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«Να μιλάμε είναι μια ανάγκη, να ακούμε είναι μια τέχνη» (Goethe)

ίναι συνηθισμένο να βλέπουμε ανθρώπους να μιλάνε χωρίς να ακούνε τον
συνομιλητή τους, κάνοντας αυτό που η λαϊκή σοφία εκφράζει ως «μαζί
μιλάμε και χώρια καταλαβαίνουμε». Με τον τρόπο αυτό οι συζητήσεις δεν
καταλήγουν σε κανένα συμπέρασμα και ακόμη περισσότερο φτάνουν σε

editorial

παρερμηνείες και παρεξηγήσεις.
Η τέχνη της καλής ακρόασης προηγείται της καλής ομιλίας. Το να ξέρουμε να ακούμε είναι
η βάση των ανθρώπινων σχέσεων και μας επιτρέπει να καταλάβουμε τι θέλει να εκφράσει ο
συνομιλητής μας, αλλά και να του εκδηλώσουμε την εκτίμηση και τον σεβασμό μας.
Η καλή ακρόαση είναι μια τέχνη και ένα δείγμα πολιτισμού. Είναι να αποδεχόμαστε και
να κατανοούμε τις ιδέες και τα συναισθήματα των άλλων, ανεξάρτητα αν συμφωνούμε ή
διαφωνούμε μαζί τους.
Σήμερα στην εποχή της επικοινωνίας οι άνθρωποι έχουν όλο και μεγαλύτερη ανάγκη
από κάποιον που να τους ακούει. Οι άνθρωποι αισθάνονται μόνοι τους σ’ έναν κόσμο που τρέχει
με ιλιγγιώδη ταχύτητα και χρειάζονται κάποιον να μοιραστούν μαζί του όχι μόνο τις λύπες τους,
αλλά και τις ιδέες τους και τα όνειρά τους.
Να ξέρουμε να ακούμε σημαίνει να είμαστε διαθέσιμοι για τους άλλους, να δίνουμε αξία
στους συνάνθρωπό μας και να του αφιερώνουμε χρόνο. Απαιτεί μια συνειδητή προσπάθεια
προσοχής και συγκέντρωσης, που προέρχεται από το ενδιαφέρον μας για τον άλλον και
δημιουργεί μια ατμόσφαιρα σεβασμού και εμπιστοσύνης.
Για να μπορούμε να ακούμε συνειδητά, χρειάζεται να μπαίνουμε στη θέση του άλλου και να
αφήνουμε παράμερα τις δικές μας ανησυχίες και τις δικές μας απόψεις και συναισθήματα.
Συμβαίνει συχνά την ώρα που κάποιος μας μιλάει εμείς να σκεφτόμαστε κάτι άλλο και να
μην προσέχουμε ή ακόμα να ετοιμάζουμε τον αντίλογό μας, που δεν θα είναι απάντηση στα
δικά του λόγια, αφού ούτε καν τα ακούσαμε. Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα να δίνουμε
ακατάλληλες «απαντήσεις» ή να προκαλούμε παρεξηγήσεις. Στην καλύτερη περίπτωση μπορεί
να ακούμε τις λέξεις, αλλά δεν παρατηρούμε τη γλώσσα του σώματος του συνομιλητή μας, με
την οποία εκφράζει τις προθέσεις του, τις συγκινήσεις και τα συναισθήματά του.
Δεν μπορεί να υπάρχει μια ομαλή ροή ενέργειας, αν έχουμε εξαρχής μια επικριτική στάση, αν
διακόπτουμε την ομιλία του άλλου, διακόπτοντας έτσι και τον ειρμό της σκέψης του.
Εν τέλει δεν είναι εφικτό να επικοινωνούμε, αν θεωρούμε τον εαυτό μας κάτοχο της αλήθειας και ο
εγωισμός μάς εμποδίζει να έχουμε μια σωστή και ανοιχτή στάση ακρόασης.
Ο καλύτερος τρόπος να επικοινωνούμε και να μπορούμε να συνεννοούμαστε μ’ έναν άνθρωπο είναι
να έχουμε ενδιαφέρον γι’ αυτά που μας λέει και να του το δείξουμε: να είμαστε ανοιχτοί και ήρεμοι, να
τον κοιτάμε με ευθύτητα και ειλικρίνεια, προσέχοντας τις κινήσεις και τις εύγλωττες σιωπές του, να του
κάνουμε ερωτήσεις και να ανακεφαλαιώνουμε κάθε τόσο αυτά που μας είπε, για να επιβεβαιώσουμε ότι
έχουμε κατανοήσει σωστά. Δεν χρειάζεται να προσπαθούμε να γίνουμε αρεστοί, αλλά να δώσουμε αξία
σε όσα μας λέει και να νοιαζόμαστε για τον ίδιο. Όσο περισσότερο προσέχουμε έναν άνθρωπο, όταν
μιλάει, τόσο τον ενθαρρύνουμε και τον βοηθάμε να εκφράζεται σωστότερα.
Δεν είναι ανάγκη να έχουμε απάντηση για όλα ούτε κάποια συμβουλή για τα προβλήματά του. Ο
μεγάλος δάσκαλος του διαλόγου, ο Σωκράτης, αναζητούσε την αλήθεια μαζί με τον συνομιλητή του
και τον βοηθούσε, ώστε να βρει τις δικές του λύσεις.
Αν σταματήσουμε να μιλάμε τόσο πολύ και ακούμε περισσότερο, μπορεί να ανακαλύψουμε
θησαυρούς γνώσης και συναισθημάτων σε εκείνους τους ανθρώπους που πάντα ήταν δίπλα μας,
αλλά ποτέ δεν τους ακούσαμε. Μάλλον είναι αλήθεια ότι ο άνθρωπος έχει προικιστεί με τρία όργανα
ακρόασης: δύο αυτιά και μια καρδιά.

Μετά από
35 συνεχόμενα
χρόνια έκδοσης
του περιοδικού
Νέα Ακρόπολη
συνεχίζουμε να
αναζητούμε τη
φιλοσοφική λίθο…
Όλα τα παραπάνω δεν αποτελούν
πλέον για μας διανοητικές αλήθειες,
αλλά έναν τρόπο
ζωής, που βελτιώνει καθημερινά τον
εαυτό μας και τον
κόσμο.
Το αλχημικό έργο
βρίσκεται σε εξέλιξη…

νέα

και άλλα...
Εκεί που η
επιστήμη
συναντάει
την εσωτερική
φιλοσοφία

Επι λογές από το ηλεκτρονικό περιοδικό scoop.it/t/science-news

επιστημονικά

Τα ταξίδια στον
Άρη «δεν είναι για
εξωστρεφείς»
Μπορεί να είναι η ψυχή
των πάρτι, όμως τα εξωστρεφή άτομα θα ήταν ακατάλληλα για το μακρύ ταξίδι μέχρι
τον Άρη, δείχνει η ανασκόπηση της διαθέσιμης βιβλιογραφίας. Στο κλειστό περιβάλλον
ενός διαστημικού σκάφους, οι
ανοιχτοί, κοινωνικοί άνθρωποι θα γίνονταν «ενοχλητικοί» και θα «εισέβαλλαν στην
προσωπική ζωή των άλλων».
Με την προοπτική να
λανσάρει την πρώτη επαν-

Στο μενού των Νεάντερταλ υπήρχε και σαλάτα

δρωμένη αποστολή στον Άρη

Η αντίληψη ότι οι Νεάντερταλ κατανάλωναν μόνο κρέας,

κάποια στιγμή τη δεκαετία

πρέπει να αναθεωρηθεί, καθώς η ανάλυση των αρχαιότερων

του 2030, η NASA χρηματοδότησε την Σουζάν Μπελ, ψυχολό-

κοπράνων των προϊστορικών «ξαδέρφων» του ανθρώπου (και

γο του Πανεπιστημίου DePaul στο Σικάγο, να επανεξετάσει τις

γενικότερα των αρχαιότερων ανθρώπινων κοπράνων), που

προηγούμενες μελέτες για το ψυχολογικό προφίλ του πληρώ-

έχουν ποτέ βρεθεί, δείχνει ότι οι στενοί συγγενείς μας ήσαν και

ματος σε απομονωμένες αποστολές στην Ανταρκτική και προ-

φυτοφάγοι, συνεπώς έκαναν μια πιο ισορροπημένη διατροφή.

σομοιώσεις μιας αποστολής στον Άρη.

Ομάδα ερευνητών από τις ΗΠΑ και την Ισπανία, με επικεφαλής τη γεωαρχαιολόγο Αϊνάρα Σιστιάγα του Πανεπιστημίου ΜΙΤ, εντόπισαν απομεινάρια ανθρωπίνων κοπράνων στην
περιοχή Ελ Σαλτ της Ισπανίας, όπου ζούσαν Νεάντερταλ πριν
από 45.000 έως 60.000 χρόνια.
Η εργαστηριακή ανάλυση έδειξε μέσα στα κόπρανα χημικές
ουσίες που υπάρχουν τόσο στα ζώα όσο και στα φυτά, γεγονός
που αποτελεί την πρώτη άμεση ένδειξη ότι οι Νεάντερταλ δεν
περιορίζονταν στο κρέας, αλλά έτρωγαν μάλλον ό,τι έβρισκαν
μπροστά τους, από ρίζες και φύλλα έως μούρα και καρπούς,
ανάλογα με το τι υπήρχε διαθέσιμο κάθε εποχή στο περιβάλλον
τους.

Κρυστάλλινος λευκός νάνος έχει καρδιά
διαμάντι
Η μετα-ανάλυση κατέληξε σε ένα βασικό συμπέρασμα:

Ερευνητές του Πανεπιστημίου Ουισκόνσιν-Μιλγουόκι

επιλέξτε τις δυνατές αλλά σιωπηλές προσωπικότητες. Τα ευ-

χρησιμοποιώντας ισχυρά επίγεια τηλεσκόπια όπως τα GBT

ρήματα της μελέτης παρουσιάστηκαν σε συνέδριο της Ένωσης

και VLBA έκαναν μια εντυπωσιακή ανακάλυψη. Εντόπισαν

Ψυχολογικής Επιστήμης στο Σαν Φρανσίσκο, αναφέρει το πε-

σε απόσταση 900 ετών φωτός από τη Γη ένα λευκό νάνο με

ριοδικό The Atlantic.

ξεχωριστά χαρακτηριστικά. Έχει μέγεθος παρόμοιο με της

Γης και σύμφωνα με τους ερευνητές

μαγνητικό βορρά αλλά και σε άλλες

έχει μετασχηματιστεί σε ένα γιγάντιο...

περιοχές του πλανήτη.
Οι τρεις δορυφόροι του σμήνους

διαμάντι!
Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι αυτός

Swarm, ένα είδος ιπτάμενης πυξίδας

ο λευκός νάνος αποτελείται από άνθρα-

υψηλής ακρίβειας, εκτοξεύτηκαν το

κα και οξυγόνο και ότι οι χαμηλές (για

Νοέμβριο του 2013 με πρωτεύοντα

άστρο) θερμοκρασίες υποχρέωσε τον

στόχο

άνθρακα να κρυσταλλοποιηθεί μετα-

μαγνητικό πεδίο της Γης, μια μαγνητική

να προβλέψει πότε θα ολοκληρωθεί.

τρέποντας έτσι τον λευκό νάνο σε ένα

«φούσκα»

To ουράνιο τόξο του Σείριου

γιγάντιο κοσμικό διαμάντι. Άλλο ενδια-

πλανήτη από επικίνδυνα ηλιακά και

φέρον χαρακτηριστικό του… διαμαντέ-

κοσμικά σωματίδια.

