Η ΘΕΪΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Τ

ε κηα νκαδηθή ζπλέληεπμε, ακέζσο κεηά ηελ εξώηεζε ηνπ
Σνπάκη πξνο ηε Βαικάη, «ηί θάλνπλ νη δίδπκεο Νηόξνζπ
θαη Μόγηα;» (o Σνπάκη ηηο απνθάιεζε «νη αδειθέο ζνπ»),
ε Βαικάη πήξε ην ζάξξνο θαη Τνλ ξώηεζε: «Σνπάκη
κπνξώ λα Σνπ κηιήζσ γηα ηα γόλαηα ηεο Νηόξνζπ»; Ο Σνπάκη ηελ
ελζάξξπλε λα ζπλερίζεη θαη ε Βαικάη είπε: «Υπνθέξεη πνιύ από
πόλνπο θαη ην πεξπάηεκά ηεο γίλεηαη κε κεγάιε δπζθνιία. Έλαο
ρεηξνπξγόο ηεο ζύζηεζε λα θάλεη εγρείξεζε ζηα γόλαηα. Να ηελ
θάλεη Σνπάκη»; «ρη», απάληεζε κε έκθαζε ν Σνπάκη, «ρη
εγρείξεζε».
Ακέζσο κεηά ηε ζπλέληεπμε, ε Βαικάη ηειεθώλεζε ζηηο δίδπκεο
αδειθέο ζην Brisbane θαη ηνπο είπε ηα επράξηζηα λέα, πνπ ηα
άθνπζαλ κε πνιύ κεγάιε ραξά. Απηή ε απνθαζηζηηθή απάληεζε ηνπ
Σνπάκη ηνπο έδσζε πνιιέο ειπίδεο θαη ηελ πίζηε όηη ν ίδηνο ν
Σνπάκη ζα θξνληίζεη γηα ηελ Νηόξνζπ. Πίζσ ζην Πξαζάληη Νίιαγηακ,
όκσο, ε Βαικάη ήζειε λα βεβαησζεί όηη είρε θαηαιάβεη ζσζηά ηα
ιόγηα ηνπ Σνπάκη θαη ηηο πξνζέζεηο Τνπ. κσο, ην λα Τνπ έζεηε ην
ίδην εξώηεκα ζα ήηαλ ζαλ λα ζέιεη λα Τνλ ειέγμεη, γη απηό δίζηαδε.
ηαλ όκσο ιίγεο εκέξεο αξγόηεξα, είρε ηελ ηύρε λα μαλαβξεζεί ζηελ
αίζνπζα ησλ ζπλεληεύμεσλ, πήξε ζάξξνο, έλσζε ηα ρέξηα ηεο ζην
ζηήζνο ηεο θαη Τνπ είπε: «Σνπάκη, ζέισ λα βεβαησζώ όηη θαηάιαβα
ζσζηά απηό πνπ κνπ είπαηε γηα ηα γόλαηα ηεο Νηόξνζπ. Ο
ρεηξνπξγόο ιέεη όηη πξέπεη λα ππνβιεζεί ζε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε.
Παξαθαιώ πείηε κνπ θαη πάιη απηό πνπ κε ζπκβνπιέςαηε. Ο Σνπάκη
απάληεζε αξθεηά απνθαζηζηηθά: «ρη, όρη εγρείξεζε. Εγώ ζα ηελ
ρεηξνπξγήζσ, Εγώ ζα ηελ ζεξαπεύζσ».
Αθνύγνληαο γηα δεύηεξε θνξά απηή ηε δηαβεβαίσζε, ε Νηόξνζπ
δελ είρε πηα θακηά ακθηβνιία όηη ν Σνπάκη ζα ηελ ζεξάπεπε. Γεκάηε
ραξά ηειεθώλεζε ζηνλ ρεηξνπξγό πξνθεηκέλνπ λα αθπξώζεη όιεο
ηηο πξνεηνηκαζίεο πνπ είραλ γίλεη γηα ηελ εγρείξεζε. Εθείλνο έδεημε
κεγάιε θαηαλόεζε θαη ηεο έγξαςε όηη ήηαλ πνιύ ραξνύκελνο γη'
απηό πνπ απνθάζηζε θαη όηη αλ πνηέ ρξεηαδόηαλ ηε βνήζεηά ηνπ, ζα
ηεο ηελ έδηλε κεηά ραξάο.
