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ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ
Οι Ουτοπίες σχηματίζονται και σταθεροποιούνται στη συνείδηση, το στοχασμό, τη μνήμη χωρίς 
στηρίγματα και θέσεις στον χρόνο. Κάθε ουτοπία περιέχει την ουσία όλων των άλλων. 
Που σχηματίστηκαν ή θα σχηματιστούν. Στην ουτοπία που τώρα διασχίζουμε περιέχεται ακριβώς 
η πρώτη Ουτοπία, ο παράδεισος (ο κήπος). Ο βαρύς μπλέ ουρανός, η βροχή, η ζωοφόρος υγρασία, 
το δένδρο της γνώσης, η θέσεις της εποπτείας ενός κόσμου διαφορετικού ώστε να εννοείται με τι 
μετριέται, οι θέσεις για το στοχασμό, η Πύλη. 
Ταυτόχρονα, περιέχεται ακριβώς η δεύτερη μεγάλη Ουτοπία, το κτίσιμο ενός πύργου με κατεύθυνση 
τον ουρανό (Βαβέλ). Ενός οικήματος που χωρά μόνο το σώμα σύμβολο, γιορτάζει την πράξη της 
εξοχής από το έδαφος, επιδεικνύει το περιτείχισμα ως την πρώτη πρόσθετη, μη αναγκαία κατασκευή. 
Ακόμη, περιέχεται η επόμενη μεγάλη Ουτοπία, η πόλη. Η συσσώρευση όλων των δυνατοτήτων 
και των επιθυμιών των ανθρώπων που συμφώνησαν να ζήσουν μαζί, να παραλάβουν και να 
υπερασπίσουν το βάρος της κοινής ζωής. Η Ουτοπία της πνευματικότητας και της επιστήμης, 
η Ουτοπία των ποντοπόρων πλεύσεων, η Ουτοπία που γεννιέται και σβήνει στο μήκος ενός ταξιδιού.     

PARADISE
Utopias* are formed and stabilized in consciousness, in meditation and memory unsupported, 
having no standard positions in time. Every Utopia holds the essence of all previous and expected. 
Inside Utopia, we are now passing, stands in full the first utopia, the Paradise (the garden). The deep 
blue sky, the rain, the life sustain moisture, the tree of knowledge, the ideal positions, permitting the 
supervision of that different world and thus the ability to compare, the positions permitting medita-
tion, the Gate. The second famous Utopia is fully recognizable too. The structure of a tower aiming 
the sky (Babel). The habitat that contain only the symbolic human body, manifests the action and the 
outcome of extending over the surface, expose the enceinte-wall as the first unnecessary structure. 
Still, includes the next famous and vital Utopia, the city. The accumulation of all efforts and desires 
of humans agreed to live together, to receive and defend the burden of common life. Then, following 
and comprehended in full, the Utopia of mentality and science, the Utopia of the sea-going sailing, 
the Utopia that is been born and fade in the length of a journey.
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1. Αναφορά στα κείμενα που έχουν γραφεί αλλά και τον τρόπο που συλλέγονται και τροποποιούν τη συνείδηση.
1. A quote on the texts that have been written and the process used to be collected and transform consciousness.