να

χαρτογραφήσουν
που

προστατεύει

το

ακόμα φορά, αν και κανείς δεν μπορεί
τον

Ηταν γνωστό ότι η διάθλαση του
φωτός του Σείριου στην γήινη ατμό-

νιου νάνου είναι ότι οι ερευνητές υπολο-

Επιπλέον, οι μετρήσεις των δορυφό-

σφαιρα μεταβάλει το χρώμα του όμως

γίζουν ότι είναι 11 δισ. ετών έχει δηλαδή

ρων επιβεβαιώνουν ότι ο βόρειος μα-

κανείς δεν είχε την έμπνευση να προ-

ίδια ηλικία με εκείνη του γαλαξία μας.

γνητικός πόλος μετακινείται ανατολικά

σπαθήσει να καταγράψει αυτή την εναλ-

προς τη Σιβηρία.

λαγή χρωμάτων. Πρόκειται για ένα φαιΠροηγούμενες μελέ-

νόμενο που εξελίσσεται ταχύτατα μέσα

τες είχαν δείξει ότι ο μα-

σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Όπως συμ-

γνητικός βορράς μετακι-

βαίνει πολλές φορές τα τελευταία χρό-

νείται με ολοένα αυξανό-

νια ένας ερασιτέχνης αστρονόμος έβα-

μενη ταχύτητα που φτάνει

λε τα γυαλιά στους επιστήμονες. Ο Σά-

πλέον τα 55 με 60 χιλιόμε-

ιντ Ροσάν που σπουδάζει στο Πανεπι-

τρα το χρόνο.

στήμιο του Παντζάμ στη Λαχόρη έστρε-

Οι γεωλόγοι πίστευαν

ψε το τηλεσκόπιο του στον ουρανό του

κάποτε ότι το μαγνητικό

Πακιστάν στοχεύοντας τον Σείριο και

πεδίο της Γης είναι σταθε-

κατάφερε να καταγράψει αυτό το… ου-

ρό και οι μαγνητικοί πόλοι

ράνιο τόξο του Σείριου.

παραμένουν ακίνητοι στις
σημερινές θέσεις τους. Η
έκπληξη ήρθε από τη χαρτογράφηση

μαγνητικών

βράχων στο βυθό του Ατ-

Ο βόρειος μαγνητικός πόλος
μεταναστεύει προς τη Σιβηρία
Ο βόρειος πόλος του μαγνητικού
πεδίου της Γης μετακινείται ανατολικά

λαντικού, οι οποίοι αποκάλυψαν ότι το
πεδίο όχι μόνο αλλάζει αλλά περιοδικά
αντιστρέφεται.
Και, όσο κι αν ακούγεται απίστευτο,

προς

πριν από περίπου 780.000 χρόνια ο βό-

τη Σιβηρία, αναγκάζοντας έτσι τη

ρειος μαγνητικός πόλος βρισκόταν στην

βελόνα

αλλάζει

Ανταρκτική και ο νότιος στην Αρκτική

σταδιακά κατεύθυνση. Μέσα στους

-η πυξίδα θα έδειχνε τότε στην αντίθετη

έξι πρώτους μήνες μετρήσεων, οι

κατεύθυνση από ό,τι σήμερα.

από

την

καναδική
της

πυξίδας

Αρκτική
να

τρίδυμοι ευρωπαϊκοί δορυφόροι Swarm

Φαίνεται μάλιστα ότι η διαδικασία

κατέγραψαν μεταβολές όχι μόνο στο

αντιστροφής έχει ξεκινήσει για μια

ctrl
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copy - paste
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Μερικές απλές αλήθειες που μαθαίνουμε στον
δρόμο της ζωής…
1. Η διαδρομή προς τον προορισμό
μας δεν είναι ποτέ μια ευθεία γραμμή.
Παίρνουμε αμφισβητήσιμες στροφές
και χανόμαστε. Αλλά δεν έχει πάντα ση-

ρο από ό,πτι σου άξιζε και πήρε ένα μάθημα για το ποιος είσαι πραγματικά.
4. Το παρελθόν δεν μπορεί να σε πληγώσει πια – εκτός και αν το αφήσεις.

πό σου.
7. Δεν χρειάζεται να είναι κάποιος
άλλος λάθος για να είσαι εσύ σωστός.
Κράτησε ένα ανοικτό μυαλό. Η υψη-

μασία από ποιο δρόμο θα ξεκινήσουμε,

Συγχώρεσε και προχώρησε! Η συγ-

λότερη μορφή άγνοιας είναι όταν απορρί-

αυτό που έχει σημασία είναι ότι έχουμε

χώρεση σου επιτρέπει να συγκεντρωθείς

πτεις κάτι που δεν ξέρεις. Όλοι έχουμε τα

ξεκινήσει. Όπως και να έχει η ζωή κατά

στο μέλλον χωρίς να καταπολεμάς το πα-

δικά μας μοναδικά μονοπάτια και συναι-

πάσα πιθανότητα θα γίνει λίγο περίπλο-

ρελθόν. Χωρίς τη συγχώρεση, οι πληγές

σθήματα. Όταν κρίνεις κάποιον άλλο, δεν

κη και θα φέρει απροσδόκητα εμπόδια

δεν θα μπορέσουν ποτέ να επουλωθούν

τον καθορίζεις, καθορίζεις τον εαυτό σου.

και αλλαγές. Αλλά είναι εντάξει. Μερι-

και δεν θα μπορέσεις ποτέ να προχωρή-

Είναι άλλο πράγμα να αισθάνεσαι ότι εί-

κές φορές πρέπει να σκοντάψεις και να

σεις μπροστά. Κλάψε όταν πρέπει και

σαι στο σωστό μονοπάτι και άλλο πράγ-

νιώσεις αδύναμος για λίγο για να συ-

προχώρησε μπροστά. Άφησε τα δάκρυα

μα να πιστεύεις ότι το δικό σου μονοπάτι

νειδητοποιήσεις το πόσο δυνατός είσαι

σου να ποτίσουν το σπόρο της μελλοντι-

είναι το μόνο σωστό.

πραγματικά.

κής σου ανάπτυξης και ευτυχίας.

2. Οι αληθινοί φίλοι δεν θα σου ζητήσουν να αλλάξεις το ποιος είσαι.

5. Οι αντιξοότητες θα έρθουν σε κάθε
πρόσωπο κάποια στιγμή.

8. Τα πάντα είναι ακριβώς με τον τρόπο που θα έπρεπε να είναι.
Στη ζωή, κάνουμε πολλά πράγματα.

Οι ΣΩΣΤΟΙ άνθρωποι για εσένα θα

Το πώς θα τις αντιμετωπίσεις, τι θα

Μερικοί θέλουμε να μπορούσαμε να τα

αγαπάνε όλα τα πράγματα σχετικά με

κερδίσεις από αυτές και τι θα επιτρέψεις

πάρουμε πίσω. Κάποιοι θέλουμε να μπο-

εσένα από τα οποία οι ΛΑΘΟΣ άνθρω-

να πάρουν από εσένα και να σου δώσουν

ρούσαμε να ξαναζήσουμε χιλιάδες φορές.

ποι θα εκφοβίζονται. Μην αλλάξεις έτσι

καθορίζεται από τις ψυχικές σου συνήθει-

Όλα αυτά τα πράγματα, θετικά ή αρνητι-

ώστε να σε συμπαθούν οι άνθρωποι. Να

ες και προσωπικές επιλογές. Με λίγα λό-

κά, μας έχουν μάθει σημαντικά μαθήμα-

είσαι υπομονετικός, συνέχισε να είσαι ο

για, δεν μπορείς να αλλάξεις τα φύλλα

τα και συνολικά μας έχουν κάνει το άτομο

φοβερός εαυτός σου και πολύ σύντομα

που σου έχουν μοιράσει, απλά τον τρόπο

που είμαστε σήμερα. Αν ήταν να ανατρέ-

οι ΣΩΣΤΟΙ άνθρωποι θα αγαπήσουν τον

που θα παίξεις.

πουμε ή να αλλάζουμε κάποια από αυτά,

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ εαυτό σου.

6. Μερικές φορές πράγματα θα γκρε-

δεν θα ήμασταν αυτοί που είμαστε, θα

3. Η εξαπάτηση είναι επιλογή, δεν εί-

μιστούν ώστε να χτιστούν καλύτερα.

ήμασταν κάποιος άλλος. Για αυτό, απλά

ναι λάθος και δεν αποτελεί δικαιολογία.

– Όταν τα πράγματα καταρρέουν γύρω

ζήσε, κάνε λάθη, δημιούργησε αναμνή-

– Αν αποφασίσεις να εξαπατήσεις και τα

σου, εξέτασε το ενδεχόμενο ότι η ζωή τα

σεις και άρπαξε ευκαιρίες. Ποτέ μην ει-

καταφέρεις να κοροϊδέψεις κάποιον για

έριξε επίτηδες. Όχι για να σε τιμωρήσει

κάζεις το ποιος είσαι ή πού θα μπορού-

κάτι, μην νομίζεις ότι αυτό το άτομο εί-

ή να σε εκφοβίσει, αλλά για να σε κάνει

σες να είσαι.

ναι ανόητο. Συνειδητοποίησε ότι αυτό το

να οικοδομήσεις κάτι που ταιριάζει κα-

άτομο σε εμπιστεύτηκε πολύ περισσότε-

λύτερα στην προσωπικότητα και το σκο-

ΠΑΡΑ-

Ο λιθοξόος...

β λές
για να
μαθαίνει κανείς
με την καρδιά και
όχι με το νου
τον άνεμο.
«Πόσο ισχυρός είναι ο άνεμος!»

Κ

άποτε ήταν ένας λιθοξό-

σκέφτηκε «εύχομαι να ήμουν ο άνεμος!»
Αμέσως έγινε ο άνεμος, να φυσάκαι μισούσαν.

ει μανιασμένα ξεριζώνοντας δέντρα και
καταστρέφοντας τις σκεπές των σπιτιών

ος που δεν ήταν ικανο-

Ήρθε το καλοκαίρι και οι πολύ ζε-

ποιημένος από τον εαυτό

στές μέρες, κι ο προύχοντας ένιωθε άβο-

του και τη ζωή του.

λα. Κοίταξε ψηλά τον ήλιο και σκέφτηκε

Σύντομα όμως βρέθηκε μπροστά σε

«πόσο ισχυρός είναι ο ήλιος! Εύχομαι να

έναν θεόρατο βράχο, που δεν μετακι-

ήμουν ο ήλιος!»

νούνταν καθόλου, παρά την δύναμη του

Μια μέρα, περνώντας έξω από το

σπίτι ενός πλούσιου εμπόρου, κοίταξε

κι όλοι να τον καταριούνται.

ανέμου.

μέσα από την ανοιχτή πόρτα και θαύμα-

Αμέσως έγινε ο ήλιος, να λάμπει

σε τα όμορφα πράγματα και τους σημα-

πάνω από τον κόσμο, να λατρεύεται και

«Πόσο ισχυρός είναι αυτός ο βρά-

ντικούς επισκέπτες.

να θαυμάζεται από τους ανθρώπους,

χος!» σκέφτηκε «εύχομαι να ήμουν βρά-

«Πόσο σπουδαίος να είναι αυτός ο

αλλά και να καταριέται από τους αγρό-

χος!»

έμπορος!» σκέφτηκε με ζήλια και ευχή-

τες που τους έκαιγε τα σπαρτά και από

Αμέσως έγινε ένας δυνατός, τερά-

θηκε να γίνει σαν αυτόν τον έμπορο.

τους εργάτες που υπέφεραν κάνοντας

στιος βράχος. Ό,τι πιο σταθερό πάνω

την εργασία τους.

στην γη.

