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DIALOGUES WITH OSCAR WILDE
from 2012 to 2016

By Evi Tsaousaki

Dedicated to you Oscar,
a humble admirer
of the heights
of your intellect

INSTEAD OF A PREFACE
The day I had agreed with the publisher to hand in my manuscript
about Oscar for review and publication was nearing. I had already written the preface where I was introducing myself. Namely, that I was Evi
(Stavroula) Tsaousaki, that I have been a jewelry designer for twenty-two years and that I had nothing to do with Spiritualism up until my
forties.
But suddenly, something unexpected happened and right after that
event, I decided to introduce my book with something I came to realize.
In those days that I was about to hand in my book manuscript about
Oscar to my publisher, the joy that I should have been feeling about this
fact was being stolen away by the illness of my father. Months before,
my father had made up his mind not to receive any treatment for his
lung cancer and right there and then he was in his deathbed at home
with an oxygen supply mask on, on the drip and with a palliative care
nurse around him. Along with Angie, my sister, we had decided to respect his wish and keep him at home.
Between these events – the publication of my book and my moribund father - I fell and broke my leg badly at three points and dislocated my ankle. Doctors told me that I had sustained a comminuted
fracture and that I would need to be operated on immediately – they
would proceed with osteosynthesis – and that I would walk again after
three months’ time.
The post-operative pain in the hospital was indescribable. My pain
threshold is high but the level of those pains was a completely new
experience for me…And then…during such an agonizing night at the
hospital, I came to realize something. That the pain of the soul does not
compare to the pain of the body.
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When our soul is in pain because of injustice, betrayal or loss or
when it carries wrath that has not healed, there might be years or even a
lifetime where that pain, which is so treacherously severe, may sap our
happiness, affect our treatment of other people, or even worse, make
us sick.
To make a long story short, I came to realize that the pain of the soul
is far more severe than bodily pain. Then I realized that the healing of
the soul was the holiest thing that a human being can perform. And
then I thought that if my book that contains Oscar’s advice can be of
help to even a single person, even one…then I would be truly grateful.
Right this moment that I am writing these words, I am in bed, at
the house of my sick father, sharing the same nurse! When my friends
learned about this, they did not know whether to cry or laugh.
The situation is really tragicomic! I also rented a wheelchair for the
upcoming funeral that my sister and I are expecting any day now.
If you understood the message of my new foreword, you may continue with the narrative of my experience and Oscar’s valuable advice
about life.
Evi Tsaousaki
25/7/19
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My story starts when I was once reading a cover story in a newspaper about Oscar Wilde. I was not familiar with his work; I had simply
heard of him as being a top literary figure.
Without thinking twice about it, I tore off a small piece from the
article, his picture in particular. I had been quite impressed that he had
donned the Greek national costume (“Photo 1”).
The snippet from the newspaper I had kept mixed with other assorted papers in a box, where it lay forgotten for some years1.
On Christmas 2011, I was getting ready for a journey to Sri Lanka.
I went to a bookshop to buy a tourist guide for the country and a diary
for the New Year (2012). Ever since my childhood I had always been in
the habit of scribbling my thoughts on a page before turning in at night.
I approached the shelf with the diaries and among the usual titles
‘Feng Sui Diary 2012’, ‘Fortune Diary, 2012’, I reached out and picked out
a dark brown diary whose cover showed a black-and-white figure of an
elegant, debonair man from a past century. The diary wrote ‘2012’ and
carried the signature of Oscar Wilde (“Photo 2”).
Spontaneously, I went to the checkout of the shop and bought it.
The same night I opened the diary and skipped the contents and the
story on the life of Oscar Wilde.
I had made up my mind to read it after the trip to Sri Lanka.
I turned the page of the day, it read ‘Friday, 30 December 2011’ in the
beginning of the page and on its right corner, it had the same black-andwhite picture of Oscar Wilde. His deep gaze made me want to write
exclusively to him.
30.12.11
1. The newspaper snippets and other evidence I salvaged because I am a romantic soul and I throw away nothing that impressed me and reminds me of good
things.
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Oscar, I am getting ready for the great escape into tropical forests,
exotic languages and beautiful people as a new explorer in emulation of
the British explorers, I am leaving for Asia on a plane, making distances
small and desires great.
Oscar, I still have not learnt not to anticipate. For you I will always
be a small Byron, unjustly assaulted by feeling.
Your philosophy on life I will try to comprehend by writing in your
diary throughout 2012.
Kisses
Evi
Taken by a strange feeling of happiness, I shut the diary and put it
in my suitcase. I was ready for the ‘journey’.
Every night in Sri Lanka, I continued recording my thoughts on the
pages of the diary, always addressing him. On January 6, 2012 I wrote:
6/1/12
‘Oscar, don’t leave me alone during the flight. Turn my pen into a
gold one because I aspire not to shy away from what comes next’.
If you ask me why I wrote such a thing, I, too, wonder about it, so I
will not be able to answer you. I kept on addressing him, commenting
on every day, until on January 12, 2012, I asked him a question. In particular, on my way back from Sri Lanka, I asked him:
12/1/2012
‘Oscar, how can one live subversively adventurously in a city? The
journey to Sri Lanka had been so intense that I am trying to get back into
the routine of my old life and find it impossible’.
Hearing a voice in my head, I spontaneously kept on scribbling
down the advice of the voice.
When the voice stopped, I tried to figure out who was the man
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who had responded to my question, looking at the page of the diary
intensely. I was almost certain that my conscience had answered me,
but I could not justify it because the signature at the end read ‘Oscar’!
My mind started getting all mixed up. I decided that the best solution
would be to get some sleep.
During the following days I kept on writing addressing him and we
entered into a dialogue – he would not respond every day – that lasted
for the entire 2012.
I know that what you are reading this moment create mixed feelings
in you, such as surprise, fear, doubt, even loathing.
I can assure you that I went through precisely the same feelings
when I was experiencing this encounter. There were moments that the
weight of Oscar’s disclosures and messages was unbearable. Many
times, I had to ask him to leave.
I know that fear in a human being can open up two paths, exploration or ridicule. A good time after the first month of involuntary writing, the fear of the unknown subsided in me and I started looking forward to receiving his advice. In this book, you will have the chance to
read Oscar’s words on freedom, love, happiness and many other values
that may comprise useful advice for you for a better life.
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In January 2012, during lunch with a close friend of mine and as I
was telling her about my visit to Sri Lanka, her mobile rang and she was
informed by a well-known bank abroad where she was a high-ranking
officer that she had won an all-inclusive trip to Dublin in recognition for
her outstanding work in the bank.
Impulsively – while she was still on the phone – she turned to me
and invited me to join her in February 2012, since I would only have to
pay for my air fare. I gladly accepted.
While in the hotel in Dublin that February 2012, and upon entering
the breakfast room and seeing the marble bust of Oscar Wilde next to
the buffet table with the scones, I froze. I had my diary with me and
looked up his biographical details: ‘…place of birth, Dublin!’ Like most
people I used to think of him as British because he had lived and worked
in London. I considered my trip to Ireland in conjunction with my daily
communiques with him a great coincidence.
In Dublin in 2012, it was revealed to me who my reincarnation was
during Oscar Wilde’s lifetime. The sheer shock of the revelation was
such that it took me several hours to pull myself together again. I feel
that the revelation of my reincarnation has been a very personal moment and I will not make reference to it in the book.
The only thing I can say is that from the moment it was revealed to
me how negatively I had impacted on the life of my generous spiritual
guide, I felt shame and pain. I was trying to understand the reason he
was helping in this life a former enemy of his. Next day, we were on a
return flight heading for Athens.
I was a psychological wreck as a result of the revelations and I was
tearful all the time during the flight. Then, I again heard the voice commanding me: ‘Write’. I hastily tore off a page from my organizer (my diary was in my suitcase in the hold) and I started scribbling down what
the voice was dictating:
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‘What you should know is not to be forgetful of the present. Past is
for the past. Experience the present guided by all the teachings of the
past, but being oblivious to it. This way only you will live the moment.
I forgave you before I die. Read all about it. Forget all about it.
Live’
‘Oscar’
(“Photo 3”)
I read the piece of paper again and again to realize what he wanted
to tell me. He maintained that he had forgiven me for the evil I had
brought upon him in London and that he had written it in some place
which I had to locate and read it and then forget about it.
You can imagine how I was, following this communiqué. I turned
to look at my friend and when she asked me why I had turned pale all
of a sudden, I let her into my insane experience and showed her the
dictated text.
Next day in Athens, I went to a bookstore and asked for the last
book Oscar Wilde had written, after his imprisonment, before his death.
I was informed that he had written a great book while in prison, ‘De
Profundis’, which I bought right away. Reading through the book, I located the place where he mentioned that he had forgiven me, putting all
the blame on his lover, Alfred (Boze). That was one of the main reasons
why I decided to publish my experience along with his valuable quotes
after his death.
Personally, his advice that I received throughout 2012 freed me from
deep-rooted convictions and opened up a new perspective that had a
catalytic effect on life for the better. The dialogues continued during
that year of 2012 and past that February, I ended up yearning for his advice (many of his predictions had turned out to be true), life lessons on
success, time, and knowledge. Little diamonds from this voice dictating
in my head, as my hand obediently executed the command, scribbling
fast on the paper.
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In May 2012, I decided to book a weekend trip to Zurich.
My travel agent recommended the ‘Hotel de Teatre’, an old theatre
that had been turned into a hotel (“Photo 4”). Next to the bed in my
room, on the bedtable, there was a small book that referred to all the
plays that had been staged in the former theatre, before it became a
hotel. Two of these performances were based on two plays by Oscar
Wilde.
The same evening I went to the Zurich Opera House where Giuseppe Verdi’s ‘Un Ballo in Maschera’ (A Masked Ball) was on (“Photo
5”). Co-star to the king in the play was an angel by the name ‘Oscar’!
(During the play, Oscar the angel was giving advice to King Gustav
about what to do next). I was impressed by the coincidence of the name,
but I did not assign any further significance to it.
After the performance, I returned to the hotel and felt that the time
had come to confide my great decision to Oscar. I opened my diary and
wrote: ‘Oscar, I want to tell you something’. ‘Tell me’, the voice in my
head answered. ‘Oscar, I am going to write theatrical plays. I feel silly
to be telling you this, but I am enthusiastic about it. Oscar, I am going to
try hard. I will never become ‘Wilde’, but I am content with just daring
to write’.
There was silence in the hotel room. No answer came from Oscar.
‘The spirit must have fainted, I thought. ‘I better turn in as well, now’.
The following day, in the morning of May 19, 2012, I woke up in a
strange mood. It struck me as odd that I had announced to him something so important, something that needed great courage to tell, and he
was just aloof about it. I again started entertaining the thought that the
dialogues with Oscar Wilde’s spirit was just a figment of my imagination and all those months I had been resisting the thought that I was
simply talking to myself.
I went to the breakfast room and, greedily looking at a basket filled
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with huge chocolate croissants, I reached out and took a plate, filling it
up with the delicious sweet. As I was eating, I was constantly gazing
out of the window.
It was a beautiful, sunlit morning in sharp contrast to the previous
rainy day. People had stepped out on their Saturday morning stroll. I
left my fork and knife on my plate and noticed that there was something inscribed on its white surface. I looked more closely and to my
great surprise I read:
‘This suspense is terrible. I hope it will last’ Oscar Wilde (“Photo 6”).
I froze. My eyes welled up. I re-read each word, thinking that I was
beginning to hallucinate. Yet…I kept on reading precisely the same
words. Then I thought, ‘So, Oscar, you do approve, in your unique cynical manner!’ I asked the waiter to go to the buffet table and look at
quotes the other unused plates had embossed on them. My knees were
trembling. I did not want to go there myself. After a strange look, the
waiter did exactly what I had asked him to do and started lifting the
plates up, one after the other; they had quotes by Woody Allen, Andy
Warhol, Marilyn Monroe, but none by Oscar Wilde.
He assured me that there was no plate with any quotes by Oscar
Wilde and upon approaching me and seeing mine, he asked: ‘Since you
already have a plate with Oscar Wilde’s words, why do you want another one?’
I went to the reception and asked to buy the plate. That plate was
mine. It was offered from Oscar as a gift for the beginning of my writer’s adventure but also as ‘punishment’ for having doubted him.
It was the first time that our spiritual dialogues had transfigured
into matter…
On the day of my return, at the airport, my mind was still perplexed
from the encounters of the previous days. I was trying to handle the
situation based on reason but there was no reasonable explanation. The
possibility of a coincidence only remained. A series of coincidences that,
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like a chain reaction, was leading to insanity…The travel agent had suggested the ‘Hotel du Teatre’ for my accommodation, an old theatre –
now turned into a hotel – where two plays by Oscar Wilde had been
staged in the past. I had gone to the Opera House where the protagonist
in the play was named Oscar and the following day, on my morning
breakfast plate, Oscar had responded to my question. I felt the onset of
a severe headache coming up!
After my trip to Zurich, Oscar advised me on my writing, foresaw
future events in my life and in the end, on December 18, 2012, he announced to me that he was leaving:
Oscar: Evi, the time of parting has come. You shall be donned in
white; I am trying on the tuxedo we conversed about.
Relax. There is hardly anything else for you to give. You remained
‘naked’2 . You are a good student. You learned the lessons. You acted
the role. I am the spirit of the instructor, the part I needed to play. Now
I shall depart’.
Evi: ‘No, Oscar’
Oscar: ‘Now I shall depart. We shall be joined in the play. Evi, the
road belongs to thee. You have opened it’.
Evi: ‘Oscar, please don’t go’
Oscar: ‘Evi, consent to reality. I have proffered thee the lessons.
Pray, cry not’.
‘Evi’
Evi: ‘Yes’
Oscar: ‘I love thee’
Evi: ‘Me too. Farewell, Oscar’.