Σαλ λα ήηαλ ζηαικέλν από ηνλ Θεό, κία από ηηο πην αμηόπηζηεο
βνεζνύο ηεο πνπ ιεγόηαλ Έικα, ζα κπνξνύζε λα αληηθαηαζηήζεη
πιήξσο ζηα θαζήθνληά ηνπο ηελ Νηόξνζπ θαη ηε Μόγηα, όζν εθείλεο ζα
έιεηπαλ ζηελ Ιλδία. Οη δίδπκεο αδειθέο, καδί κε ηελ πλεπκαηηθή ηνπο
αδειθή Βαικάη, έθηαζαλ ζην Πξαζάληη Νίιαγηακ ζηηο αξρέο ηνπ
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Σεπηεκβξίνπ ηνπ 1992, γεκάηεο ραξά θαη πίζηε. ηαλ έθηαζαλ, ε
ζύδπγόο κνπ Ίξηο θη εγώ βξηζθόκαζηαλ ζην δηακέξηζκά καο ζην Άζξακ.
Ήηαλ κάιινλ αξγά ην απόγεπκα όηαλ ηαθηνπνηήζεθαλ ζην δσκάηηό
ηνπο πνπ βξηζθόηαλ δίπια ζην δηθό καο, ζην ζπγθξόηεκα θαηνηθηώλ
“Round 5”, ε όπσο ζα ιέγακε ζην «Σηξνγγπιό Σπίηη 5». Παξόιν πνπ
ήηαλ αξγά θαηάθεξαλ λα πξνιάβνπλ ην απνγεπκαηηλό Νηάξζαλ ηνπ
Σνπάκη. Έηζη, όπσο πεξλνύζε ν Σνπάκη από ηε γξακκή ηνπο,
απεπζύλζεθε ζηελ Βαικάη ραξνύκελα. «Α, θηάζαηε θη έθεξεο θαη ηηο
δίδπκεο καδί ζνπ». Απηό αθνύζηεθε ζαλ θαισζόξηζκα θαη όινη έλησζαλ
γεκάηνη ειπίδα όηη ζα έρνπλ γξήγνξα κηα ζπλέληεπμε καδί Τνπ.
Η ζπλέληεπμε ήξζε κεξηθέο εκέξεο αξγόηεξα. Η Νηόξνζπ πεξίκελε
θαζηζκέλε ζηελ αλαπεξηθή θαξέθια ηεο έμσ από ηελ πόξηα ηνπ
δσκαηίνπ ζπλέληεπμεο ηνπ Μπάκπα. Πεξίκελε εθεί καδί κε άιινπο
αλζξώπνπο πνπ είραλ θη απηνί θιεζεί. ηαλ ν Σνπάκη επέζηξεςε από
ην Νηάξζαλ, άλνημε ηελ πόξηα θαη ηνπο θάιεζε όινπο κέζα ζην
δσκάηην ησλ ζπλεληεύμεσλ. Η Βαικάη έζπξσμε ηελ
αλαπεξηθή
θαξέθια ηεο Νηόξνζπ πνιύ θνληά ζηνλ Σνπάκη. Αξγόηεξα, αηζζάλζεθε
πνιύ έλνρε πνπ έθαλε θάηη ηέηνην. Ο Σνπάκη βεβαηώζεθε όηη όινη είραλ
θαζίζεη άλεηα θαη αθνύ πινπνίεζε Βηκπνύηη γηα ηηο γπλαίθεο, θάζηζε
ραξνύκελνο ζηελ θαξέθια Τνπ, ρακνγειώληαο ζε όινπο κέζα ζην
δσκάηην. Η Νηόξνζπ αλέθεξε όηη ηελ θνίηαμε κε κεγάιε ζπκπόληα θαη
έθαλε κεξηθέο παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ηελ θαθή θαηάζηαζε πνπ είραλ
ηα γόλαηά ηεο. Αιιά παξεγνξεηηθά ηε δηαβεβαίσζε, «ζα βνεζήζσ, ζα
βνεζήζσ».