Προς μεγάλη του έκπληξη, αμέσως
μεταμορφώθηκε σε έμπορο, απολαμβά-

Μα ξάφνου, ένα μεγάλο μαύρο σύν-

Έτσι όπως στεκότανε απολαμβάνο-

νοντας τις πολυτέλειες, μα και την ζήλια

νεφο πέρασε από μπροστά του, εμποδί-

ντας την δύναμή του, άκουσε τον ήχο

των πιο φτωχών απ’ αυτόν.

ζοντάς τον να λάμψει παντού πάνω στη

ενός μεταλλικού εργαλείου πάνω στην

γη.

επιφάνειά του και ένιωσε ν’ αλλάζει η

Σύντομα, ένας σημαντικός προύχοντας πέρασε από τον δρόμο συνο-

«Πόσο ισχυρό είναι αυτό το σύννε-

δευόμενος από στρατιωτικούς. Όλοι,

φο!» σκέφτηκε «εύχομαι να ήμουν σύν-

όσο πλούσιοι κι αν ήταν, υποκλίνονταν

νεφο!»

μπροστά του.

Αμέσως μεταμορφώθηκε σε βαρύ,

«Πόσο ισχυρός είναι αυτός ο πρού-

μαύρο σύννεφο, που πλημμύριζε με το

χοντας!» σκέφτηκε «εύχομαι να ήμουν

νερό του τα σπαρτά και τα χωριά κι όλοι

προύχοντας!»

το καταριόταν.

Αμέσως μεταμορφώθηκε σε ισχυρό

Μα σύντομα, κατάλαβε ότι παρα-

προύχοντα, που όλοι φοβούνταν αλλά

σέρνονταν από μια μεγαλύτερη δύναμη,

μορφή του.
«Τι μπορεί να είναι πιο ισχυρό από
εμένα;;» απόρησε.
Κοίταξε κάτω χαμηλά, και είδε έναν
λιθοξόο.

http://thesecretrealtruth.blogspot.com/2013/01/blogpost_5660.html#ixzz2IxwARMMP

7

Η

Εσωτερική Φιλοσοφία εί-

στά στα μισάνοικτα μάτια εκείνου που θέ-

γλιτώνοντάς τους, αν είναι δυνατόν, από

ναι αυτή που μας δίνει

λει να προχωρήσει. Διαλύονται τα ψεύτι-

άχρηστους πόνους. Για να γνωρίσουμε το

απαντήσεις για το Σύμπαν

κα φώτα, τα σκηνικά που η ανάγκη ή η κα-

γιατί τόσων γεγονότων που φαινομενικά

που κατοικούμε, για τη Γη

τάχρηση, οι αμφιβολίες και οι φόβοι μας

μοιάζουν άτοπα: του πόνου, των ασθενει-

που μας φιλοξενεί, για την Ιστορία που χα-

επιβάλλουν, ώστε να ανοιχτεί πέρασμα σε

ών, της μιζέριας, της τρέλας, του μίσους,

ράζουμε, για τη Μοίρα που μας περιμένει.

αυτή τη μοναδική δυνατότητα ν’ αντέξου-

των φόβων, της βίας … Για να αναγνωρί-

Μας ανοίγει τις πόρτες του παρελθόντος

με μέσα στην τρικυμία.

σουμε πίσω από το άτοπο τις ασκήσεις και

για να στηριχτούμε στις εμπειρίες που

Η Φιλοσοφία χρησιμεύει για να ζού-

τις δοκιμασίες που μας βάζει η Ζωή για να

αποκτήσαμε, και μας βοηθάει να στέκου-

με. Είναι μία τέχνη πολύ δύσκολη με την

συνεργαστεί στην εξελικτική πρόοδο που

με όρθιοι πάνω σε αυτές τις εμπειρίες, μέ-

οποία κανείς δεν ασχολείται και της οποί-

επιχειρούμε. Για να είμαστε ενεργοί μπρο-

χρι να φτάσουμε το ύψος του μέλλοντος.

ας κανείς δεν φαίνεται να γνωρίζει την τε-

στά στην Ιστορία και να μην αφήσουμε να

Είναι η ορθή Γνώση της Ζωής. Αυτή είναι

χνική. Tο Ζην, με κεφαλαία, είναι να ξέ-

περάσει ο χρόνος με μάταια παράπονα. Για

η Φιλοσοφία που δίνει πίσω στον άνθρω-

ρουμε ποιοί είμαστε, ότι δεν είμαστε οι μο-

να στηριχθούμε σε ό,τι μας κληροδότη-

πο την αυθεντική του πνευματική υπόστα-

ναδικοί, ότι αυτές που μας φαίνονται οδυ-

σε η Παράδοση και να γεννήσουμε νέες

ση και τον κάνει να καταλάβει ότι η εσω-

νηρές δοκιμασίες και δυσκολίες δεν είναι

οδούς μεταβίβασης προς το μέλλον. Για να

τερική του ζωή είναι πιο σημαντική από

άλλο παρά σκαλοπάτια για να μάθουμε

ξυπνήσουμε το κοιμισμένο αίσθημα της

τα εξωτερικά του σώματα. Τον διδάσκει

να τα καταφέρουμε μόνοι μας, να τα βγά-

ανθρώπινης αλληλεγγύης και να δούμε

...ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ; ...ΓΙΑΤΙ;
Κείμενο: D. S. Guzman Διευθύντρια της Διεθνούς Νέας Ακρόπολης
ν’ αποκτήσει τους μοναδικούς θησαυρούς

λουμε πέρα με τα δικά μας μέσα. Είναι να

όλους τους ανθρώπους ως όντα άξια της

που κανείς δεν μπορεί να του αρπάξει. Του

αντιλαμβανόμαστε ένα νήμα συνάφειας

κατανόησής μας. Για να αποκαλύψουμε το

προσφέρει το κλειδί για να μετατρέψει τη

που μπορούμε να ονομάσουμε -αν θέλου-

μυστήριο του Θεού και να καλύψουμε τις

Σοφία σε Αγάπη και να τη διοχετεύει ύστε-

με- αιωνιότητα.

Ψυχές μας με αυτά τα μυστηριώδη πέπλα.

ρα με Ενέργεια πάνω σε όλα τα όντα. Του

Η Φιλοσοφία χρησιμεύει για να αιτιο-

Χρειάζεται να μάθουμε να εξάγου-

δίνει διάνοια, διάκριση, τη δυνατότητα να

λογήσουμε τη Ζωή και όχι να αφηνόμαστε

με από τις σελίδες των βιβλίων ή από τα

ξεδιαλέξει και να διαλέξει, ν’ αποφασίσει

να παρασυρθούμε από αυτή. Χρησιμεύει

χείλη των δασκάλων της Ανθρωπότητας

και να δράσει. Του επιτρέπει να περάσει

για να αξιολογήσεις όλα τα ζωντανά όντα

εκείνες τις ιδέες που, στο μέτρο του καθε-

σύνορα, ακατανόητα για τα μυαλά που εί-

και όχι μόνο τα ανθρώπινα. Χρησιμεύει

νός, μπορούν να ενσωματωθούν μέσα μας.

ναι γεμάτα με εγωισμό.

για να κοιτάζεις τον ουρανό και τη γη, για

Πρέπει να μάθουμε να δρούμε. Χρειάζεται

Και όταν οι καιροί είναι σκληροί, όταν

να δούμε γύρω γύρω, για να αισθανθού-

να μάθουμε να κάνουμε λάθη, μέρα με τη

τρίζουν τα θεμέλια του πολιτισμού, όταν

με, για να σκεφτούμε. Για να είμαστε φιλό-

μέρα, και να ξαναρχίζουμε με τη χαρά εκεί-

σκοτεινιάζουν οι αξίες και οι άνθρωποι

σοφοι συνειδητοί των ερωτήσεών τους και

νου που κατακτά ένα νέο δρόμο. Αλλά κυ-

τρέμουν από φόβο γι’ αυτά που θα χάσουν

των απαντήσεών τους, μη οριστικών, αλλά

ρίως, πέρα από λάθη και απογοητεύσεις,

χωρίς να κερδίσουν τίποτα σε αντάλλαγ-

που οδεύουν προς μία βαθμιαία κατανόη-

να κάνουμε να κινηθεί κάτι μέσα μας και

μα, τότε η Μεγάλη Φιλοσοφία εξαπλώ-

ση της Αλήθειας.

στον κόσμο μας. Τα υπόλοιπα δεν είναι

νεται όπως η στήλη ενός φωτεινού κο-

Μελετάμε Φιλοσοφία για να αναζητή-

μήτη, για να αποδείξει ότι τίποτε δεν εί-

σουμε τη σοφία που μας λείπει, για να ανα-

ναι τυχαίο, ότι όλα τα συμβάντα έχουν τη

καλύψουμε σιγά-σιγά τους Νόμους που

Αναρωτήσου συχνά τι μαθαίνεις και

ρίζα τους και ότι όλοι μπορούμε να συμ-

διέπουν τη Ζωή και επομένως τους εαυ-

τι ξέρεις; Μέτρησε αυτά που κάνεις και θα

βάλλουμε ώστε όλοι οι καρποί να είναι

τούς μας. Για να κυβερνήσουμε την προ-

μπορείς να απαντήσεις στον εαυτό σου.

πιο γλυκοί. Όταν οι καιροί είναι σκληροί,

σωπικότητά μας και να την κάνουμε πιο

Τότε θα έχεις γεννήσει τον Φιλόσοφο που

όταν όλα πέφτουν γύρω-γύρω, υπάρχει

αρμονική και για να προσφέρουμε στους

κοιμάται μέσα σου.

ένα ανεξάντλητο αστέρι που λάμπει μπρο-

άλλους το αποτέλεσμα των εμπειριών μας,

Φιλοσοφία, αλλά σκέτη διανοητική γυμναστική.

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ
ΤΗΣ ΑΙΩΡΗΣΗΣ
Κείμενο: Ρ. Αλεξανδράκη

Υ

πάρχει ένας αρχαίος μύ-

Οι γραπτές και προφορικές μαρτυρίες

πολιτισμοί κατείχαν την επιστήμη της

θος που μας διηγείται την

είναι πολυάριθμες και προέρχονται απ’

αιώρησης, όπως στην περίπτωση των

ιστορία του Ικάρου, που

όλα τα σημεία του πλανήτη. Είναι όμως

πυραμίδων της Αιγύπτου. Σχετικά μ’

φόρεσε φτερά και πέταξε

ένα φυσικό φαινόμενο ή μια κρυμμένη

αυτές, γράφτηκε το 10ο αιώνα από τον

σε αφάνταστα ύψη. Πέρα από το συμ-

δύναμη του ανθρώπου; Πολλά τα

Άραβα ιστορικό Abul Hasan Ali Al-

βολισμό του, ο μύθος μας δείχνει και την

ερωτήματα και ακόμη περισσότερες

Masudi, γνωστό και ως Ηρόδοτο των

επιθυμία του ανθρώπου να πετάξει και

οι απαντήσεις που φιλόσοφοι και

Αράβων, ένα κείμενο, το οποίο αναφέρει

να νιώσει ελεύθερος. Σήμερα έχει βέ-

ερευνητές έχουν δώσει.

ότι οι κατασκευαστές τοποθετούσαν

βαια τη δυνατότητα να πετάει με μηχα-

Το αίνιγμα των μεγαλιθικών
μνημείων

πρώτα ένα «μαγικό πάπυρο» κάτω από

νικά μέσα, όμως είναι εξαρτημένος από

την πέτρα που ήθελαν να μετακινήσουν

την τεχνολογία. Υπάρχει άραγε τρόπος

Ταξιδεύοντας σε όλα τα μήκη και τα

και στη συνέχεια τη χτυπούσαν μ’ ένα

να ανυψωθούμε ή να ανυψώσουμε χρη-

πλάτη του πλανήτη εντυπωσιαζόμαστε

μεταλλικό καλώδιο. Αυτό την έκανε

σιμοποιώντας άλλα μέσα; Ίσως η απά-

από τα ογκώδη κι επιβλητικά μνημεία,

να ανυψωθεί και να μετακινηθεί κατά

ντηση να βρίσκεται τελικά μέσα μας...