2. During the lessons on my writing, he had in past told me that: ‘Rhythm commands the quality of writing. Do not stop until you reach an orgasmic state. Give
it all. Stay naked’. He probably meant to remain bare and rid myself from feelings
and thoughts via writing.
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I felt dead. I could not stop sobbing. When I came to from the abandonment of my spiritual instructor, I went to a bookstore and asked for
a book on Spiritism. Indeed, I found a wonderful book titled ‘The Spirit’s
Book’ by Allan Kardec that explained my every question. I learned that
I belonged to the category ‘listening medium’ and the three possible
reasons that a spiritual instructor may abandon their ‘medium’.
During all the previous time, I was writing a biographical novel in
which, in the end, I finally decided to include some of Oscar’s spirit
advice in the dialogues.
80% of the book is based on true facts about my metaphysical experience with Oscar. Including my dialogues with the spirit, I felt that
under the pretext of a novel, if I gave it for publication someone would
read the valuable Oscar’s words writer and that it would be good ‘food’
for thought and reckoning and reconsideration. However, placing Oscar’s words in the context of a novel would cover up my reluctance to
publicly admit my metaphysical encounter with Oscar Wilde.
When Oscar ‘left’ in December 2012, I waited for a signal, a token
that would lead me back to him again. A month later, in January 2013,
I read in a paper that a play dedicated to Oscar Wilde, ‘Judas Kiss’ by
David Hare, was opening in London. Oscar’s part would be played by
Rupert Everett (“Photo 7”). On the internet, I was informed about Mr
Everett’s love for Oscar in the former’s interviews and I felt the need
to see the play and give Everett my book with Oscar’s words inside.
In January 2013, a close friend of mine and I went to London and saw
the performance. The audience gave Everett a standing ovation for his
performance. At the end of the performance, I waited along with my
friend to meet the protagonist outside the theatre, and when he stepped
out, that two-meter tall, handsome man with his huge talent, I told him:
‘Today, you have given me a great gift. So, I have brought you another
gift from Greece’. He smiled at me unpretentiously and he leaned over
and kissed me on my cheeks, taking the novel with Oscar’s words into
his hands. He hanged the flowers and gifts he was carrying from other
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admirers of his on his bike, and climbing on the seat, I saw his surprised
eyes locking onto the title of my book, ‘Oscar, Plato and I’.
I never found out what he thought when he read it. The truth is that
I was writing Oscar’s words in the context of a novel, using the latter
as my cover. Back then I was not yet assertive enough to present this
fact as my personal metaphysical experience and deliver Oscar Wilde’s
spirit words – lessons in life to the public through my truth.
In 2013, I called upon the spirit through automatic writing, but he
responded that he had already taught me the lessons and that he had
completed the work of a spiritual guide. He insisted that the two of
us would meet each other at a party where I would be wearing white
and he would be wearing a tuxedo! I never understood what he meant.
From 2012 to 2019, I have written three plays (Loving in Reverse Reality:
Last Tango; Agatha’s Last Supper; Drunk in Paradise and an unfinished
one, Hotel Bella Vista). I have also completed Thank You, a novel based
on asceticism and the Jihadists and a libretto for an Opera, Sach to Love.
When in November 2016 I felt psychologically ready to relay Oscar
spirit’s advice to the public as a metaphysical experience and not as a
novel, I announced my decision to my close friend. She was enthusiastic and very supportive of the idea. We were at a Chinese restaurant,
eating. When I cracked open my fortune cookie, the paper inside wrote:
‘Believe in miracles’ and on the back it wrote in Greek ‘They who love reading never go to bed alone’ (“Photo 8”).
When I came back home, excited by the idea of publicizing the writings, I went to a shelf of my bookcase and opened a book at random
that included a collection of his quotations3. (After the experience of the
diary, I had bought almost all of Oscar’s books).
I opened the book at a random page and read:
‘I will tell you (a secret), if you solemnly promise to tell everybody
else’.
3.