Αθνύ κίιεζε ζε κεξηθνύο άιινπο ζηελ αίζνπζα, ζεθώζεθε,
παξακέξηζε ηελ θνπξηίλα θαη κπήθε ζηελ ηδησηηθή αίζνπζα ησλ
ζπλεληεύμεσλ, ιέγνληαο ζηηο δίδπκεο θαη ζηελ Βαικάη λα Τνλ
αθνινπζήζνπλ. Καη πάιη, ε Βαικάη νδήγεζε ηελ αλαπεξηθή θαξέθια
κέζα από ηελ πόξηα, θέξλνληάο ηελ θνληά ζηα πόδηα ηνπ Σνπάκη, εθεί
πνπ ζπλήζηδε λα θάζεηαη ζηελ θαξέθια Τνπ. Μαδί ηνπο βξίζθνληαλ θαη
κεξηθνί άιινη άλζξσπνη πνπ θάζνληαλ ππνκνλεηηθά είηε ζε θαξέθιεο
είηε ζην πάησκα, πεξηκέλνληαο ζησπειά λα δνπλ ηί ζα ζπκβεί. Ο
Σνπάκη ζεθώζεθε θαη έβαιε ηα ρέξηα ηνπ ζηαζεξά πάλσ ζηα γόλαηα ηεο
Νηόξνζπ κε ηηο παιάκεο πξνο ηα θάησ θαη άξρηζε λα θάλεη θπθιηθέο
θηλήζεηο κε ηα ρέξηα ηνπ ζηα γόλαηά ηεο. Μεηά από ιίγν, ζήθσζε ηα
ρέξηα ηνπ από ηα γόλαηά ηεο θαη ζπλέρηζε ηηο θπθιηθέο θηλήζεηο κεξηθά
εθαηνζηά πάλσ από θάζε ηεο γόλαην. Απηό ζπλερίζηεθε γηα θάπνην
δηάζηεκα, νπόηε, θαηά πάζα πηζαλόηεηα, ε ζετθή ζεξαπεπηηθή δύλακε
ηνπ Αβαηάξ πέξαζε από ηα ρέξηα Τνπ ζηα γόλαηα ηεο Νηόξνζπ.
Σηε ζπλέρεηα, πήξε ηα ρέξηα Τνπ θαη κε κηα απαιή θαη γεκάηε
ηξπθεξόηεηα θσλή ιέεη ζηελ Νηόξνζπ: «Μπνξείο λα ζεθσζείο»; Η
απάληεζε πνπ βγήθε από ην ζηόκα ηεο ήηαλ: «λνκίδσ όηη ζα κπνξνύζα
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κε ηε βνήζεηά Σνπ, Σνπάκη.» Ο Σνπάκη έζπξσμε ηελ θαξέθια ηήο
Νηόξνζπ ιίγν πίζσ γηα λα δεκηνπξγεζεί ρώξνο λα ζηαζεί θαη κεηά
πήξε ηα ρέξηα ηεο ζηα ρέξηα Τνπ γηα λα ηε βνεζήζεη λα ζηαζεί. Η
Νηόξνζπ, ληώζνληαο όηη ν πόλνο είρε θύγεη από ηα γόλαηά ηεο,
ζεθώζεθε κε ζηγνπξηά παηώληαο ην πάησκα. Η επόκελε εξώηεζή Τνπ
ήηαλ: «Μπνξείο λα πεξπαηήζεηο ηώξα;» εθείλε απάληεζε: «Ννκίδσ όηη
ζα κπνξνύζα κε ηε βνήζεηά Σνπ, Μπάκπα». «Έια ινηπόλ», ηεο ιέεη
Εθείλνο παίξλνληαο ηξπθεξά ηα ρέξηα ηεο.