τα λεγόμενα «θαύματα του κόσμου»,

μήκος ένα πέτρινου δρόμου, ο οποίος

ανύψωση

που ανέγειραν χιλιάδες χρόνια πριν

ήταν περιφραγμένος με μεταλλικούς

ή το βάδισμα στον αέρα χωρίς τη

οι πρόγονοί μας και για τα οποία

στύλους. Έτσι, η πέτρα μεταφερόταν

μεσολάβηση φανερών φυσικών μέσων.

δεν έχουν διασωθεί μέχρι σήμερα

σε απόσταση 50 περίπου μέτρων και

Πρόκειται για τη λεγόμενη αιώρηση

ακριβείς πληροφορίες ως προς τον

τοποθετούνταν στο επιθυμητό σημείο.

των πνευματιστών, ακούσια ή εκούσια,

τρόπο κατασκευής τους. Ανάμεσα στις

Αυτά γράφτηκαν χιλιάδες χρόνια

και περιλαμβάνει την ανύψωση όχι

διάφορες εκδοχές είναι κι εκείνη έγκυρων

μετά την κατασκευή των πυραμίδων,

μόνο ανθρώπων αλλά και αντικειμένων.

ερευνητών, που πιστεύουν ότι οι αρχαίοι

όμως

Αιθεροβασία

είναι

η

περιέχουν

αξιοσημείωτες
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Αγίων, που αιωρήθηκαν στο κενό ή

πεπεισμένος πως επρόκειτο γι’ απάτη.

περπάτησαν πάνω στο νερό, όπως ο

Σε διάρκεια όμως 2 ετών, αφού έλαβε

Άγιος Φραγκίσκος της Ασίζης, η Αγία

μέρος μαζί με άλλους επιστήμονες

Τερέζα της Άβιλα και ο Άγιος Αλφόνσος

σε

του Λιγκουόρι. Επίσης, αναφέρεται ότι

διαπίστωσε ότι όντως η ανύψωση ήταν

αιώνες πριν την εμφάνιση του Χριστού,

αληθινή. Ο Crookes έλεγχε το διάμεσο

ο Βούδας μεταφέρθηκε αιωρούμενος

περνώντας τα χέρια του κάτω από τα

πάνω στο ρεύμα ενός επικίνδυνου

πόδια και πάνω από το κεφάλι του,

ποταμού.

για να σιγουρευτεί πως δεν υπήρχαν

28

πνευματιστικές

συνεδρίες,

Οι πιο γνωστές μαρτυρίες αιώρη-

συνδεδεμένα καλώδια. Όπως αναφέρει

σης προέρχονται από τη μακρινή Ινδία,

ο ίδιος, το πιο αξιοσημείωτο γεγονός

όπου αναφέρονται σε Γιόγκι που διαθέ-

έλαβε χώρα στις 16 Δεκεμβρίου του

τουν την ικανότητα να διαλογίζονται

1868 σε μια κατοικία του Λονδίνου. Ο

πληροφορίες. Είναι πολύ πιθανόν οι

επί ώρες αιωρούμενοι αρκετά μέτρα

Home βρέθηκε πρώτα σε μια κατάσταση

αρχαίοι Αιγύπτιοι να γνώριζαν τον

πάνω από το έδαφος. Οι ίδιοι θεωρούν

έκστασης κι έπειτα σηκώθηκε και βγήκε

τρόπο χρήσης ηχητικών ή μαγνητικών

ότι πρόκειται για μια ικανότητα που έρ-

από το δωμάτιο. Οι παρευρισκόμενοι

κυμάτων και να τη συνδύαζαν με τη

χεται με φυσικό τρόπο, καθώς εξελίσσο-

άκουσαν να ανοίγει ένα παράθυρο

μαγική αντίληψη που χαρακτήριζε τον

νται πνευματικά. Η ίδια άποψη φαίνεται

στο διπλανό δωμάτιο και μετά τον

πολιτισμό τους.

να επικρατεί και στο απροσπέλαστο Θι-

είδαν να αιωρείται έξω από το δικό

Παρόμοιες ιστορίες αναφέρονται

βέτ, όπου ο ασκητικός τρόπος ζωής των

τους παράθυρο, τρεις ορόφους πάνω

και στη Μεσοποταμία και στην Αμερική,

μοναχών, ο διαλογισμός και η αυστηρή

από το έδαφος. Στη συνέχεια ο Home

όπου για την ανύψωση μεγαλιθικών

εκπαίδευση τους οδήγησαν στην από-

πλησίασε το παράθυρό τους, το άνοιξε

μνημείων λέγεται ότι χρησιμοποιήθηκαν

κτηση ικανοτήτων, μία εκ των οποίων

και μπήκε στο δωμάτιο. Και καθώς οι

«ηχητικά μέσα», όπως ύμνοι, τρομπέτες,

και η αιθεροβασία και μάλιστα η ικανό-

παρευρισκόμενοι δεν μπορούσαν να

σφυρίχτρες

τητα να μετακινούνται στον αέρα σε κα-

πιστέψουν αυτό που είχαν δει, βγήκε

σύμφωνα με μαρτυρίες, Θιβετανοί

τάσταση διαλογισμού ή μη.

πάλι από το παράθυρο, αιωρήθηκε για

μοναχοί ανύψωναν ευμεγέθεις πέτρες

Η απίστευτη ιστορία του D.D.
Home

λίγο στο κενό, κι έπειτα ξαναμπήκε.

και

κύμβαλα.

Επίσης

χρησιμοποιώντας τεράστια τύμπανα και

Η

τρομπέτες.

Οι αιωρούμενοι μυημένοι

δυνατότητα

ανθρώπων να αιωρούνται

Το γεγονός αυτό οδήγησε τον

ορισμένων

Crookes ν’ αναθεωρήσει τις απόψεις του

οδήγησε

περί απάτης και έγραψε σ’ ένα από τα

Sir

συγγράμματά του: «Το να απορρίψουμε

περισσότερο

William Crookes, καθηγητή φυσικής

τα καταγεγραμμένα στοιχεία σχετικά με

είναι η αιώρηση ανθρώπων. Από την

και χημείας και μέλος της Βρετανικής

το θέμα αυτό, σημαίνει να απορρίψουμε

πλευρά της χριστιανικής θρησκείας,

Βασιλικής Εταιρείας και του Τάγματος

την κάθε ανθρώπινη μαρτυρία. Επειδή

η αιθεροβασία αποτελούσε ανέκαθεν

Αξίας, στην έρευνα του φαινομένου.

κανένα γεγονός στην ιερή ή εγκόσμια

ένδειξη Θείας παρέμβασης, εκτός αν το

Αντικείμενο της έρευνάς του αποτέλεσε

ιστορία δεν υποστηρίζεται από μια δυ-

φαινόμενο αφορούσε άλλες θρησκείες

ο Daniel Dunglas Home, γνωστός στους

νατότερη σειρά αποδείξεων».

ή πολιτισμούς, οπότε στιγματιζόταν

πνευματιστικούς κύκλους της Βρετανίας

Ερμηνείες του φαινομένου

ως δαιμονικό. Έτσι, συναντάμε το

του 19ου αιώνα για την ικανότητά του

Δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι

Χριστό να περπατάει πάνω στη λίμνη

να αιωρείται χωρίς τεχνητά ή φανερά

αν πράγματι τα μεγαλιθικά μνημεία

της Γεννησαρέτ και ένα μεγάλο αριθμό

φυσικά μέσα.. Αρχικά ο Crookes ήταν

κατασκευάστηκαν

Αν η ανύψωση αντικειμένων είναι
εντυπωσιακή,

10
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επιστήμονα

με

τον

τρόπο

Το Μ υ σ τ ή ρ ι ο τ η ς Α ι ώ ρ η σ η ς

που προαναφέραμε. Όμως φαίνεται

χωρίς τη χρήση κάποιας μηχανικής υπο-

ατομική τους ανέλιξη, αδιαφορώντας

πως η ανύψωση μικρών ή μεγάλων

στήριξης; Αυτό είναι εφικτό με τη δύνα-

για τη γνώμη της εκάστοτε θρησκείας ή

αντικειμένων είναι δυνατή με τη χρήση

μη της βούλησης. Αν ο άνθρωπος είναι

επιστήμης, επειδή δεν έχουν την ανάγκη

μαγνητικής,

και

γνώστης της ενέργειας που διαποτίζει

να αποδείξουν το οτιδήποτε.

Αυτό

τη φύση και συντονιστεί μαζί της, τότε

τουλάχιστον πιστοποιεί η σημερινή

μπορεί να αλλάξει την ηλεκτρική του

Ένας παλιός μύθος για να
πετάξουμε:

επιστήμη επιβεβαιώνοντας για άλλη

πολικότητα από αρνητική σε θετική. Σ’

Μια φορά κι έναν καιρό, σήκωσαν

μια φορά τις ιστορίες που κάποτε

αυτή την περίπτωση θα προκληθεί μια

οι πρώτοι άνθρωποι το βλέμμα τους

θεωρούνταν

επιστημονικής

απώθηση μεταξύ γης και ύλης, με απο-

στους ουρανούς και είδαν τους αθάνα-

φαντασίας. Η πιο πρόσφατη μελέτη

τέλεσμα το σώμα να ορμήσει στον αέρα,

τους θεούς να πετούν. Έπειτα κοίταξαν

προέρχεται από το Πανεπιστήμιο του

μέχρι να εξαντληθεί η απωθητική ορμή.

το θνητό τους σώμα κι ένιωσαν απογο-

Τόκιο, όπου τρεις φυσικοί επιστήμονες

Το ύψος της αιώρησης θα εξαρτηθεί από

ήτευση που ήταν τόσο αδύναμο και γή-

κατάφεραν

την

την ικανότητα του ανθρώπου να φορτί-

ινο. Όμως πέρασαν χρόνια πολλά, και

τεχνική της ανύψωσης αντικειμένων

ζει το σώμα του με την κατάλληλη ηλε-

οι άνθρωποι προσπάθησαν να γνωρί-

χρησιμοποιώντας

κύματα,

κτρική ενέργεια. Ουσιαστικά πρόκειται

σουν τους θεούς. Αφού μελέτησαν τη

τα οποία έκαναν τ’ αντικείμενα να

για φυσικές δυνάμεις που, αν ελεγχθούν,

φύση, άρχισαν να ψάχνουν μέσα τους.

αιωρηθούν στις τρεις διαστάσεις του

μπορούν να καταστήσουν την αιώρηση

Και ανακάλυψαν πως Θεός, Φύση και

χώρου.

τόσο εύκολη όσο είναι η αναπνοή. Πρό-

Άνθρωπος ήταν φτιαγμένα από την ίδια

Αν ωστόσο στην προηγούμενη περί-

κειται και πάλι για ένα φυσικό φαινόμε-

αθάνατη ουσία…

πτωση χρησιμοποιήθηκαν φυσικές δυ-

νο, που παράγεται από τις λανθάνουσες

νάμεις, τι συμβαίνει με την ανύψωση

δυνάμεις του ανθρώπου.

μας είναι γνώση ενός φυσικού νόμου.

ανθρώπων; Είναι μήπως απάτη ή μπορεί

Απάτες και αλήθειες

Το να πετάξουμε αληθινά σημαίνει να

ηλεκτρομαγνητικής

ηλεκτροστατικής

ενέργειας.