Oscar Wilde Anthology (quotes and refutations)
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As soon as I ended reading the quote, I heard his voice again, dictating fast after so many years…
I grabbed a sheet of paper and started writing. He was talking to me
about freedom, happiness, poetry, when he suddenly stopped. It was
25 November 2016.
We finally discovered that ‘Common sense’, George E. Moore’s
(1844-1925) philosophical method that still holds today, is not so ‘common’ after all! Moore maintained that he could see his hand and since
everyone else around him could see it, too, then it was certain that that
was ‘a hand’ based on common sense.
But he had not taken into account the fact that if he had photographed his hand with a Kirlian4 camera, he would have discovered
that around his hand there was his aura. Oops!!! (“Photo 9”). His common sense had started to be inadequate since he himself could not reach
the point of declaring: ‘I can see a hand with an aura’. Following this
conclusion, we end up asserting that reality and our ‘common sense’
exist only to the extent of our eyesight and convictions.
Psychologist and philosopher William James (1842-1910) opened
the gate to Pragmatism. He had concluded that a sentence is true if it
satisfies its purpose. Oscar spirit’s advice during the period 2012-2016
shape consciousness and by extension, lives.
So, if the most hesitant among us wish to treat his new propositions
under a rational light, let us consider if they have acquired practical
value.
Just because something does not happen to everyone, it does not
mean that it does not exist. Human beings want to be in control so that
they do not feel the fear of the Unknown. Whoever is not concerned
with that, becomes open to every source of energy.
4. Semyon Kirlian developed the Kirlian photographic method, discovering
through the use of his new camera that the subject was surrounded by its own
coloured aura.
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I this book, I pledge my Truth in complete freedom of soul, and I
greet you with some verse of Oscar’s poem on 26 November 2016:

A perfect marriage is a silent one.
The feast happed in the meeting

Have a nice life, my friends,
Evi Tsaousaki
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OSCAR AND VENICE
On October 1, 2012, anticipating a trip to Venice that I would make
the following week, I asked Oscar:
Evi: ‘Oscar, have you ever visited Venice? Byron spent three years
there!’
Oscar: ‘Evi, do you believe that I never visited Venice? Then how
did one of my plays come about?’
Up until that time I had not had the chance to read his works and
did not know whether he had mentioned the magical city somewhere.
Four years went by and when I reread my 2012 Diary, I remembered
this bit about Venice. I had by that time read all of his works and nowhere had he ever mentioned that city. At least that is what I believed.
I went to a bookstore with the question in my mind whether there
was a work of his that I had somehow missed. They looked it up on
their computer and told me that there was a detective story titled Lord
Arthur Savile’s Crime and Other Stories that was less known than his other works which they had to order.
When I got Oscar’s book at last in my hands, in the beginning of the
Chapter 4 of his novels, Oscar described Lord Savile’s meeting with his
brother, Lord Surbiton, and the outings they had together, riding on the
Lido or gliding in their black gondola along the green canal and their
dining at Florian’s on the Piazza.
Below is the original text:
‘Lord Arthur Savile’s Crime
(Chapter 4)
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‘In Venice he met his brother, Lord Surbiton, who happened to have come
over from Corfu in his yacht. The two young men spent a delightful fortnight
together. In the morning they rode on the Lido or glided up and down the green
canals in their long black gondola; in the afternoon they usually entertained
visitors on the yacht; and in the evening they dined at Florian’s, and smoked
innumerable cigarettes on the Piazza’.
Source: : https://ebooks.adelaide.edu.au/w/wilde/oscar/lord-arthur-savile-s-crime/chapter4.html
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FAMOUS AUTHORS
AND AUTOMATIC WRITING
Many famous writers admitted that they heard voices that dictated
text to them as they were in the process of writing their books.
Examples of such famous writers are the Irish writer William Blake
(1757-1827), Charles Dickens (1812-1870), Sir Arthur Conan Doyle (1859
– 1930) but also the poet William Butler Yeats (1865-1939).
Yeats in particular reportedly had a spiritual guide from 1914-1917,
Leo Africanus, who often advised him in the form of automatic writing.
Leo would dictate and Yeats would write.
The esteemed American playwright Henry Miller (1915-2005), in his
two interviews in Paris Review in 1961 and New Yorker in 1966 braved a
public admission that many times his inspiration came to him by means
of automatic writing, which he named ‘dictation’.
In particular, the following is an excerpt from his interview in Paris
Review, September 1961 to journalist George Wickes:
Wickes: You speak in one of your books of “the dictation,” of being almost
possessed, of having this stuff spilling out of you. How does this process work?
Miller: Well, it happens only at rare intervals, this dictation. Someone
takes over and you just copy out what is being said. It occurred most strongly
with the work on D.H. Lawrence, a work I never ﬁnished — and that was because I had to do too much thinking. You see, I think it’s bad to think. A writer
shouldn’t think much. But this was a work which required thought. I’m not
very good at thinking. I work from some deep down place; and when I write,
well, I don’t know just exactly what’s going to happen. I know what I want to
write about, but I’m not concerned too much with how to say it. But in that
book I was grappling with ideas; it had to have some form and meaning, and
24

whatnot. I’d been on it, I suppose, a good two years. I was saturated with it,
and I got obsessed and couldn’t drop it. I couldn’t even sleep. Well, as I say, the
dictation took over most strongly with that book. It occurred with Capricorn
too, and with parts of other books. I think the passages stand out. I don’t know
whether others notice or not’.
Source: The Art of Fiction, No 28, Summer-Fall 1962
After finishing the book on my metaphysical experience ‘Dialogues
with Oscar Wilde 2012-2016’, I discovered that other books have been
written in this way, like for example a series of books by Neale Donald
Walsch ‘Conversations with God’ and ‘Uncommon Dialogue’ (1995).
Another example is the book ‘A Course in Miracles’ by Helen Schucman, a professor of Medical Psychology at Columbia University, published in 1976 by the Foundation for Inner Peace’ (FIP), and many others.
I believe that everything in life becomes ONE and that knowledge
of the Truth just like Love expand only through sharing. They belong to
no one and are infinite and everlasting.
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DIALOGUES WITH OSCAR WILDE from 2012 to 2016

25/11/16

BLISS
For him who seeks Bliss
dubiety becometh his philosophy
Each meaning meeteth the Misery
of limitations
Oscar

26

By Evi Tsaousaki

22/7/12

FREEDOM
Freedom’s won with erudition as thy primary asset. So does prison…
Oscar
25/11/16

FREEDOM
Feeling becometh superfluous at such lofty heights.
Freedom’s devoid of feelings.
Reserves space solely for Itself.
Oscar
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DIALOGUES WITH OSCAR WILDE from 2012 to 2016

22/3/12

LA FEMME
E: I feel vulnerable, powerless under his kiss.
O: C’est ‘la femme’, Evi.
Oscar
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ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΜΕ ΤΟΝ OSCAR WILDE
από 2012 έως 2016

της Εύης Τσαουσάκη

Αφιερωμένο σε εσένα Oscar
ταπεινή θαυμάστρια
των κορυφών του
μυαλού σου.

ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ
Πλησίαζε η μέρα που είχα συμφωνήσει με τον εκδοτικό οίκο
να παραδώσω το βιβλίο μου για τον Oscar προς έκδοση. Είχα
γράψει και τον πρόλογο που σας συστηνόμουν. Δηλαδή ότι ονομαζόμουν Εύη (Σταυρούλα) Τσαουσάκη, ότι ήμουν σχεδιάστρια
κοσμημάτων για είκοσι δύο χρόνια και πως δεν είχα καμία σχέση
με τον χώρο του Πνευματισμού μέχρι τα σαράντα μου.
Όμως ξαφνικά συνέβη κάτι αναπάντεχο και μετά από αυτό το
γεγονός αποφάσισα να σας προλογίσω το βιβλίο μου, με κάτι που
συνειδητοποίησα.
Εκείνες τις μέρες που θα παρέδιδα το βιβλίο για τον Oscar
στον εκδοτικό μου, την χαρά που θα έπρεπε να νιώθω γι’ αυτό
το γεγονός, μου την έκλεβε όλη, η αρρώστια του πατέρα μου. Ο
πατέρας μου είχε αποφασίσει μήνες πριν, να μην λάβει θεραπεία
για τον καρκίνο του πνεύμονα και τώρα είναι ετοιμοθάνατος στο
σπίτι του με μάσκα οξυγόνου, με ορό και με μία νοσηλεύτρια.
Αποφασίσαμε με την Angie, την αδελφή μου, να σεβαστούμε την
επιθυμία του και να τον κρατήσουμε στο σπίτι.
Ανάμεσα σε αυτά τα γεγονότα -του βιβλίου και του ετοιμοθάνατου πατέρα μου- έπεσα και έσπασα πολύ άσχημα το πόδι μου σε
τρία σημεία και εξαρθρώθηκε ο αστράγαλός μου. Οι γιατροί μου
είπαν πως ήταν συντριπτικό κάταγμα και πως έπρεπε να χειρουργηθώ άμεσα -θα έκαναν οστεοσύνθεση- και πως θα περπατούσα
μετά από τρεις μήνες.
Μέσα στο νοσοκομείο οι μετεγχειρητικοί πόνοι δεν περιγράφονταν. Είμαι ανθεκτική στον σωματικό πόνο αλλά η έκταση των
συγκεκριμένων ήταν για εμένα μία νέα εμπειρία… Και τότε…
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μέσα σε μία τόσο οδυνηρή νύχτα στο νοσοκομείο συνειδητοποίησα κάτι. Πως ο πόνος της ψυχής δεν συγκρίνεται με τον πόνο του
σώματος.
Όταν η ψυχή μας πονάει από αδικία, προδοσία ή απώλεια
και ακόμα μεταφέρει θυμό και δεν έχει ιαθεί, μπορεί να περάσουν
χρόνια ή και μία ολόκληρη ζωή που αυτός ο πόνος, ο τόσο ύπουλα
δυνατός, μπορεί να επηρεάζει καθημερινά την ευτυχία μας, την
συμπεριφορά μας απέναντι στους ανθρώπους ή και χειρότερα να
μας αρρωστήσει.
Με λίγα λόγια, συνειδητοποίησα ότι ο ψυχικός πόνος είναι
ανώτερος του σωματικού. Τότε ένιωσα πως η θεραπεία της ψυχής
είναι ό,τι ιερότερο μπορεί να τελέσει ο άνθρωπος. Και τότε σκέφτηκα πως αν το βιβλίο μου με τις συμβουλές του Οscar βοηθήσει
έστω έναν άνθρωπο, έστω έναν… εγώ θα είμαι πραγματικά ευγνώμων.
Αυτήν την στιγμή που γράφω αυτά τα λόγια είμαι στο κρεβάτι, στο σπίτι του άρρωστου πατέρα μου και μοιραζόμαστε την ίδια
νοσηλεύτρια! Όταν το έμαθαν οι φίλοι μου, μου είπαν δεν ήξεραν
αν θα έπρεπε να κλάψουν ή να γελάσουν.
Είναι στ’ αλήθεια κωμικοτραγικό! Νοίκιασα και καρότσι αναπηρικό για την επερχόμενη κηδεία που περιμένουμε με την αδερφή μου από μέρα σε μέρα.
Αν καταλάβατε το μήνυμα του νέου μου προλόγου μπορείτε
να συνεχίσετε στην διήγηση της εμπειρίας μου και στις πολύτιμες
συμβουλές του Oscar για την ζωή.
Εύη Τσαουσάκη
25/7/19
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Η ιστορία μου ξεκινά όταν κάποτε διάβαζα σε μία εφημερίδα
ένα αφιέρωμα για τον Oscar Wilde. Δεν ήμουν γνώστης των έργων
του, απλά τον είχα ακουστά ως κορυφαίο λογοτέχνη.
Χωρίς να το πολυσκεφτώ έσκισα ένα μικρό κομμάτι από το
αφιέρωμα, συγκεκριμένα τη φωτογραφία του. Είχα εντυπωσιαστεί
που ήταν ντυμένος (τσολιάς) με παραδοσιακή Ελληνική ενδυμασία («Φωτογραφία 1»).
Το απόσπασμα της εφημερίδας το είχα φυλάξει μέσα σε ένα
κουτί ανακατεμένο με άλλα χαρτιά, ξεχασμένο για λίγα χρόνια 1.
Τα Χριστούγεννα του 2011 ετοιμαζόμουν να πάω ένα ταξίδι
στη Σρι Λάνκα. Πήγα σε ένα βιβλιοπωλείο να αγοράσω τον ταξιδιωτικό οδηγό της χώρας και ένα ημερολόγιο για τη νέα χρονιά
(το 2012). Συνήθιζα από παιδί πάντα να γράφω σε μια σελίδα τις
σκέψεις μου πριν κοιμηθώ το βράδυ.
Πλησίασα το ράφι με τα ημερολόγια και ανάμεσα στους συνηθισμένους τίτλους «Feng Sui diary 2012», «Fortune diary, 2012»,
άπλωσα το χέρι μου και πήρα ένα μικρό σκούρο καφέ ημερολόγιο,
που το εξώφυλλό του απεικόνιζε μια ασπρόμαυρη φιγούρα, ενός
κομψού άνδρα από περασμένο αιώνα. Το ημερολόγιο έγραψε
«2012» και είχε την υπογραφή του Oscar Wilde («Φωτογραφία 2»).
Αυθόρμητα πήγα στο ταμείο του καταστήματος και το αγόρασα. Το ίδιο βράδυ άνοιξα το ημερολόγιο και προσπέρασα τα περιεχόμενα και το αφιέρωμα για τη ζωή του Oscar Wilde.
Είχα αποφασίσει να τη διαβάσω μετά από το ταξίδι στην Sri
Lanka.
1. Τα αποκόμματα από τις εφημερίδες και τα άλλα αποδεικτικά στοιχεία
τα έσωσα γιατί είμαι ρομαντική και δεν πετάω τίποτα που μου έχει κάνει
εντύπωση ή που μου θυμίζει καλή ανάμνηση.
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Γύρισα την σελίδα της ημέρας «Παρασκευή, 30 Δεκεμβρίου,
2011», έγραφε στην αρχή της σελίδας και στην δεξιά της γωνία είχε
τυπωμένη την ίδια μαυρόασπρη φωτογραφία του Oscar Wilde.
Το βαθύ του βλέμμα με έκανε να θέλω να γράψω αποκλειστικά
σε αυτόν.
30.12.11
Oscar ετοιμάζομαι για την μεγάλη φυγή σε τροπικά δάση, εξωτικές λαλιές και όμορφους ανθρώπους ως νέα εξερευνήτρια αντιγράφοντας τους Βρετανούς περιηγητές, αναχωρώ για την Ασία
με αεροπλάνο, κάνοντας τις αποστάσεις μικρές και τις επιθυμίες
μεγάλες.
Oscar, δεν έμαθα ακόμα να μην προσδοκώ. Πάντα για εσένα
θα είμαι ένας μικρός Byron, άδικα βαλλόμενος από το συναίσθημα.
Την φιλοσοφία σου για την ζωή θα προσπαθήσω να την κατανοήσω γράφοντας όλο το 2012 στο ημερολόγιό σου.
Φιλιά
Εύη
Νιώθοντας ένα περίεργο συναίσθημα ευτυχίας έκλεισα το ημερολόγιο και το έβαλα μέσα στην βαλίτσα μου. Ήμουν έτοιμη για
το «ταξίδι».
Κάθε νύχτα, στη Σρι Λάνκα, συνέχισα να γράφω τις σκέψεις
μου στις σελίδες του ημερολογίου, απευθυνόμενη πάντα σε αυτόν.
Στις 6 Ιανουαρίου 2012 έγραψα:
6/1/12
«Oscar μην με αφήσεις στην διαδρομή. Κάνε την πένα μου
χρυσή γιατί φιλοδοξώ να μην φοβηθώ για τη συνέχεια».
Αν με ρωτήσετε γιατί το έγραψα αυτό απορώ κι εγώ με τον
εαυτό μου οπότε δεν θα μπορέσω να σας απαντήσω. Συνέχισα
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απευθυνόμενη σε αυτόν σχολιάζοντας την κάθε μέρα μέχρι που
στις 12 Ιανουαρίου του 2012 του έκανα μία ερώτηση. Συγκεκριμένα γυρίζοντας από την Sri Lanka τον ρώτησα:
12/1/2012
«Oscar πως μπορεί κανείς να ζει ανατρεπτικά περιπετειώδη σε
μια πόλη; Το ταξίδι στη Sri Lanka ήταν τόσο έντονο που προσπαθώ να ξαναμπώ στο ρυθμό της παλιάς μου ζωής και δεν μπορώ» .
Ακούγοντας μία φωνή στο κεφάλι μου συνέχισα να γράφω
αυθόρμητα της φωνής τις συμβουλές.
Όταν η φωνή σταμάτησε, προσπαθούσα να καταλάβω ποιος
ήταν αυτός που μου απάντησε στο ερώτημά μου κοιτώντας έντονα την σελίδα του ημερολογίου. Ήμουν σχεδόν σίγουρη ότι η συνείδησή μου μου απάντησε αλλά δεν μπορούσα να δικαιολογήσω
γιατί είχε υπογράψει με το όνομά του Oscar! Το μυαλό μου άρχισε
να μπερδεύεται. Αποφάσισα πως η καλύτερη λύση ήταν να κοιμηθώ.
Συνέχισα να γράφω και τις επόμενες μέρες απευθυνόμενη σε
αυτόν και αρχίσαμε ένα διάλογο -δεν μιλούσε κάθε μέρα- που διήρκησε όλο το 2012.
Γνωρίζω ότι αυτά που διαβάζετε αυτή τη στιγμή σας δημιουργούν ανάμεικτα συναισθήματα όπως έκπληξη, φόβο, αμφιβολία
ακόμα και αποστροφή.
Σας διαβεβαιώνω ότι τα ίδια ακριβώς συναισθήματα ένιωθα
και εγώ όταν βίωνα αυτήν την εμπειρία. Υπήρχαν στιγμές που
μου ήταν αβάσταχτο το βάρος των αποκαλύψεων και των επικοινωνιών του Oscar. Πολλές φορές τον είχα παρακαλέσει να φύγει.
Γνωρίζω ότι ο φόβος στον άνθρωπο ανοίγει δύο μονοπάτια,
την έρευνα και τον χλευασμό. Αρκετό καιρό μετά από τον πρώτο
μήνα αυτόματης γραφής υποχώρησε μέσα μου ο φόβος του αγνώστου και άρχισα να ανυπομονώ για τις επόμενες συμβουλές του.
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Σε αυτό το βιβλίο θα έχετε την ευκαιρία να διαβάσετε τα λόγια του
Oscar για την ελευθερία, την αγάπη, την ευτυχία και πολλές άλλες
αξίες που ίσως να αποτελέσουν και για εσάς χρήσιμες συμβουλές
για μία καλύτερη ζωή.
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Τον Ιανουάριο του 2012 σε ένα γεύμα με μία αδελφική μου
φίλη καθώς της διηγούμουν το ταξίδι μου στη Sri Lanka, χτύπησε
το κινητό της και την πληροφόρησαν από γνωστή τράπεζα του
εξωτερικού που εργαζόταν ως υψηλό στέλεχος, πως είχε κερδίσει
ένα ταξίδι στο Δουβλίνο, δώρο ως διάκριση για την εργασία της.
Αυθόρμητα – με ανοιχτή ακόμα τη γραμμή – γύρισε και με κάλεσε να πάω μαζί της το Φεβρουάριο του 2012, αφού θα πλήρωνα
μόνο τα εισιτήρια. Εγώ δέχθηκα ευχαρίστως.
Φθάνοντας στο ξενοδοχείο στο Δουβλίνο εκείνον τον Φεβρουάριο του ’12, στην αίθουσα του πρωινού, είδα τη μαρμάρινη προτομή του Oscar Wilde δίπλα από το μπουφέ με τα κεκάκια και
πάγωσα. Είχα το ημερολόγιο μαζί μου και συμβουλεύτηκα τη βιογραφία του: «... τόπος γέννησης το Δουβλίνο»! Όπως οι περισσότεροι άνθρωποι έτσι κι εγώ τον θεωρούσα Άγγλο επειδή έζησε
και δούλεψε στο Λονδίνο. Θεώρησα τεράστια σύμπτωση το ταξίδι
στην Ιρλανδία σε συνδυασμό με την καθημερινή επικοινωνία μου
μαζί του.
Στο Δουβλίνο το 2012 μου φανερώθηκε ποια ήταν η μετενσάρκωσή μου κατά τη διάρκεια ζωής του Oscar Wilde. Έπαθα τέτοιο
σοκ που πέρασαν πολλές ώρες μέχρι να συνέλθω. Νιώθω πως είναι
μία πολύ προσωπική στιγμή, η αποκάλυψη της μετενσάρκωσής
μου που δεν θα το αναφέρω στο βιβλίο.
Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι από τη στιγμή που μου αποκαλύφθηκε πόσο αρνητικά επηρέασα τη ζωή του γενναιόδωρου
πνευματικού καθοδηγητή μου, ένιωσα ντροπή και πόνο. Προσπαθούσα να κατανοήσω τον λόγο που βοηθούσε και συμβούλευε σε
αυτήν την ζωή έναν πρώην εχθρό του. Την άλλη ημέρα ταξιδεύαμε με το αεροπλάνο με προορισμό την Αθήνα.
Ήμουν χάλια ψυχολογικά από τις αποκαλύψεις και δάκρυζα
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συνέχεια κατά την πτήση. Τότε άκουσα πάλι τη φωνή να μου λέει:
«Γράψε». Έσκισα βιαστικά ένα φύλλο χαρτί από το organizer μου
(το ημερολόγιο το είχα στη βαλίτσα) και άρχισα να γράφω αυτά
που μου υπαγόρευε η φωνή:
«Αυτό που πρέπει να ξέρεις είναι να μην ξεχνάς το παρόν. Το
παρελθόν είναι για το παρελθόν. Ζήσε το παρόν με όλη τη διδασκαλία του παρελθόντος, ξεχνώντας το. Μόνο έτσι θα είσαι μέσα
στη στιγμή. Εγώ σε συγχώρεσα πριν πεθάνω. Διάβασέ τα. Ξέχασέ
τα.
Ζήσε
«Oscar”
(«Φωτογραφία 3»)
Διάβασα ξανά και ξανά το χαρτάκι για να συνειδητοποιήσω
τι ήθελε να μου πει. Υποστήριξε πως με είχε συγχωρέσει για το
κακό που του είχα κάνει στη ζωή του στο Λονδίνο και πως το είχε
γράψει κάπου που έπρεπε να το βρω, να το διαβάσω και να το
ξεχάσω μετά.
Φανταστείτε πώς ήμουν μετά από αυτήν την επικοινωνία. Γύρισα το κεφάλι μου και η φίλη μου ρωτώντας με γιατί ήμουν κάτασπρη της εξήγησα την τρελή εμπειρία μου και της έδειξα την
υπαγόρευση.
Την επόμενη ημέρα στην Αθήνα, πήγα σε ένα βιβλιοπωλείο
ζητώντας το τελευταίο βιβλίο που έγραψε ο Oscar Wilde, μετά τη
φυλακή, πριν πεθάνει.
Με πληροφόρησαν πως είχε γράψει ένα σπουδαίο βιβλίο μέσα
στη φυλακή το «De Profundis» και το αγόρασα αμέσως. Διαβάζοντας το βιβλίο βρήκα το σημείο που αναφερόταν πως με είχε συγχωρέσει για το κακό που του είχα κάνει και έριχνε όλη την ευθύνη
στον Alfred (Boze) τον εραστή του. Αυτός ήταν ένας από τους βασικούς λόγους που αποφάσισα να εκθέσω την εμπειρία μου και τις
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πολύτιμες ρήσεις του μετά θάνατον.
Προσωπικά οι συμβουλές που μου έδινε όλη τη χρονιά του
2012 με απελευθέρωσαν από παγιωμένες πεποιθήσεις και μου
άνοιξαν μία νέα προοπτική επηρεάζοντας καταλυτικά τη ζωή μου
προς το καλύτερο. Οι διάλογοι συνεχίζονταν εκείνη τη χρονιά του
‘ 12 και μετά από εκείνον τον Φεβρουάριο κατέληξα να ανυπομονώ για τις πολύτιμες συμβουλές του (αλλά και αρκετές προβλέψεις
του που έβγαιναν αληθινές) μαθήματα ζωής για την επιτυχία, το
χρόνο, τη γνώση. Μικρά διαμάντια από αυτή τη φωνή στο κεφάλι
που μου υπαγόρευε καθώς το χέρι μου εκτελούσε υπάκουο γράφοντας γρήγορα πάνω στο χαρτί.