Φσξίο πόλνπο θαη γεκάηε εκπηζηνζύλε, ε Νηόξνζπ πεξπάηεζε καδί
κε ηνλ Κύξην ζε όιν ην δσκάηην, κέζα από ηελ πόξηα, ζην εμσηεξηθό
δσκάηην ησλ ζπλεληεύμεσλ, όπνπ πεξίκελαλ θη άιινη. Άλνημε ηελ
εμώπνξηα θαη ηελ άθεζε λα βγεη κέρξη ζηε βεξάληα. Εθεί ζηάζεθε γηα
κεξηθά ιεπηά κε ηνλ Σνπάκη ζην πιεπξό ηεο, θαη όια ηα κάηηα ηνπ
κεγάινπ πιήζνπο πνπ θάζνληαλ έμσ έπεζαλ επάλσ ηεο. Έλησζε
εληειώο ζπλεπαξκέλε. Γηα πνιιά ρξόληα είρε λα πεξπαηήζεη ειεύζεξα
ρσξίο δεθαλίθηα. Μεηά από κεξηθέο ζηηγκέο, ν Σνπάκη ηεο είπε:
«Μπνξείο λα πεξπαηήζεηο κόλε ζνπ ηώξα»; «Με ηε ράξε Σνπ θαη κε ηε
δύλακή Σνπ, ζα κπνξνύζα», είπε.
Καη ε Νηόξνζπ πεξπάηεζε, αλάκεζα από ηηο κεγάιεο γξακκέο ηνπ
πιήζνπο πνπ πεξίκελε λα μεθηλήζνπλ ηα Μπάηδαλ. ηαλ ηειείσζαλ ηα
Μπάηδαλ, ε Νηόξνζπ πεξπάηεζε ζηγά-ζηγά όιε ηε δηαδξνκή πίζσ ζην
«Σηξνγγπιό Σπίηη 5», όπνπ βξηζθόηαλ ην δσκάηηό ηεο, ζηνλ πξώην
όξνθν. Ήηαλ κηα ζξηακβεπηηθή πνξεία, θαηά ηελ νπνία νη άλζξσπνη ζε
όιε ηε δηαδξνκή πξνζπαζνύζαλ λα ηελ αγγίμνπλ, λα ηεο κηιήζνπλ, θαη
κεξηθνί λα πξνζπαζνύλ κε θάκεξεο λα θαηαγξάςνπλ ηελ πξώηε
καθξηλή πνξεία ελόο αλάπεξνπ πνπ κόιηο ζεξαπεύηεθε.
Η Ίξηο θη εγώ πεξηκέλακε ηελ άθημή ηεο ζην θεθαιόζθαιν ηνπ
πξώηνπ νξόθνπ ηνπ Σηξνγγπινύ ζπηηηνύ. Τελ παξαθνινπζήζακε λα
αλεβαίλεη ηε ζθάια θαη λα έξρεηαη πξνο ην κέξνο καο, θξαηώληαο ην
θηγθιίδσκα κε ην έλα ρέξη, αιιά ρσξίο θακηά άιιε βνήζεηα. Τν γιπθό
ηεο πξόζσπν έιακπε από ραξά. Εκείο λνκίζακε όηη ζα ζηξίςεη
αξηζηεξά πξνο ην δηθό ηεο ρώξν, αιιά, όρη, γύξηζε δεμηά θαη ήξζε ζην
δσκάηηό καο. Η Μόγηα, ε Βαικάη θαη πνιινί άιινη ηελ αθνινύζεζαλ.
Έγηλε κηα κεγάιε ραξνύκελε γηνξηή. Σηε δηθή κνπ ηελ θαξδηά, θαη
ππνςηάδνκαη θαη ζηεο Νηόξνζπ θαη ζε όισλ ηηο θαξδηέο, ππήξρε κηα
πιεκκύξα επραξηζηηώλ θη επγλσκνζύλεο πξνο ηνλ Κύξην γη’ απηήλ ηελ
ζεία ζεξαπεία Τνπ εθείλν ην πξσηλό.
- Απόσπασμα από το "Sai Inner Views” του Howard Murphet
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