σενάρια

να

βελτιώσουν
ηχητικά

Το να ανυψωθούμε με το σώμα

πράγματι με κάποιο τρόπο να επιτευ-

Φωτογραφίες ή video δημοσιευμένα

αναζητήσουμε την Αλήθεια της Ζωής

χθεί; Η Helena Petrovna Blavatsky απο-

στο διαδίκτυο παρουσιάζουν συχνά

και να ανυψωθούμε στους ουρανούς

τελεί μάλλον την πιο αξιόπιστη πηγή

ανθρώπους ή δημοφιλείς «μάγους»,

των Ονείρων μας. Τότε μόνο είμαστε

για την αιθεροβασία. Μάρτυρας τέ-

οι οποίοι φαίνεται να έχουν την

πραγματικά ελεύθεροι. Και μη φοβάστε

τοιων φαινομένων κατά τη διάρκεια των

ικανότητα της αιθεροβασίας. Αυτοί

καθόλου, επειδή η Ψυχή μας ξέρει το

πολυάριθμων ταξιδιών της ανά τον κό-

είναι πολύ πιθανό να χρησιμοποιούν

δρόμο… Καλό πέταγμα!

σμο, μας κληροδότησε ένα εντυπωσια-

διάφορα τεχνάσματα εκμεταλλευόμενοι

κό υλικό προς εξέταση και μια φιλοσο-

την

φική εσωτερική ερμηνεία: η γη είναι ένα

συγκεντρώνεται γύρω τους, με στόχο

μαγνητικό σώμα, το οποίο φορτίζεται

να γεμίσουν το «παγκάρι» τους και

με μια μορφή ηλεκτρισμού που θα μπο-

είναι εκπαιδευμένοι στην κατώτερη

ρούσαμε να την ονομάσουμε θετική. Οι

των τεχνών, αυτήν της απάτης, της

μορφές της ύλης, άρα και το ανθρώπινο

ψευδαίσθησης.

ευπιστία

του

πλήθους

που

σώμα, είναι φορτισμένα με την αντίθετη

Τους αληθινούς Θεουργούς δεν θα

μορφή ηλεκτρισμού (αρνητική) που εί-

τους βρούμε στο διαδίκτυο ούτε στα πα-

ναι ίση ποσοτικά μ’ εκείνη της γης. Αυτή

νηγύρια. Δεν χρηματίζονται και σε πεί-

η έλξη συγκρατεί τα υλικά σώματα πάνω

σμα όσων τους αναζητούν, ζουν απομο-

στην επιφάνειά της. Πώς λοιπόν μπορεί

νωμένοι μακριά από τα φώτα της δημο-

να καταλυθεί ο νόμος της βαρύτητας

σιότητας με μόνο τους ενδιαφέρον την

Πηγές:
• Blavatsky, H.P. (1997). Ίσις Αποκαλυμμένη, Τόμος
Α, Βιβλίο 1. Αθήνα: Εκδόσεις Ιάμβλιχος
• Μπλαβάτσκυ, Ε.Π. (1995). Βίβλος Αποκρυφισμού.
Αθήνα: Εκδόσεις Κέδρος
• http://www.crystalinks.com/levitation.html
• http://www.human-resonance.org/tibetan_
levitation.html
• http://paranormal.about.com/od/antigravity/a/TheAncient-Secrets-Of-Levitation.htm
• http://www.nndb.com/people/965/000100665/
• http://www.ascsi.org/feat/life_after/D_%20D_
HOME.htm
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Η ΣΗΜΑΣΙΑ
ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ
ΤΗΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ
τα σε αυτούς που τις χρειάζονται περισσότερο.
Αλλά τόσο οι μεν όσο και οι δε δεν
πρέπει να ξεχάσουν τον ηθικό εξοπλισμό
Κείμενο: Γ. Α. Πλάνας, ιδρυτής της Νέας Ακρόπολης Ελλάδας

Μ

που θα όφειλαν να θεμελιώσουν σε κάθε
δράση που στοχεύει στην προώθηση της

ια από τις σημαντι-

αντιμετωπιστεί αυτή ή όλο και πιο δυνα-

παιδείας και του πολιτισμού, γιατί αν ένα

κότερες λύσεις που

τή πρόκληση.

μικρό μόνο μερίδιο των κερδών που απο-

έχουν προταθεί για

Πράγματι, η παιδεία είναι ένας από

φέρει το εμπόριο των όπλων για παρά-

τα προβλήματα του

τους μεγάλους συλλογικούς στόχους

δειγμα, διοχετευόταν στον πολιτιστικό

κόσμου είναι αυτή της επιτακτικής ανά-

που έχει μπροστά της η Ανθρωπότητα,

και εκπαιδευτικό τομέα, θα ήταν αρκετό

γκης για την προώθηση της παιδείας και

με διαφορετικές όμως χροιές, που εξαρ-

για να απομακρύνουν την Ανθρωπότητα

της μόρφωσης σε όλα τα επίπεδα.

τάται από το αν πρόκειται για αναπτυγ-

από τα φαντάσματα της φτώχιας και της

μένες ή για υπό ανάπτυξη χώρες.

άγνοιας, που πάντα πηγαίνουν χέρι-χέρι.

Για όσους έχουν μια βαθιά και έμπειρη γνώση των κοινωνικών ανισοτήτων

Στην πρώτη περίπτωση παρατηρεί-

Όλοι μπορούμε να κάνουμε κάτι για

και αδικιών, η σωστή παιδεία για όλους

ται η γενικότερη τάση να ενισχυθούν οι

να προωθήσουμε γύρω μας εκείνη τη

είναι το μεγάλο κλειδί για την αντιμετώ-

δεξιότητες που συσχετίζονται με την τε-

στάση που έχει σκοπό να αναπτύξει τα

πισή τους.

χνολογική πρόοδο και ειδικά με τις ηλε-

επίπεδα μόρφωσης και πολιτισμού και

Είναι όμως ειρωνεία το γεγονός ότι

κτρονικές τεχνικές της πληροφορικής,

αυτή είναι μια πρόκληση που κανείς συ-

τα κράτη είναι τόσο φειδωλά, προκειμέ-

αφήνοντας παράμερα την ανθρωπιστι-

νειδητός άνθρωπος δεν πρέπει να απο-

νου να διαθέσουν μέρος του προϋπολο-

κή, και ειδικά την ηθική διαμόρφωση των

φύγει. Γίνεται όλο και πιο επιτακτική η

γισμού τους σε αυτόν τον τόσο σημαντι-

ανθρώπων, η οποία μεταβιβάζει αξίες και

ανάγκη να βγουν οι γνώσεις από τα κλει-

κό τομέα της δημόσιας διαχείρισης. Και

κανόνες συμπεριφοράς που διαπλάθουν

στά κυκλώματα των ακαδημιών και να

ακόμα χειρότερα, πολλές πρωτοβουλίες

υπεύθυνους και ελεύθερους πολίτες.

φτάσουν σε όλους τις πολίτες χωρίς δι-

του ιδιωτικού τομέα που στοχεύουν να

Στη δεύτερη περίπτωση, ο αγώνας

ακρίσεις. Έτσι το αντιλαμβανόμαστε στο

καλύψουν αυτήν την αδιαφορία, συχνά

ενάντια στη φτώχια και ο αποκλεισμός

Φιλοσοφικό και Πολιτιστικό Οργανισμό

εμποδίζονται, αναβάλλονται ή κωλυσι-

από τα κέρδη που προκαλεί η αυξανόμε-

Νέα Ακρόπολη και, μέσα από τα τεύχη

εργούν λόγω της έλλειψης υποστήριξης

νη παγκοσμιοποίηση αναγκάζουν κατά

του περιοδικού και τα βιβλία μας, μερι-

εκ μέρους των δημόσιων αρχών. Οι στα-

προτεραιότητα να παρθούν μέτρα για

μνούμε τακτικά ώστε να μοιραζόμαστε

τιστικές σε σχέση με τα αδικήματα δεί-

την απόκτηση και παραγωγή νέων πό-

τη γνώση με όσους αναγνώστες ενδιαφέ-

χνουν την κατάσταση όλο και πιο πιε-

ρων, ώστε τα ενδεχόμενα θετικά αποτε-

ρονται, για να πέσουν τα πέπλα που κρύ-

στική και το συμπέρασμα είναι ότι η παι-

λέσματα των νέων τεχνολογιών σε άλλα

βουν το παλαιό μυστήριο της ανθρώπι-

δεία είναι το καλύτερο εργαλείο για να

μέρη του κόσμου να μη μείνουν απρόσι-

νης πνευματικής αφύπνισης.
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ΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ
ΤΟΥ
ΔΟΝ ΧΟΥΑΝ
Τονάλ και Ναγουάλ

Σ

τις«Ιστορίες Δύναμης» ο Δον Χουάν δίνει μια
σημαντική μυστικιστική εξήγηση του κόσμου.
Επαναπροσδιορίζει τη γνώση που έδωσε στον
Καστανέντα και την επανερμηνεύει με τη λεγό-

μενη «εξήγηση των Μάγων», που είναι η εξήγηση του κοσμικού δυϊκού χαρακτήρα των φαινομένων. Εισάγει τις έννοιες

Κείμενο: Σάκης Κουκουβής

του «Τονάλ» και του «Ναγουάλ».

Τονάλ
Το Τονάλ είναι το «κοινωνικό άτομο». Το Τονάλ είναι
ο οργανωτής του κόσμου και στους ώμους του πέφτει το κα-

όποτε θέλεις, μπορείς μονάχα να μιλάς γι’ αυτόν. Το Τονάλ δεν
δημιουργεί τίποτε (μόνο το Ναγουάλ μπορεί να το κάνει). Το
Τονάλμόνο εκτιμάει.

θήκον να μπει σε τάξη το χάος του κόσμου. Κάθε τι που γνω-

Χονδρικά, υπάρχουν δύο πλευρές κάθε Τονάλ. Ένα εξωτε-

ρίζουμε και κάνουμε είναι έργο του Τονάλ. Αν και το Τονάλ

ρικό, η κρούστα, η επιφάνεια του νησιού. Αυτό το μέρος συν-

είναι ένας προστάτης, ένας φύλακας, το δυσάρεστο είναι ότι

δέεται με τη δράση και την πράξη. Το άλλο μέρος είναι η από-

τον περισσότερο καιρό μετατρέπεται σε φρουρό. Ένας φύλα-

φαση και η κρίση, το «εσωτερικό Τονάλ», πιο μαλακό, πιο ευ-

κας έχει ανοιχτό μυαλό και κατανόηση. Ένας φρουρός, αντίθε-

αίσθητο και περίπλοκο. Το κατάλληλο Τονάλ είναι αυτό όπου

τα, είναι άγρυπνος, στενόμυαλος και δεσποτικός.

τα δύο επίπεδα βρίσκονται σε τέλεια αρμονία και ισορροπία,

Το Τονάλ είναι σαν ένα νησί ή σαν ένα τραπέζι,που σ’
αυτό έχουμε το κάθε τι. Αυτό το νησί ή το τραπέζι είναι ο κό-

κι αυτό είναι το Τονάλ του υποψήφιου πολεμιστή μάντη.
Ένας πολεμιστής χρειάζεται ισχυρό και εύπλαστο Τονάλ.

σμος. Υπάρχει ένα προσωπικό Τονάλ για τον καθένα μας και

Αν και το Τονάλ μπορούμε να το συσχετίσουμε με τη λο-

ένα συλλογικό Τονάλ για όλους μας, κάθε στιγμή. Αυτό θα

γική, δεν πρέπει όμως να το ταυτίσουμε μαζί της. Η λογική

το λέγαμε «Τονάλ των καιρών». Ας πάρουμε για παράδειγμα

μπορεί μονάχα να παρατηρεί τα αποτελέσματα του Τονάλ, μα

τα τραπέζια ενός εστιατορίου. Κάθε τραπέζι έχει το σχήμα του.