83

Το Μάιο του 2012 αποφάσισα να πάω ένα ΣΚ ταξίδι στη Ζυρίχη.
Η ταξιδιωτική μου πράκτορας μου σύστησε το «Hotel de
Teatre» (Ξενοδοχείο του Θεάτρου), ένα παλιό θέατρο που το είχαν
μετατρέψει σε ξενοδοχείο («Φωτογραφία 4»). Δίπλα από το κρεβάτι
του δωματίου μου, υπήρχε πάνω στο κομοδίνο ένα μικρό βιβλίο
που ανέφερε όλα τα θεατρικά έργα που είχαν παιχτεί στο πρώην θέατρο, πριν γίνει ξενοδοχείο. Δύο από αυτές τις παραστάσεις
ήταν δύο θεατρικά έργα του Oscar Wilde.
Το ίδιο βράδυ πήγα στην Όπερα της Ζυρίχης όπου είχε την
παράσταση «Un Ballo in Mascera» (Ένας χορός με μασκαρεμένους)
του Giuseppe Verdi («Φωτογραφία 5»). Συμπρωταγωνιστής του
βασιλιά του έργου ήταν ένας άγγελος με το όνομα «Oscar»! (Καθ΄
όλη την διάρκεια του έργου ο άγγελος Oscar συμβούλευε τον Βασιλιά Gustav για τις κινήσεις του). Εντυπωσιάστηκα από την σύμπτωση του ονόματος αλλά δεν έδωσα περαιτέρω σημασία.
Μετά την παράσταση γύρισα πίσω στο ξενοδοχείο και αισθάνθηκα πως έχει έρθει η στιγμή να εξομολογηθώ στον Oscar την μεγάλη μου απόφαση. Άνοιξα το ημερολόγιό μου και του έγραψα:
«Oscar θέλω να σου πω κάτι». «Πες μου» απάντησε η φωνή του
στο κεφάλι μου. «Oscar θα γράψω θεατρικά έργα. Ντροπή που
στο λέω αυτό αλλά είμαι ενθουσιασμένη με την ιδέα. Oscar θα
προσπαθήσω σκληρά. Δεν θα γίνω ποτέ «Wilde», αλλά είμαι ικανοποιημένη μόνο και που θα τολμήσω να γράψω».
Υπήρχε σιωπή στο δωμάτιο του ξενοδοχείου. Καμία απάντηση
του Oscar. «Το πνεύμα θα λιποθύμησε» σκέφτηκα. «Καλύτερα να
κοιμηθώ και εγώ τώρα».
Την άλλη μέρα το πρωί της 19ης Μαΐου του 2012 ξύπνησα με
μια περίεργη διάθεση. Μου έκανε εντύπωση πως του είχα ανακοι84

