ θαη ε
νλνκαζία Σείρνο ησλ Γαθξύσλ.

Δβξαίνη πξνζεύρνληαη κπξνζηά ζην ηείρνο ησλ δαθξύσλ
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ΙΛΑΜ

Ιζιάκ: Ιζιάκ ζεκαίλεη «εγθαηάιεηςε ζηνλ Θεό, ππνηαγή ζην
ζέιεκα ηνπ Θενύ».
Μνπζνπικάλνη
ηζιακηθήο

ή

Μνζιίκ:

ζξεζθείαο.

εκαίλεη

νλνκάδνληαη
ηνπο

νη

νπαδνί

«ππνηαγκέλνπο

ηεο
ζηελ

πίζηε».
Αληκηζκόο: Η πίζηε όηη όια ηα όληα, θαηλόκελα θηι. είλαη
εκςπρσκέλα κε θάπνην πλεύκα πνπ ηα θαηνηθεί (από ην
ιαηηληθό anima =ςπρή).
Καάκπα: ε Καάκπα ζηε Μέθθα, είλαη έλα κεγάιν νηθνδόκεκα
θπβηθνύ ζρήκαηνο, ρηηζκέλν πάλσ ζε έλαλ από απηνύο ηνπο
ηεξνύο ιίζνπο, ηνπο νπνίνπο ιάηξεπαλ νη νπαδνί ηεο ζξεζθείαο
ηεο Αξαβηθήο ρεξζνλήζνπ πξηλ ηελ εκθάληζε ηνπ Ιζιάκ θαη ην
νπνίν ζηέγαδε, επίζεο, αγάικαηα πνιιώλ από ηηο ζεόηεηεο ζηηο
νπνίεο πίζηεπαλ.
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Κνξάλην: Ιεξό βηβιίν πνπ πεξηέρεη ηνλ ιόγν ηνπ Θενύ, όπσο
ηνλ

απνθάιπςε

απηόο

κέζσ

ηνπ

Γαβξηήι

ζην

Μσάκεζ.

Απνηειείηαη από ζπιινγέο ιόγσλ ηνπ Μσάκεζ. Δίλαη ρσξηζκέλν
ζε 114 θεθάιαηα πνπ νλνκάδνληαη «ζνύξεο».

Βαζηθέο δηδαζθαιίεο ηνπ Κνξαλίνπ:
1. Ο Θεόο είλαη έλαο, ν Αιιάρ, θαη ν Μσάκεζ είλαη ν
πξνθήηεο ηνπ.
2. Οη άγγεινη είλαη δεκηνπξγήκαηα ηνλ Αιιάρ θαη ην έξγν
ηνπο είλαη λα εθηεινύλ ηηο εληνιέο ηνπ.
3. Η δσή θαη νη πξάμεηο ησλ αλζξώπσλ πξνθαζνξίδνληαη από
ηε βνύιεζε ηνλ Αιιάρ (θηζκέη).
4. Η αληακνηβή, ζπλίζηαηαη ζε κηα παξαδείζηα δσή κε
πνηθίιεο απνιαύζεηο, ελώ ε θαηαδίθε, ζπλίζηαηαη ζε
θξηθηά βαζαληζηήξηα.

«Πέληε

ζηύινη»:

νλνκάδνληαη

ηα

πέληε

ππνρξεσηηθά

ζξεζθεπηηθά θαζήθνληα ηνπ κνπζνπικάλνπ πηζηνύ.
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Πέληε ζηύινη ηνπ Ιζιάκ:
1) Η επαλάιεςε ηεο θξάζεο «δελ ππάξρεη άιινο Θεόο
παξά κόλν ν Αιιάρ θαη ν Μσάκεζ είλαη ν πξνθήηεο ηνπ».
2) Η πξνζεπρή θαηέρεη θεληξηθή ζέζε ζηε δσή ηνπ
πηζηνύ.
3) Η ειεεκνζύλε ησλ θησρώλ.
4) Η λεζηεία.
5) Η ηεξή απνδεκία ή πξνζθύλεκα ζηα ηεξά κλεκεία ηεο
Μέθθαο.
Ικάκεο: Με ηνλ όξν ηκάκ (ειιελνπ. ηκάκεο) ελλνείηαη ν
θαζνδεγεηήο, ε θεθαιή ηεο κνπζνπικαληθήο θνηλόηεηαο.
νπλίηεο:

Ο

νξζόδνμνο

θιάδνο

ησλ

κνπζνπικάλσλ.