ποτέ δεν μπορεί να το κατανοήσει ή να το αποκαλύψει. Το ίδιο

Μερικά στοιχεία είναι κοινά σε όλα, όμως το κάθε τραπέζι δι-

το γεγονός ότι σκεφτόμαστε και μιλάμε δείχνει μια τάξη που

αφέρει από το άλλο. Το Τονάλ των καιρών μας, μάς κάνει πα-

ακολουθούμε, χωρίς όμως ποτέ να γνωρίζουμε πώς το κάνου-

ρόμοιους, όπως τα τραπέζια. Κι όμως κάθε τραπέζι έχει κάτι

με ή τί είναι αυτή η τάξη.

το ξεχωριστό, όπως και το προσωπικό Τονάλ του καθενός μας.
Το Τονάλ είναι το κάθε τί που σκεφτόμαστε ότι αποτελεί

Το Ναγουάλ και η σχέση του με το Τονάλ
Το Ναγουάλ είναι το μέρος του εαυτού μας με το οποίο

στοιχείο του κόσμου, μαζί και ο Θεός, φυσικά. Ο Θεός δεν έχει

δεν ασχολούμαστε. Είναι το μέρος του εαυτού μας που γι’

καμία παραπάνω σπουδαιότητα από το ότι είναι μέρος του

αυτό δεν υπάρχει περιγραφή, μήτε λέξεις, μήτε ονόματα,

Τονάλ της εποχής μας. Το Θεό δεν μπορείς να τον αντιληφθείς

μήτε αισθήματα, μήτε γνώση. Το Ναγουάλ δεν είναι π.χ.
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το μυαλό, η ψυχή, οι σκέψεις, η θεία χάρη, ο ουρανός, η
νόηση, το πνεύμα, η αθανασία, η αρχή της ζωής κ.ά. Όλα αυτά
ανήκουν στο Τονάλ.

κενού που περιέχει τα πάντα.
Κάθε μαθητής πρέπει να έχει ένα «δάσκαλο» και έναν
«ευεργέτη». Ο δάσκαλος δουλεύει με το Τονάλ και ο ευεργέ-

Το Ναγουάλ είναι στην υπηρεσία του πολεμιστή. Μπορείς

της με το Ναγουάλ. Ο δάσκαλος έχει ως καθήκον να ανα-

να το αντιληφθείς, μα δεν μπορείς να μιλάς γι’ αυτό. Το Να-

διατάξει τη θεώρηση του μαθητή και να τον προετοιμάσει για

γουάλ είναι πέρα από το τραπέζι ή το νησί. Βρίσκεται εκεί που

τη στιγμή που ο ευεργέτης του θα τού ανοίξει το κουκούλι της

πλανάται η δύναμη. Τη στιγμή της γέννησής μας αισθανό-

αντίληψης. Ο Καστανέντα είχε το Δον Χουάν ως δάσκαλο και

μαστε ότι αποτελούμαστε από δύο μέρη. Την ώρα της γέννη-

το Δον Χενάρο ως ευεργέτη.

σής μας, και λίγο μετά, είμαστε μόνο Ναγουάλ. Τότε αισθα-

Αν κάνουμε έναν κύκλο και τον χωρίσουμε στη μέση με

νόμαστε ότι χρειαζόμαστε ένα αντίβαρο. Μας λείπει το Τονάλ.

μία κατακόρυφη διάμετρο, το δεξί μέρος του κουκουλιού εί-

Τότε αρχίζει να αναπτύσσεται το Τονάλ και γίνεται τόσο ζω-

ναι το Τονάλ, η λογική, και μ’ αυτό εργάζεται ο δάσκαλος,

τικό για τη λειτουργία μας, που θαμπώνει τη λάμψη του Να-

όταν σπρώχνει το μαθητή στη λογική, τη νηφαλιότητα, τη

γουάλ, το επισκιάζει. Από τη στιγμή που είμαστε όλο Τονάλ,

δύναμη, το χαρακτήρα, ενώ από την άλλη τον σπρώχνει να

μάς λείπει συνέχεια κάτι, γεγονός που μας κάνει ανολοκλή-

καταλάβει ότι η λογική του, αν και θαυμάσιο πράγμα, καλύ-

ρωτους. Από τη στιγμή που είμαστε όλο Τονάλ, αρχίζουμε

πτει μόνο μικρή έκταση. Το αριστερό μέρος είναι το Ναγου-

να δημιουργούμε ζεύγη. Αισθανόμαστε τις δύο πλευρές μας,

άλ, η θέληση.

όμως, πάντα τις παριστάνουμε με πράγματα του Τονάλ. Αυ-

Οι έννοιες του Τονάλ και του Ναγουάλ είναι η παγκό-

τές τις δύο πλευρές τις λέμε σώμα και ψυχή ή νόηση και ύλη ή

σμια έκφραση του δυαδισμού που υπάρχει ως ζευγάρι σε όλες

καλό και κακό ή Θεό και Διάβολο. Ποτέ δεν συνειδητοποιού-

τις εσωτερικές θεωρίες. Είναι η πιο δυσερμήνευτη διδασκα-

με όμως ότι το μόνο που κάνουμε είναι ένα ζευγάρωμα πραγ-

λία του Δον Χουάν, κυρίως λόγω των φύσεων του Τονάλ και

μάτων του«νησιού», σαν να ζευγαρώνουμε καφέ και γάλα ή

του Ναγουάλ που υπερίστανται και εκφεύγουν της νοητι-

ψωμί και ομελέτα. Ξεστρατίζουμε και μέσα στην τρέλα μας πι-

κής σύλληψης. Όλες οι λέξεις που προσπαθούμε να επιστρα-

στεύουμε ότι δίνουμε τέλειο νόημα. Αισθανόμαστε ότι υπάρ-

τεύσουμε, για να ντύσουμε με νοητική ύλη τις αόρατες αυ-

χει και άλλη πλευρά, το Ναγουάλ. Τότε το Τονάλ γίνεται δε-

τές φύσεις, είναι καταδικασμένες ν’ αποτύχουν στην αποστο-

σποτικό και μας ζαλίζει με τις πανουργίες του, αναγκάζοντάς

λή τους γιατί, όπου δεν υπάρχει ισοδύναμο συνείδησης, δεν

μας να εξαλείψουμε και το μικρότερο ίχνος από το άλλο μέρος

υπάρχει ισοδύναμο γλώσσας.

του πραγματικού ζευγαριού, το Ναγουάλ.

Από τα λόγια του Δον Χουάν μπορούμε να συμπεράνου-

Το Τονάλ φοβάται και τρομάζει, όταν παρουσιάζεται το Να-

με ότι αυτός ο διπολισμός Ναγουάλ-Τονάλ έχει αναλογίες

γουάλ. Πρέπει να υπάρχει αρμονία μεταξύ τους. Δεν πρέπει να

με το διπολισμό Ουσία-Νους ή Ον-Νους, όπου το Πλατωνικό

κυριαρχήσει το Ναγουάλ, σκοτώνοντας το Τονάλ. Μία από

Ον είναι η κατάσταση της αγνής ύπαρξης, το Είναι που μόνο

τις ισορροπιστικές τέχνες του πολεμιστή είναι να κάνει το Να-

αυτό δημιουργεί και μέσω του Νου ζει στον εκδηλωμένο κό-

γουάλ να εμφανίζεται με τρόπο που να υποστηρίζει το Τονάλ.

σμο. Είναι το ζευγάρι θέληση-λογική που αναφέρεται τόσο

Το Τονάλ πρέπει να καθαριστεί, για να υποδεχτεί το Ναγουάλ.

συχνά στη ΜπαγκαβάτΓκίτα, όπου ο μαθητής πρέπει να ισορ-

Το Ναγουάλ είναι το ανείπωτο. Όλα τα πιθανά αισθήματα,

ροπήσει ανάμεσα σε αυτές τις δύο φύσεις, για να είναι εναρ-

όντα και εαυτοί αρμενίζουν μέσα του σαν βάρκες. Ο συνδε-

μονισμένος με τον παγκόσμιο νόμο. Είναι ο Ουρανός και η Γη,

τικός ιστός της ζωής συνδέει μερικά από αυτά, που απαρτίζουν

το Γιν και Γιάνγκ, ο Πατέρας και η Μητέρα των διαφόρων συμ-

το Τονάλ. Όταν το Τονάλ πεθαίνει, οι μικρές μονάδες ξαναεπι-

βολολογιών που, όπως εύστοχα λέει ο Δον Χουάν, είναι έν-

στρέφουν στον ωκεανό του Ναγουάλ.

νοιες, νοητικές συλλήψεις που ανήκουν στον κόσμο του Τονάλ,

Το Τονάλ του καθενός μας δεν είναι παρά αντανάκλαση

κι έτσι δεν μπορούν να περιγράψουν τη Δύναμη του Ναγου-

αυτού του απερίγραπτου αγνώστου του γεμάτου τάξη. Το Να-

άλ, που ανήκει στον κόσμο της Πρόνοιας, όπως διδάσκεται

γουάλ δεν είναι παρά αντανάκλαση αυτού του απερίγραπτου

και στον αρχαιοελληνικό εσωτερισμό.

Ε. Π. ΜΠΛΑΒΑΤΣΚΥ
«Όταν θυμάμαι το έργο και την αποστολή, ξεχνάω τον εαυτό μου.»
Ε. Π. Μπλαβάτσκυ

Π

Κείμενο: Νέση Ελένη

οιός θα μπορέσει να κατακτήσει αυτόν τον κό-

αποφασιστική στάση της. Θα ήταν μεγάλο λάθος να της φερ-

σμο, το βασίλειο των νεκρών και τον παράδεισο

θεί κανείς όπως στα συνηθισμένα παιδιά. Το ανήσυχο και πολύ

των θεών; Ποιός θα συγκεντρώσει τις διδασκα-

νευρικό ταμπεραμέντο της, η αυθόρμητη κλίση της προς τα

λίες σαν τον επιδέξιο στεφανοποιό που διαλέγει

μεταθανάτια και ταυτόχρονα ο φόβος μπροστά σ’ αυτά, η έν-

τα σωστά λουλούδια; Ο Μαθητής θα κατακτήσει αυτόν τον κό-

θερμη αγάπη της και η περιέργεια προς κάθε άγνωστο, κρυ-

σμο…» («Νταμμαπάντα, η Ατραπός της αρετής του Βούδα, τα

φό, ασυνήθιστο, φανταστικό, και πάνω απ’ όλα ο ζήλος της για

άνθη»)

την ανεξαρτησία και την ελευθερία, που κανείς και τίποτε δεν

Στα χρόνια του σκοταδισμού και της άγνοιας, η Ε. Π.
Μπλαβάτσκυ φυλάει σαν καθάρια μήτρα τα σπέρματα της

μπορούσε να τιθασεύσει…» Ναντέζντα Φαντέεβα, Αγαπημένη
Θεία της Μπλαβάτσκυ.

γνώσης, για να τα παραδώσει στην ανθρωπότητα. Αυτή είναι η

Η Έλενα είχε ευγενική καταγωγή. Ο πατέρας της, ο συνταγ-

αποστολή της. Διαφυλάσσει ως Μαθήτρια με ταπεινοφροσύνη

ματάρχης Πίτερ Χαν, ήταν ένας μορφωμένος, πολυμαθής άν-

και αγωνιστικότητα και προσφέρει με αφοσίωση και αυτοθυσία

θρωπος και πιστός της σύντροφος στη μετέπειτα δύσκολη πο-

το φως των διδασκαλιών, τη μυστικιστική γνώση.