νώσει κάτι τόσο σημαντικό, κάτι που χρειαζόταν μεγάλο θάρρος
και θράσος για να του πω και αυτός έδειξε αδιαφορία. Άρχισα
πάλι να πιστεύω πως οι διάλογοι με το πνεύμα του Oscar Wilde
ήταν επινόηση της φαντασίας μου και απλά όλους αυτούς τους
μήνες δεν ήθελα να πιστέψω ότι μιλούσα στον εαυτό μου.
Πήγα στην αίθουσα του πρωινού και κοιτώντας με λαιμαργία
ένα καλάθι με τεράστια κρουασάν σοκολάτας άπλωσα το χέρι μου
και πήρα ένα πιάτο γεμίζοντάς το με το λαχταριστό γλυκό. Καθώς
έτρωγα κοιτούσα συνέχεια έξω από το παράθυρο.
Ήταν ένα όμορφο, ηλιόλουστο πρωινό σε αντίθεση με τη χθεσινή βροχερή ημέρα. Ο κόσμος είχε βγει έξω για την πρωινή βόλτα του Σαββάτου. Άφησα το μαχαιροπίρουνο στο πιάτο μου και
παρατήρησα ότι έγραφε κάτι πάνω στην λευκή επιφάνειά του.
Κοίταξα πιο κοντά το πιάτο και διάβασα έκπληκτη:
“This suspense is terrible. I hope it will last” Oscar Wilde.
(Αυτή η αγωνία είναι φριχτή. Ελπίζω να διαρκέσει. Οscar Wilde).
(«Φωτογραφία 6»)
Πάγωσα. Τα μάτια μου γέμισαν με δάκρυα. Ξαναδιάβασα με
αγωνία πιστεύοντας πως άρχισα να έχω παραισθήσεις. Όμως... ξαναδιάβαζα ακριβώς τις ίδιες λέξεις. Τότε σκέφτηκα «’Ώστε Oscar
το εγκρίνεις με τον μοναδικό κυνικό σου τρόπο!». Ζήτησα από
τον σερβιτόρο να πάει στο μπουφέ και να κοιτάξει τα υπόλοιπα
πιάτα τι είχαν γραμμένο πάνω τους. Τα γόνατά μου έτρεμαν. Δεν
ήθελα να πάω εκεί κοντά. Ο νεαρός σερβιτόρος προβληματισμένος έκανε ακριβώς ότι του ζήτησα και άρχισε να σηκώνει ψηλά τα
πιάτα, το ένα μετά το άλλο με ρήσεις του Woody Allen, του Andy
Warhol, της Marilyn Monroe, αλλά κανένα του Oscar Wilde.
Με διαβεβαίωσε πως δεν υπήρχε πιάτο με ρητό του Oscar
Wilde και όταν με πλησίασε και είδε το δικό μου με ρώτησε: «Αφού
έχετε εσείς ένα πιάτο με τα λόγια του Oscar Wilde γιατί θέλετε και
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ένα δεύτερο;»
Πήγα στη ρεσεψιόν και ζήτησα να αγοράσω το πιάτο. Αυτό το
πιάτο ήταν δικό μου. Ήταν από τον Oscar σαν δώρο για την αρχή
της συγγραφικής μου περιπέτειας αλλά και ως «τιμωρία» που τον
αμφισβήτησα.
Πρώτη φορά οι πνευματικοί μας διάλογοι μετουσιώθηκαν σε
ύλη...
Την ημέρα της επιστροφής μου, στο αεροδρόμιο, το μυαλό μου
ήταν ζαλισμένο από τις εμπειρίες των προηγούμενων ημερών.
Προσπαθούσα να αντιμετωπίσω την κατάσταση με λογική αλλά
δεν υπήρχε καμία λογική εξήγηση. Μόνο η πιθανότητα της σύμπτωσης. Μία σειρά συμπτώσεων που σαν αλυσιδωτή αντίδραση
οδηγούσαν στην τρέλα... Η ταξιδιωτική πράκτορας πρότεινε το
«Hotel du Teatre”, ένα παλιό θέατρο – που είχε γίνει ξενοδοχείο
– όπου δύο θεατρικά έργα του Oscar είχαν παιχτεί στο παρελθόν.
Πήγα στην Όπερα όπου ο συμπρωταγωνιστής λεγόταν Oscar και
την άλλη μέρα στο πρωινό μου πιάτο πάνω ο Oscar απάντησε
στην ερώτησή μου. Άρχισα να παθαίνω πονοκέφαλο!
Μετά το ταξίδι στη Ζυρίχη, ο Oscar με συμβούλευε για τη γραφή, προέβλεπε τα μελλοντικά γεγονότα στη ζωή μου και τέλος στις
18/12/12 μου ανακοίνωσε πως θα έφευγε:
Ο - Εύη, ήρθε η ώρα της αποδέσμευσης. Εσύ θα βάλεις τα λευκά, εγώ προβάρω το σμόκιν που λέγαμε.
Ξεκουράσου. Δεν έχεις άλλο να δώσεις. Έμεινες “γυμνή”2 όπως
σου είπα. Εσύ είσαι καλή μαθήτρια. Έμαθες τα μαθήματα. Έπραξες το έργο. Εγώ είμαι το πνεύμα του καθοδηγητή, του ρόλου που
είχα να παίξω. Τώρα θα φύγω.
2. Στα μαθήματα για τη συγγραφή μου είχε πει πιο παλιά, ότι: «Ο ρυθμός
δίνει την ποιότητα των γραπτών. Μην σταματάς μέχρι να έρθεις σε
οργασμό. Δώσε τα όλα. Μείνε γυμνή». Εννοούσε μάλλον να γυμνωθώ από
τα συναισθήματα και τις σκέψεις μέσω της γραφής.
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Ε - Όχι, Oscar.
Ο - Τώρα θα φύγω. Θα είμαστε μαζί με το έργο. Εύη, ο δρόμος
σου ανήκει. Τον άνοιξες.
Ε - Oscar, μην φύγεις.
Ο - Εύη, αποδέξου την πραγματικότητα. Τα μαθήματα στα
έχω δώσει. Μην κλαις.
Εύη.
Ε - Ναι.
Ο - Σ’ αγαπάω.
Ε - Και εγώ. Αντίο Oscar.
Ένιωσα πως πέθανα. Συνέχισα να κλαίω με λυγμούς. Όταν συνήλθα από την εγκατάλειψη του πνευματικού καθοδηγητή μου,
πήγα σε ένα βιβλιοπωλείο και ζήτησα να διαβάσω ένα βιβλίο για
τον Πνευματισμό. Πράγματι βρήκα ένα εξαιρετικό βιβλίο με τίτλο
«The Spirit’s Book» του Allan Kardec που εξήγησα όλες τις απορίες
μου. Έμαθα πως ανήκω στην κατηγορία «ακουστικό διάμεσο» και
τους τρεις διαφορετικούς λόγους που εγκαταλείπει ένας πνευματικός καθοδηγητής το «διάμεσό» του.
Όλο το προηγούμενο διάστημα έγραφα ένα βιογραφικό μυθιστόρημα που στο τέλος αποφάσισα να βάλω κάποιες από τις συμβουλές του πνεύματος του Oscar στους διαλόγους.
Το 80% του βιβλίου ήταν βασισμένο σε αληθινά γεγονότα και
την μεταφυσική εμπειρία μου με τον Oscar. Βάζοντας τους διαλόγους μου με το πνεύμα, με αυτόν τον καλυμμένο τρόπο ενός
μυθιστορήματος ένιωθα πως αν το έδινα για έκδοση, κάποιος θα
διάβαζε τα πολύτιμα λόγια του μεγάλου λογοτέχνη και θα ήταν
καλή “τροφή» για σκέψη και αναθεώρηση. Όμως τοποθετώντας
τα λόγια του Oscar σε μορφή μυθιστορήματος θα κάλυπτα την
αδυναμία μου να παραδεχθώ δημόσια τη μεταφυσική εμπειρία
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μου με τον Oscar Wilde .
Όταν ο Oscar «έφυγε» τον Δεκέμβριο του 2012 περίμενα ένα
σημάδι, κάτι που να με οδηγήσει πάλι σε αυτόν. Έναν μήνα μετά,
τον Ιανουάριο του 2013 διάβασα στη εφημερίδα πως στο Λονδίνο
παιζόταν ένα έργο αφιερωμένο στον Oscar Wilde, το «Judas kiss»
του David Hare. Τον ρόλο του Oscar τον έπαιζε ο Rupert Everett
(«Φωτογραφία 7») . Πληροφορήθηκα στο Ίντερνετ την αγάπη του
κυρίου Everett για τον Oscar στις συνεντεύξεις του και ένιωσα την
ανάγκη να δω το έργο και να του χαρίσω το δικό μου βιβλίο με
τα λόγια του Oscar μέσα. Πήγα τον Ιανουάριο του Ί3 με μία αγαπημένη μου φίλη και είδαμε την παράσταση. Το κοινό αποθέωσε
τον Everett για την σπουδαία ερμηνεία του. Στο τέλος της παράστασης περίμενα με την φίλη μου τον πρωταγωνιστή έξω από τα
παρασκήνια του θεάτρου και όταν βγήκε, αυτός ο δίμετρος, όμορφος άνδρας με το τεράστιο ταλέντο του είπα: «Σήμερα μου έκανες
ένα μεγάλο δώρο. Σου έφερα και εγώ από την Ελλάδα ένα δικό
σου.». Μου χαμογέλασε με απλότητα και έσκυψε και με φίλησε
σταυρωτά παίρνοντας από τα χέρια μου το μυθιστόρημα με τα
λόγια του Oscar μέσα. Κρέμασε στο ποδήλατό του τα λουλούδια
και τα δώρα που κρατούσε από άλλους θαυμαστές του και ανεβαίνοντας πάνω στη σέλα, είδα τα έκπληκτα μάτια του να κοιτάζουν
τον τίτλο του βιβλίου μου «Oscar, Plato and I».
Δεν έμαθα ποτέ τι σκέφτηκε όταν το διάβασε. Η αλήθεια είναι
πως έγραφα τα λόγια του Oscar μέσα σε ένα μυθιστόρημα θέλοντας να καλυφθώ πίσω από αυτό. Τότε δεν είχα ακόμα τη δύναμη
να εμφανίσω το γεγονός ως μία προσωπική μεταφυσική εμπειρία
και να παραδώσω τα λόγια - μαθήματα ζωής του πνεύματος του
Oscar Wilde στο κοινό μέσα από την αλήθεια μου.
Το 2013 κάλεσα το πνεύμα μέσω αυτόματης γραφής όμως μου
απαντούσε πως τα μαθήματα μου τα είχε διδάξει και ότι τέλειωσε
το έργο του πνευματικού καθοδηγητή. Επέμενε πως εμείς οι δύο
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θα ξαναβρεθούμε σε ένα πάρτυ που θα φοράω εγώ τα λευκά και
αυτός θα φοράει το σμόκιν! Ποτέ δεν κατάλαβα τι εννοούσε. Από
το 2012 μέχρι το 2019 έχω γράψει τρία θεατρικά έργα (Loving in
Reverse Reality: Last Tango, Agatha’ s Last Supper, Drunk in Paradise
και ένα μισοτελειωμένο το «Hotel Bella Vista»). Επίσης έχω ολοκληρώσει ένα μυθιστόρημα με θέμα τον ασκητισμό και τους Τζιχαντιστές το «Σ’ ευχαριστώ» και ένα libretto για Όπερα, το «Σαχ στην
Αγάπη».
Όταν τον Νοέμβριο του 2016 ένιωσα ψυχολογικά έτοιμη να
θέλω να εκθέσω τις συμβουλές του πνεύματος του Oscar στο κοινό βάση της μεταφυσικής μου εμπειρίας και όχι ως μυθιστόρημα,
ανακοίνωσα στην αδελφική μου φίλη, την απόφασή μου αυτή.
Ενθουσιάστηκε και στήριξε την ιδέα. Ήμασταν σε ένα κινέζικο
εστιατόριο και τρώγαμε. Όταν άνοιξα το fortune cookie μου το
χαρτάκι έγραφε «Believe in miracles» στα Αγγλικά (δηλαδή πίστευε
στα θαύματα) στην μία όψη και στην πίσω πλευρά του χαρτιού
έγραφε στα Ελληνικά «Αυτοί που αγαπούνε το διάβασμα ποτέ δεν πάνε
στο κρεβάτι μόνοι». («Φωτογραφία 8»)
Όταν γύρισα στο σπίτι μου, συγκινημένη από την ιδέα της κοινοποίησης των γραπτών, πήγα στο ράφι της βιβλιοθήκης μου και
άνοιξα ένα τυχαίο βιβλίο του Oscar που είχε μία συλλογή από τις
ρήσεις του3. (Μετά την εμπειρία του ημερολογίου είχα αγοράσει
σχεδόν όλα τα βιβλία του Oscar).
Το άνοιξα σε μία τυχαία σελίδα, περίπου στο κέντρο και διάβασα:
«I will tell you (a secret), if you solemnly promise to tell
everybody else». (Θα σου πω μόνον αν υποσχεθείς πως θα το πεις
σε όλους).
Μόλις τέλειωσα να διαβάζω το quote, άκουσα πάλι τη φωνή
3. Oscar Wilde ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ (ρήσεις και αντιρρήσεις).
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του να μου υπαγορεύει γρήγορα μετά από χρόνια....
Πήρα γρήγορα ένα χαρτί και άρχισα να γράφω. Μου μιλούσε
για την ελευθερία, την ευτυχία, την ποίηση ώσπου ξαφνικά σταμάτησε. Ήταν 25 Νοεμβρίου του 2016.
Η «Κοινή λογική» (Common sense) η φιλοσοφική μέθοδος του
George E. Moore (1844-1925) που επικρατεί ως ιδέα μέχρι σήμερα, ανακαλύψαμε τελικά πως δεν είναι τόσο «κοινή»! Ο Moore
υποστήριζε πως έβλεπε το χέρι του και πως αφού το έβλεπαν και
οι άλλοι γύρω του, ήταν σίγουρο πως ήταν «ένα χέρι» κατά την
κοινή λογική.
Δεν είχε υπολογίσει όμως πως αν το χέρι του το φωτογράφιζε
με μία μηχανή Kirlian4, θα ανακάλυπτε πως γύρω από αυτό το
χέρι, υπήρχε η αύρα του. Ουπς!!! («Φωτογραφία 9»). Η κοινή λογική του, άρχισε να μοιάζει ατελής από τη στιγμή που ο ίδιος δεν
έφθανε μέχρι το σημείο να δηλώσει: «Βλέπω ένα χέρι με αύρα». Με
αυτό το συμπέρασμα καταλήγουμε πως η πραγματικότητα και η
«κοινή λογική μας» υπάρχουν μέχρι το σημείο που φθάνουν τα
μάτια μας και οι πεποιθήσεις μας.
O ψυχολόγος και φιλόσοφος William James (1842-1910) άνοιξε η Πύλη του Πραγματισμού. Είχε καταλήξει πως μία πρόταση
είναι αληθινή αν ικανοποιεί το σκοπό της. Οι συμβουλές του
πνεύματος του Oscar Wilde κατά την περίοδο 2012-2016, διαμορφώνουν συνειδήσεις κατ’ επέκταση ζωές.
Αν λοιπόν, οι πιο διστακτικοί από εμάς θέλουμε να αντιμετωπίσουμε με ορθολογισμό τις νέες προτάσεις του, ας αναλογιστούμε αν έχουν αποκτήσει χρηστική αξία.
Επειδή δεν συμβαίνει σε όλους, δεν σημαίνει ότι δεν υφίστα4. Ο Semyon Kirlian ανέπτυξε τη φωτογραφική μέθοδο Kirlian,
αποκαλύπτοντας με τη νέα φωτογραφική μηχανή του, το αντικείμενο που
φωτογράφιζε περιβαλλόμενο από τη δική του χρωματιστή αύρα.
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ται. Ο άνθρωπος θέλει να έχει τον έλεγχο για να μην αισθάνεται
το φόβο του Αγνώστου. Όποιον δεν τον αφορά αυτό αρχίζει να
γίνεται ανοιχτός προς κάθε ενέργεια.
Σε αυτό το βιβλίο καταθέτω με πλήρη ελευθερία ψυχής την
Αλήθεια μου και σας χαιρετώ με κάποιους από τους στίχους του
ποιήματος του Oscar στις 26 Νοεμβρίου του 2016:

«Ο τέλειος γάμος είναι ο σιωπηλός.
Η γιορτή έγινε στη γνωριμία».
Καλή ζωή φίλοι μου,
Εύη Τσαουσάκη
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Ο OSCAR ΚΑΙ Η ΒΕΝΕΤΙΑ
Στις 1 Οκτωβρίου του 2012, σκεπτόμενη το ταξίδι στη Βενετία
που θα πήγαινα την επόμενη εβδομάδα, ρώτησα τον Oscar:
Εύη – Oscar, πήγες στη Βενετία; Ο Byron είχε μείνει 3 χρόνια
εκεί!
Oscar – Εύη, πιστεύεις πως δεν πήγα στη Βενετία; Τότε πώς
γράφτηκε ένα έργο μου;
Μέχρι τότε δεν είχα διαβάσει τα έργα του για να γνωρίζω αν
αναφέρει κάπου τη μαγική πόλη. Πέρασαν τέσσερα χρόνια και
όταν μία μέρα ξαναδιάβασα το ημερολόγιο του 2012 θυμήθηκα
την πληροφορία για την Βενετία. Είχα διαβάσει πια όλα τα έργα
του και δεν αναφερόταν πουθενά σε αυτήν την πόλη. Τουλάχιστον έτσι πίστευα.
Πήγα σε ένα βιβλιοπωλείο με την απορία αν υπήρχε κάποιο έργο του που είχα παραβλέψει να διαβάσω. Κοίταξαν στο
computer και μου είπαν πως υπήρχε μία αστυνομική νουβέλα.
«Το έγκλημα του Λόρδου Arthur Savile» που δεν ήταν τόσο γνωστό
όσο τα άλλα έργα του και έπρεπε να το παραγγείλουν.
Όταν πήρα το βιβλίο του Oscar επιτέλους στα χέρια μου,
στην αρχή του 4ου κεφαλαίου της νουβέλας του περιέγραφε τη
συνάντηση του Λόρδου Arthur Savile με τον αδελφό του Λόρδο
Surbiton και τις βόλτες που πήγαιναν μαζί ιππεύοντας στο Lido,
με τη μακριά, μαύρη γόνδολά τους, στο πράσινο κανάλι και τα
δείπνα στο εστιατόριο «Florian» στην πλατεία.
Το έγκλημα του λόρδου Αrthur Savile
(Κεφάλαιο 4)
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Στην Βενετία συνάντησε τον αδερφό του, τον Λόρδο Surbiton, που
συνέβαινε να έχει έρθει από την Κέρκυρα με τη θαλαμηγό του. Οι δύο νέοι
άνδρες πέρασαν ένα μαγευτικό δεκαπενθήμερο μαζί. Το πρωί πήγαιναν καβάλα στο Lido, ή γλιστρούσαν πάνω κάτω στο πράσινο κανάλι με τη μακριά
μαύρη γόνδολά τους. Το απόγευμα προσκαλούσαν συνήθως φίλους στην
θαλαμηγό και το βράδυ δειπνούσαν στον «Florian» και κάπνιζαν αμέτρητα
πούρα στη πλατεία.
Πηγή: https://ebooks.adelaide.edu.au/w/wilde/oscar/lordarthur-savile-s-crime/chapter4.html
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ΔΙΑΣΗΜΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ
ΚΑΙ Η ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΓΡΑΦΗ
Πολλοί διάσημοι συγγραφείς παραδέχθηκαν πως άκουγαν
φωνές να τους υπαγορεύουν καθώς έγραφαν τα βιβλία τους.
Ο διάσημος Ιρλανδός William Blake (1757-1827) , ο Charles
Dickens (1812-1870), ο Sir Arthur Conan Doyle (1859 – 1930) αλλά
και ο διάσημος ποιητής William Butler Yeats (1865 – 1939).
Συγκεκριμένα ο Yeats είχε έναν πνευματικό καθοδηγητή από
το 1914 μέχρι το 1917, που τον συμβούλευε συχνά με την μορφή
της αυτόματης γραφής, τον Leo Africanus. Ο Leo υπαγόρευε και
ο Yeats έγραφε.
Ο κορυφαίος Αμερικανός θεατρικός συγγραφέας Henry Miller
(1915-2005) σε δύο συνεντεύξεις του στο «Paris Review» το 1961 και
στο «The New Yorker» το 1966 τόλμησε να παραδεχθεί δημόσια ότι
πολλές φορές η έμπνευση του δόθηκε μέσω αυτόματης γραφής,
που την ονομάζει «υπαγόρευση».
Συγκεκριμένα αυτό είναι ένα απόσπασμα από την συνέντευξή
του, τον Σεπτέμβριο του 1961 στον δημοσιογράφο George Wickes
για το Paris Review.
Wickes: Σε ένα από τα βιβλία σας μιλάτε για την «υπαγόρευση» για
το γεγονός ότι είναι σχεδόν σαν να σας κατευθύνει μία αόρατη δύναμη, το
υλικό ξεχύνεται από μέσα σας. Πώς ακριβώς συμβαίνει αυτή η διαδικασία;
Miller: Ναι, αυτή η υπαγόρευση, συμβαίνει μόνο σε σπάνια διαλείμματα. Κάποιος άλλος παίρνει τον έλεγχο κι εσύ το μόνο που κάνεις είναι
να βάζεις στο χαρτί αυτά που ακούς. Το φαινόμενο αυτό εκδηλώθηκε πιο
έντονα στη δουλειά μου για τον D. H. Lawrence, μία δουλειά που ποτέ δεν
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τελείωσα – και αυτό γιατί έπρεπε να σκεφτώ πολύ. Εμφανίστηκε και στον
Αιγόκερω, καθώς και σε κάποια σημεία κάποιων άλλων βιβλίων. Πιστεύω
πως αυτά τα κείμενα ξεχωρίζουν. Δεν ξέρω αν οι άλλοι το προσέχουν ή όχι.
Πηγή: The Art of Fiction No 28, Summer – Fall 1962
Μετά τη συγγραφή του βιβλίου της μεταφυσικής μου εμπειρίας «Διάλογοι με τον Οscar Wilde 2012-2016», έμαθα ότι και άλλα
βιβλία έχουν γραφτεί με αυτόν τον τρόπο όπως μια σειρά βιβλίων
του Νeal Donald Walsch, «Συζητήσεις με τον Θεό», ένας «Ασυνήθιστος διάλογος», η πρώτη έκδοση 1995.
Άλλο ένα παράδειγμα είναι το βιβλίο «Ένα μάθημα στα θαύματα»
της καθηγήτριας Ιατρικής Ψυχολογίας του Columbia University
στη Νέα Υόρκη της Helen Schucman, που δημοσιεύτηκε το 1976
από το Foundation for Inner Peace (FIP) και πολλά άλλα.
Πιστεύω ότι στη ζωή όλα είναι ΕΝΑ και η γνώση της Αλήθειας
όπως και η Αγάπη διευρύνονται μόνο μέσα από το μοίρασμα. Δεν
ανήκουν σε κανένα και είναι αέναα.
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DIALOGUES WITH OSCAR WILDE from 2012 to 2016