Υαξαθηεξηζηηθά ηνπο: α. Η εκκνλή ζην Κνξάλην, ην νπνίν
ζεσξείηαη ζεκέιην ηνπ Ιζιάκ. β. Οη απνθάζεηο παίξλνληαη
νκόθσλα από ηελ θνηλόηεηα, γ. Η δηαδνρή ηνπ Μσάκεζ δελ
ρξεηάδεηαη λα είλαη θιεξνλνκηθή.
είηεο: Ο θιάδνο ησλ κνπζνπικάλσλ πνπ πηζηεύεη: α. Οη
ραιίθεο

δελ

πξέπεη

λα

εθιέγνληαη,

ε

δηαδνρή

είλαη

θιεξνλνκηθή, β. Ο ηκάκεο είλαη κνξθή εκηζεηθή θαη πεγή θάζε
απόθαζεο. Η αιεζηλή εξκελεία ηνπ Κνξαλίνπ κεηαβηβάδεηαη
ζηνπο

δηαδόρνπο

κπζηηθά.

γ.

Ο

Σεηηηζκόο

έρεη

έληνλν

εζραηνινγηθό ραξαθηήξα.
νπθηζκόο: Ιζιακηθόο κπζηηθηζκόο. θνπόο ηνπ είλαη ε έλσζε
κε ηνλ ζεό κέζσ ηεο εθκεδέληζεο ηνπ εγώ. Αλέπηπμαλ ηερληθέο
γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνύ, όπσο ην «ληηθξ» θαη ν
«ζηξνβηιηζκόο ησλ δεξβίζεδσλ».
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ηξνβηιηδόκελνη δεξβίζεδεο
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ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΣΩΝ ΑΝΑΣΟΛΙΚΩΝ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ

Νηάξκα: α. Η παγθόζκηα ηάμε ε νπνία δηαθξίλεηαη ζηε δνκή
θαη ιεηηνπξγία ηνπ θόζκνπ αιιά θαη ζηε δνκή θαη ιεηηνπξγία
ηεο θνηλσλίαο. β. Σν ζύλνιν ησλ θαλόλσλ πνπ ζπλνδεύεη θάζε
θάζηα.
Κάζηεο: πνξηνγαιηθή νλνκαζία ησλ θνηλσληθώλ ηάμεσλ. Απηέο
ήηαλ: α. νη ηεξείο (βξαρκάλνη), β. νη πνιεκηζηέο – αξηζηνθξάηεο,
γ. νη ρεηξώλαθηεο (θαηαθηεκέλνη ληόπηνη ιανί).
Άζηθηνη: νλνκάζηεθαλ όζνη δελ αλήθαλ ζε θακία θάζηα.
Βέδεο: ζεηξά ηεξώλ βηβιίσλ πνπ γξάθηεθαλ από ην 1500 π.Υ.
έσο ην 1000 π.Υ. θαη απνηεινύλ πεγή πιεξνθνξηώλ γηα ηελ
ζξεζθεία ηεο επνρήο εθείλεο ε νπνία νλνκάζηεθε Βεδηθή.
Οππαληζάδεο: εηξά βηβιίσλ ζην νπνίν αλαπηύζζεηαη ην
βαζηθό θνζκνείδσιν ηνπ Ιλδνπηζκνύ από ην 800 π.Υ. έσο ην
500 π.Υ.
Μπξάρκαλ:

Η

ζεία

πξαγκαηηθόηεηα

πνπ

απνηειεί

ην

ππόζηξσκα ηνπ ζύκπαληνο.
Άηκαλ: Σν ζείν ζηνηρείν ή αιιηώο ην ηκήκα ηνπ Μπξάρκαλ πνπ
ππάξρεη κέζα ζε όια ηα όληα.
ακζάξα: Η αλαθύθιεζε ησλ ππάξμεσλ. Σα έκβηα όληα δε
δνπλ κόλν κηα θνξά αιιά αθνύ κηα κνξθή ύπαξμεο δηαιπζεί
θάηη από απηήλ επηβηώλεη θαη κεηαβαίλεη ζε κηα άιιε κνξθή
ύπαξμεο.
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Κάξκα: Οη πξάμεηο πνπ ην νλ δηέπξαμε ζηελ πξνεγνύκελε
κνξθή ύπαξμεο πξνζδηνξίδνπλ ηελ κνξθή ζηελ νπνία ζα
κεηαβεί.
Μνύθηη

ή

κόμα:

Σν

αίηεκα

ηεο

απειεπζέξσζεο

πνπ

δεκηνπξγήζεθε από ηελ αηέξκνλε παξακνλή ζε θάπνηα κνξθή
ύπαξμεο θαη ηαπηίδεηαη κε ηελ νδύλε.
Γηόγθα:

εκαίλεη

«δεύμε»

δειαδή

έλσζε.

θνπόο

ηεο

ζεσξείηαη πσο είλαη ε έλσζε ηνπ αλζξώπνπ κε ην ζείν ζηνηρείν
πνπ ππάξρεη κέζα ηνπ.

Βαζηθέο αξρέο ηεο γηόγθα:
1. Ο λνπο έρεη ηελ ηδηόηεηα λα κεηαβάιιεηαη ζύκθσλα κε
εθείλν ζην νπνίν πξνζθνιιάηαη θαη λα ελώλεηαη κε
απηό.
2. Ο άλζξσπνο σο νλ δελ έρεη κηα κόληκε ηαπηόηεηα αιιά
γίλεηαη εθείλν ζην νπνίν πξνζθνιιάηαη ν λνπο ηνπ.

Δίδε γηόγθα:
Σδλάλα γηόγθα: Η γηόγθα ηεο γλώζεο, ηεο γλώζεο ηνπ Άηκαλ
από ην λνπ.
Μπάθηη γηόγθα: Η γηόγθα ηεο αγαπεηηθήο αθνζίσζεο.
Κάξκα γηόγθα: Η γηόγθα ησλ πξάμεσλ κε πξάμεηο ππεξεζίαο
πξνο ηνλ θόζκν.
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Πξνπαξαζθεπαζηηθά ζηάδηα ηεο γηόγθα:
1. Σην πξώην ν αζθνύκελνο απνθεύγεη θάζε είδνπο βία,
θινπή, ςεύδνο, γελεηήζηεο ζρέζεηο θαη ηδηνθηεζία.
2. Σην δεύηεξν επηδίδεηαη ζε αζθήζεηο γηα ηελ απνθνπή ηνπ
λνπ από ηελ πνιύκνξθε επηζπκία.
3. Σην ηξίην αζθεί ην ζώκα λα παξακέλεη γηα κεγάιν
δηάζηεκα ζε ζηάζεηο πνπ κεηώλνπλ ηηο παξελνριήζεηο πνπ
πξνέξρνληαη από ην ζώκα θαηά ην δηαινγηζκό.
4. Σην ηέηαξην ζπγθξαηεί ηελ αλαπλνή ώζηε θη απηή λα κελ
παξεκβαίλεη ζηελ απόιπηε ζπγθέληξσζε πνπ επηδηώθεη ν
λνπο.
5. Σην πέκπην γίλεηαη κηα πξνθαηαξθηηθή απνκόλσζε ηνπ
λνπ από ηνλ θόζκν ζπγθεληξώλνληαο ηηο αηζζήζεηο ηνπ
πξνο ηα κέζα.
Γηαινγηζκόο:

Ο

δηαινγηζκόο

ζπλίζηαηαη

ζηελ

απνπξνζθόιιεζε ηνπ λνπ από ηηο πνηθηιόκνξθεο ζθέςεηο.
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