ρεία της ζωής της. Η καταγωγή της μητέρας της, Έλενας Χαν,

«Προσφέρεται σ’ εκείνους που είναι πρόθυμοι να αποδε-

περιλαμβάνει πολλές γενιές Ρώσων πριγκίπων και πριγκιπισ-

χθούν την αλήθεια, όπου κι αν βρίσκεται, να την υπερασπι-

σών. Η μητέρα της ήταν διάσημη Ρωσίδα συγγραφέας. Μέσα

στούν και ν’ αντιμετωπίσουν κατά πρόσωπο τη λαϊκή προκατά-

από τα βιβλία της μίλησε πολλές φορές για τη θέση της γυ-

ληψη... Κοπιάζουμε για ένα φωτεινότερο αύριο». Ε. Π. Μπλα-

ναίκας στη ρωσική κοινωνία και την έλλειψη ευκαιριών για τη

βάτσκυ, «Ίσις αποκαλυμμένη».

μόρφωσή της. Δυστυχώς όμως η μητέρα της πέθανε νωρίς και

Η Ε. Π. Μπλαβάτσκυ γεννήθηκε στις 12 Αυγούστου 1831,

η ‘Έλενα έμεινε ορφανή σε πολύ μικρή ηλικία.

στο Αικατερινοσλάβ, δίπλα στο Δνείπερο ποταμό (πόλη τώρα

Πέρα όμως από τους επιφανείς γονείς της, τα άτομα που

της Ουκρανίας και τότε της ρωσικής αυτοκρατορίας). Τα παι-

άφησαν βαθιά ίχνη στη ζωή της αλλά και στην προσωπικότητά

δικά της χρόνια ήταν γεμάτα ωραίες αναμνήσεις, επικίνδυνες

της γενικότερα ήταν ο παππούς και η γιαγιά της, οι οποίοι ανέ-

εξορμήσεις και δυνατές συγκινήσεις.

λαβαν, μετά το θάνατο της μητέρας της, την ανατροφή και την

«Από την παιδική της ηλικία η Έλενα ξεχώριζε από τ’ άλλα

εκπαίδευσή της. Στη βιβλιοθήκη της γιαγιάς της η μικρή Έλε-

παιδιά. Πολύ ζωηρή, απίθανα χαρισματική, γεμάτη χιούμορ

να είχε την ευκαιρία να μελετήσει σημαντικά έργα για την ιστο-

και θρασύτητα, κατέπλησσε τους πάντες με την αυθαίρετη και

ρία, τις φυσικές επιστήμες, την αρχαιολογία, λαμβάνοντας έτσι
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γνώσεις που θα τη βοηθούσαν αργότερα να αναλύσει με επιστημονικό τρόπο στη Δύση όσα θα μάθαινε κατά τη μαθητεία
της στην Ανατολή.

ζήτησης.
«Όταν ταξιδέψαμε για πρώτη φορά στην Ανατολή, πριν αρκετά χρόνια, ερευνώντας τα άδυτα των ερειπωμένων ιερών της,

«Δεν μπορούσαν να την αποσπάσουν από τα βιβλία, τα

δύο μελαγχολικές και επαναλαμβανόμενες ερωτήσεις πίεζαν τη

οποία κυριολεκτικά κατάπινε μέρα και νύχτα… Από σπασμέ-

σκέψη μας: Πού, ποιός, τι είναι Θεός; Ποιός είδε ποτέ το Αθά-

να τραπέζια και καρέκλες είχε φτιάξει στη γωνιά κάτω από το

νατο Πνεύμα του ανθρώπου, ώστε να βεβαιωθεί για την αθα-

καλυμμένο με κάγκελα παράθυρο, κάτι σαν πύργο. Εκεί κρυ-

νασία του ανθρώπου; Ήρθαμε σε επαφή με ορισμένους ανθρώ-

βόταν για πολύ καιρό διαβάζοντας ένα βιβλίο με διάφορες δι-

πους προικισμένους με τόσο μυστηριώδεις δυνάμεις και τόσο

ηγήσεις που λεγόταν «η Σοφία του Σολομώντα..» Ζελίχοφσκα

βαθιά γνώση, που μπορούμε πραγματικά να τους χαρακτηρί-

Βέρα, αδερφή της Έλενας.

σουμε ως σοφούς της Ανατολής. Ακούσαμε πρόθυμα τις υπο-

Η Έλενα ήταν από παιδί προικισμένη με εξαιρετικές ψυχι-

δείξεις τους. Συνδυάζοντας την επιστήμη με τη θρησκεία, μας

κές δυνάμεις, οι οποίες προκαλούσαν μεγάλη έκπληξη στο πε-

έδειξαν πως η ύπαρξη του θεού και η αθανασία του ανθρώπινου

ριβάλλον της. Η ικανότητα μεσολάβησης, η επικοινωνία ανά-

πνεύματος μπορούν να αποδειχθούν σαν κάποιο ευκλείδειο θε-

μεσα στο θεϊκό και στον ανθρώπινο κόσμο και η ικανότητα με-

ώρημα» Ε.Π. Μπλαβάτσκυ, «Ίσις Αποκαλυμμένη».

τουσίωσης του γήινου στοιχείου και της ανύψωσής του στο
υπερβατικό ήταν ιδιότητές της.

Ήρθε σ’ επαφή με κόσμους παράξενους, πολιτισμούς μυστικιστικούς, με ανθρώπους μάγους, σαμάνους, Δασκάλους

«Τελικά είμαστε όλοι πεπεισμένοι ότι, όταν εμφανιζόταν η

σοφίας και απόκρυφης γνώσης. Αυτή η συνεχής επικοινωνία

δική της δυνατή φύση, μπορούσε με την ακλόνητη θέλησή της,

με νοοτροπίες, θρησκείες και λαούς τη δίδαξε να είναι ανε-

με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, να υποτάσσει τις δυνάμεις του

κτική στο διαφορετικό και της έδωσε κουλτούρα απαραίτη-

αόρατου κόσμου, τους κατοίκους του οποίου αρνιόταν να ονο-

τη, για να πραγματώσει μετέπειτα το έργο της. «Η κριτική που

μάσει «πνεύματα ή ψυχές»… Γι’ αυτήν, όλη η φύση ήταν έμ-

ασκείται προς οποιαδήποτε μορφή λατρείας, θρησκευτική πί-

ψυχη. Άκουγε τη φωνή όλων των αντικειμένων και απέδιδε σ’

στη και επιστημονική υπόθεση δεν έχει καμία άλλη έννοια. Άν-

αυτά συνείδηση και ύπαρξη κρυμμένων δυνάμεων, που μπο-

θρωποι, κόμματα, κάστες και σχολές είναι εφήμερες. Η Αλή-

ρούσε να βλέπει και ν’ ακούει μόνο εκείνη. Με τέτοιο τρόπο

θεια μόνο ενθρονισμένη στον αδαμάντινο βράχο της είναι αι-

συμπεριφερόταν σε όλα τα ορατά ακόμα και άψυχα αντικείμε-

ώνια και υπέρτατη» Ε. Π. Μπλαβάτσκυ, «Ίσις αποκαλυμμένη».

να: τα κούτσουρα που φωσφόριζαν, τα πετραδάκια, τους λό-

Στα ταξίδια της γνώρισε πολλούς Δασκάλους , οι οποίοι

φους». Απομνημονεύματα Mary K.Neff.

της μετέφεραν κρυμμένα μυστικά και αλήθειες, όμως τη μεγά-

Από την παιδική ηλικία μεταπίπτει απότομα στην ενηλικίω-

λη περιπέτεια την έζησε με την καθοδήγηση του Ενός Δασκά-

ση πραγματοποιώντας ένα γάμο με το στρατηγό Μπλαβάτσκυ,

λου της, αυτού που έβλεπε στα οράματα της παιδικής της ηλι-

που η ίδια τον δέχτηκε μόνο εξαιτίας της φλογερής της επι-

κίας αλλά και γνώρισε προσωπικά το 1851, κατά την επίσκεψή

θυμίας ν’ αποκτήσει μεγαλύτερη ελευθερία. Αν φανταστούμε

της στην Αγγλία. Ήταν εκείνος που της πρότεινε να εκτελέσει

πώς ήταν εκείνη την εποχή η θέση της γυναίκας και πόσο αντι-

μια σπουδαία αποστολή. Εκείνη, ως μαθήτρια δέχτηκε αμέσως

συμβατικός και φιλελεύθερος ήταν ο χαρακτήρας της, θα μπο-

να περάσει το κατώφλι του περιπετειώδους και ριψοκίνδυνου

ρούσαμε εν μέρει να τη δικαιολογήσουμε γι αυτόν τον γάμο, ο

βίου, γνωρίζοντας πολύ καλά πως γεννήθηκε, για να πραγμα-

οποίος όσο γρήγορα τελέστηκε τόσο γρήγορα διαλύθηκε. Η

τώσει αυτό που της ανατέθηκε.

ίδια σχολιάζει με πικρή αίσθηση το παραπάνω γεγονός ως εξής:

Έπειτα από πολλές περιπέτειες και δυσκολίες, γεμάτη όμως

«η γυναίκα βρίσκει την ευτυχία της στην απόκτηση υπερφυσι-

μ’ εμπειρίες, νιώθει την ανάγκη να μεταδώσει και να ολοκλη-

κών δυνάμεων. Ενώ ο έρωτας είναι μόνο ένας κακός ύπνος, ένα

ρώσει το έργο της, οδηγώντας τους ανθρώπους στα σκαλοπά-

ονειροπόλημα». Ένας γάμος χωρίς έρωτα υπήρξε η αφορμή να

τια της γνώσης. Έτσι στις 17 Νοεμβρίου 1875 ιδρύει τη «Θεο-

ξεκινήσει τα ταξίδια και την περιπλάνησή της. Ένας σταθμός

σοφική Εταιρεία» με πρόεδρο τον Χένρυ Όλκοτ και μέλη επι-

για το ξεκίνημα της περιπέτειας και της εσωτερικής της ανα-

φανείς και καλλιεργημένους ανθρώπους, οι οποίοι έτρεφαν ση-
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μαντικό ενδιαφέρον για τον εσωτερισμό.
«…Και ο μικρός σπόρος που ήταν γραφτό να γίνει γιγάντιο
δέντρο και να καλύψει με τα κλωνάρια του όλον τον κόσμο
έπεσε σε γόνιμο έδαφος και έδωσε καρπούς…»
Όμως το καταστάλαγμα της γνώσης και της εμπειρίας της
έγινε γνωστό σε μας κυρίως μέσα από τη συγγραφή πολλών
βιβλίων: «Αποκαλυμμένη Ίσις», «Η Μυστική Διδασκαλία», «Το
Κλειδί της Θεοσοφίας» , «Η Φωνή της Σιγής». Μέσα από το
έργο της μας μίλησε για το Θεό, την Κοσμογένεση, την Ανθρωπογένεση, τους φυσικούς νόμους, τη μετά θάνατον ζωή
αλλά και τα παραψυχολογικά φαινόμενα. Μέχρι την τελευταία
στιγμή της ζωής της δεν σταμάτησε να γράφει, για να παραδώσει τη φλόγα της Αλήθειας στην ανθρωπότητα. Πραγματικά,
τα γραπτά της Ε. Π. Μπλαβάτσκυ ενέπνευσαν τις πιο καθαρές
διάνοιες εδώ και ένα αιώνα προκαλώντας τεράστιες αλλαγές
στον τομέα της επιστήμης, της τέχνης, της κουλτούρας και της
κοινωνικοπολιτικής της σύγχρονης εποχής.
Το έργο της είναι το κλειδί που ξεκλειδώνει το κουτί της
Σοφίας, η οποία, όπως το κουτί της Πανδώρας, πρέπει να διαχειριστεί με απόλυτη σύνεση και να μην παρερμηνευτεί από
τους ανθρώπους. Γι’ αυτό εξάλλου, όπως η ίδια γράφει στα βιβλία της, η γνώση προσφέρεται στους ελάχιστους. Η ανάγνωση των βιβλίων της είναι αναμφισβήτητα ένα έργο μύησης, ένα