25/11/16

ΕΥΤΥΧΙΑ
Όποιος αποζητά την Ευτυχία
η αοριστία θα είναι η φιλοσοφία του.
Κάθε ορισμός, συνάντηση με τη Δυστυχία των ορίων
Oscar
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By Evi Tsaousaki

22/7/12

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Η Ελευθερία κερδίζεται με πρώτο εφόδιο
τη γνώση. Και η φυλακή το ίδιο...
Oscar
25/11/16

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Το συναίσθημα περισσό σε αυτό το ύψος.
Η Ελευθερία δεν χωρά συναισθήματα μέσα της.
Έχει χώρο μόνο για τον Εαυτό της.
Oscar
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22/3/12

ΓΥΝΑΙΚΑ
Ε - Νιώθω ευάλωτη, αδύναμη σε ένα φιλί του.
Ό – Αυτό σημαίνει «γυναίκα», Εύη.
Oscar
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By Evi Tsaousaki

14/5/12

ΑΓΑΠΗ
Εγώ σου ανοίγω το δρόμο για την ευτυχία μέσα από την αγάπη.
Μαθαίνεις αυτό που δεν γνώριζες
στην άλλη ζωή. Σε αγαπώ.
Oscar
27/5/12

ΑΓΑΠΗ
Τι σημαίνει αγάπη; Να δίνεις χωρίς να περιμένεις να
πάρεις. Να δείχνεις τα συναισθήματά σου χωρίς εγωισμό.
Να προστατεύεις τον άλλο από τον πόνο, πονώντας τον.
Oscar
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