έργο διαμόρφωσης της εικόνας του Θεού, του Κόσμου, του
Όντος. Είναι η αποκάλυψη για εκείνους που θέλουν και ξέρουν
πώς να αναζητούν.
« Αυτή η γνώση είναι ανεκτίμητη και απεκρύβη μόνον από
εκείνους που την παρέβλεψαν, την ειρωνεύτηκαν ή αρνήθηκαν
την ύπαρξή της. Αυτοί οι άνθρωποι θα ασκήσουν κριτική, θα
μας λογοκρίνουν και θα μας πολεμήσουν… Το έργο μας, λοιπόν είναι μια έκκληση να αναγνωριστεί η Ερμητική φιλοσοφία, η αρχαία Συμπαντική Σοφία- Θρησκεία, ως μοναδική πιθανή κλείδα για το Απόλυτο στην επιστήμη και τη θεολογία»
Ε.Π.Μπλαβάτσκυ, «Ίσις Αποκαλυμμένη».
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
• Νταμμαπάντα, η Ατραπός της Αρετής του Βούδα , Βούδας, Εκδ. Πνευματικός
Ήλιος, Αθήνα 1985
• Απομνημονεύματα Mary K.Neff, Εκδ. Νέα Ακρόπολη, Αθήνα 2003
• Ίσις Αποκαλυμμένη, Τ.Α, βιβλίο 1, Ε.Π.Μπλαβάτσκυ, Εκδ. Ιάμβλιχος, Αθήνα 1993
• Νέα Ακρόπολη, τεύχος104, Μαρία Παθ Μπενίτο Αλβαράδο, «Η επίδραση της Ε. Π
.Μπλαβάτσκυ στις επαναστάσεις του 20ου αιώνα», σελ.50
• Νέα Ακρόπολη, τεύχος 58, G.A.Livraga, «Βασικές θέσεις της Έλενα Πέτροβνα
Μπλαβάτσκυ», σελ.36
• Νέα Ακρόπολη, τεύχος 52, Η διεύθυνση, «Ε.Π.Μπλαβάτσκυ, η γόνιμη πορεία»,
σελ.19
• Νέα Ακρόπολη, τεύχος 52, G.A.Livraga, «Δάσκαλοι Σοφίας: Υπάρχουν πραγματικά;», σελ.22
• Νέα Ακρόπολη, τεύχος 52,G.A.Livraga, «Η μεγάλη Αρετή της Ε.Π.Μπλαβάτσκυ»,
σελ.25
• http://theosophy-ult.blogspot.gr/2009/05/blog-post.html
• http://www.blavatsky.gr/el/biography-ult.html
• http://www.hypatia.gr/index.php/2013-01-26-21-43-15
• http://iordanisp.wordpress.com/2009/03/08/
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Ποιοί είμαστε:
Η Νέα Ακρόπολη είναι ένας Διεθνής Πολιτιστικός και Φιλοσοφικός Οργανισμός
που δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 55 χώρες στον κόσμο και έχει ως σκοπό
να ενεργοποιήσει την εσωτερική δύναμη του ατόμου, προωθώντας τον ανθρώπινο
πολιτισμό, τον αυθεντικό εθελοντισμό και την πρακτική φιλοσοφία.

Οι 3 αρχές μας
1 -Συναδελφοσύνη
Η προώθηση ενός Ιδεώδους παγκόσμιας συναδελφοσύνης
βασισμένο στο σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, πέρα
από τις διαφορές μας, φυλετικές, μορφωτικές, θρησκευτικές,
κοινωνικές κ.ά.

2 - Γνώση
Η αγάπη για τη σοφία, η οποία μέσα από τη συγκριτική
μελέτη των φιλοσοφιών, θρησκειών, επιστημών και τεχνών,
προωθεί τη γνώση για το σύμπαν, τη φύση και τον άνθρωπο.

3 - Ανάπτυξη
Η ανάπτυξη των καλύτερων στοιχείων του ανθρώπου, με
την προώθηση και την ένταξή του στη φύση και την κοινωνία, όχι ως απλό παρατηρητή αλλά ως ενεργό συμμετέχοντα
σ’ έναν κόσμο που χρειάζεται βελτίωση.

Ο στόχος μας
Προτείνουμε ένα Νέο Ανθρωπισμό, μια νέα Φιλοσοφική προσέγγιση του κόσμου και
του Εαυτού μας. Νέα και συγχρόνως αρχαία, βασισμένη στη Σοφία του παρελθόντος
αλλά προσαρμοσμένη στο σήμερα, στις σύγχρονες ανάγκες μας και με οραματισμό
για το μέλλον.
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ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
που απελευθερώνει

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
που
βελτιώνει

3

πεδία

δράσης:

…η

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

αναζήτηση
της Σοφίας
που γίνεται
τρόπος ζωής
και δίνει

προσφέρει
το οξυγόνο

νόημα στην

της ψυχής,

είναι μια

ύπαρξή

ένα Όραμα

αυθεντική

μας

Τι είναι για μας
η φιλοσοφία
Η φιλοσοφία είναι η σοφία
της καθημερινής ζωής. Το να
φιλοσοφείς είναι πολύ απλά να
είσαι «παρών» στη ζωή, στους
άλλους και στον εαυτό σου.
Δεν είναι μια διανοητική
προσέγγιση αλλά πάνω απ’ όλα
ένας τρόπος ζωής προσιτός σε
όλους και αποτελείται από την
εφαρμογή των διδασκαλιών
των σοφών όλων των εποχών.
Γιατί Φιλοσοφία σημαίνει να
συνδιαλεγόμαστε με τον εαυτό
μας, να ερχόμαστε σε επαφή
με ιδέες κι όχι με απόψεις και
να κάνουμε σωστές επιλογές

στάση

για να
Είσαι

ελεύθερα.

που
ενώνει

καρδιάς,
ένα κανάλι
Δύναμης
και Ζωής

Τι είναι για μας
ο πολιτισμός
Στη Νέα Ακρόπολη
αναγνωρίζουμε την ανάγκη
να διασώσουμε και να
αναπτύξουμε, μέσα από μια
ολιστική προσέγγιση, την τέχνη,
την επιστήμη, το μυστικισμό
και την πολιτική ως την τέχνη
της αρμονικής συνύπαρξης.
Δεν μαθαίνουμε απλά για κάθε
πολιτισμό αλλά χτίζουμε τον
πολιτισμό και την κουλτούρα
μέσα στον καθένα.
Γιατί ο Πολιτισμός διευρύνει
την κατανόησή μας για τη ζωή και
τον κόσμο και μας φέρνει πιο κοντά
στον άνθρωπο μέσα από ένα πνεύμα
σεβασμού, αλληλεγγύης
και αλληλοκατανόησης.

Τι είναι για μας
ο εθελοντισμός
Ο Εθελοντισμός είναι μια
αυθεντική στάση καρδιάς πέρα
από τις μόδες.
Η Νέα Ακρόπολη προσφέρει
στην κοινωνία ένα πεδίο μέσα
από το οποίο μπορεί ο άνθρωπος
αναπτύσσοντας τις αξίες της
ένωσης, της αλληλεγγύης,
της ανεκτικότητας, της
υπευθυνότητας, να οδηγηθεί
στη βελτίωση τόσο του εαυτού
του όσο και της κοινωνίας στην
οποία ζει.
Γιατί το σκοτάδι δεν νικιέται με
χτυπήματα αλλά με Φως!

το τρίμηνο που πέρασε...

εθελοντισμός
“Το κυνήγι της Ευτυχίας”.
Αυτό ήταν το σύνθημα του happening που οργάνωσε η N.A στο κέντρο της Αθήνας.

Την παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, εθελοντές στα Ιωάννινα πληροφόρησαν τον

πολιτισμός

κόσμο για την παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος και την περιβαλλοντική συνείδηση.

Παιχνίδια στη φύση διοργανώθηκαν από τη
ΝΑ Λάρισας.

Ανταλλαγή αγαθών μεταξύ των εθελοντών μας στην
Αθήνα
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Αυτό το μήνα είχαμε μια ενδιαφέρουσα συνάντηση στη βιβλιοθήκη μας στη Λάρισα, όπου
συζητήσαμε το βιβλίο “Ο μικρός πρίγκηπας” με
το οποίο μεγάλωσαν πολλές γενιές.

Ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί στο Ηράκλειο Κρήτης

Παιχνίδια στη φύση διοργανώθηκαν από τη ΝΑ Λάρισας

φιλοσοφία
Μετά από αρκετούς μήνες φροντίδας ενός από τα υιοθετημένα πάρκα μας, αποφασίσαμε πως είναι καιρός να
προσθέσουμε μερικά φυτά. Εθελοντές από τη ΝΑ Ηρακλείου φύτεψαν στο νέο πάρκο και έδωσαν χαμόγελα αισιοδοξίας για ένα μέλλον με πιο ενεργούς ανθρώπους.

Στη Θεσσαλονίκη, συνεχίζοντας τις προσπάθειές μας να έχουμε ένα πιο ελκυστικό περιβάλλον στη “γειτονιά” μας. Νιώθουμε
την ευθύνη και τη χαρά να προσφέρουμε στην πόλη και τους συμπολίτες μας. Προσπαθούμε με αυτόν τον τρόπο να δώσουμε ένα
“ζωντανό” παράδειγμα ενεργής και αισιόδοξης στάσης, συμμετοχής
και πρωτοβουλίας για μια ομορφότερη πόλη.
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ΟΙ 8 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ
ΚΑΡΛ ΓΙΟΥΓΚ
Κείμενο: Γ. Χρόνης

εμπόριο κ.λ.π. Όταν ξεπεράσει κάποια όρια, χάνει τη σύνδεση
με τον εαυτό του και κινδυνεύει από νευρώσεις και υστερίες.
Τον απασχολεί πάνω απ’ όλα να προκαλεί το ενδιαφέρον των
άλλων. Είναι μεγάλος κουτσομπόλης σε αλήθειες και ψέμματα.

Η τάση του ασυνείδητου
Όσο περισσότερο ασχολείται με τα εξωτερικά τόσο ο ψυχισμός του στρέφεται προς τα μέσα σε υποκειμενικές αξιώσεις
και ανάγκες. Εφόσον τα εσωτερικά προσωπικά στοιχεία καταπιέζονται συνεχώς, το ασυνείδητο προβάλλει στο προσκήνιο
της συνείδησης πόθους και ελπίδες, προοπτικές ζωής, συναισθήματα, προσωπικές αρχές κ.ά., που ζητούν έντονα την τροφοδοσία τους.
1. Ο εξωστρεφής διανοητικός

Ο

Εκτός από την εξωστρέφεια χρησιμοποιεί τη διανόηση σε
εξωτερικά πράγματα, γεγονότα, ακόμη και σε αφηρημένες ιδέ-

ι συνδυασμοί των τεσσάρων λειτουργιών

ες. Ακολουθεί με ακρίβεια και αντικειμενικά τα γεγονότα και

της συνείδησης μαζί με τις δύο τάσεις οδή-

τις καταστάσεις. Θέλει να συλλέγει εμπειρικό υλικό, κι ας μη

γησαν τον Κ. Γιούνγκ να διακρίνει 8 βασι-

μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Το συναίσθημά του ατροφεί.

κούς ψυχολογικούς τύπους:

Αυτό μπορεί να τον κάνει νευρωτικό. Είναι ο κατ’ εξοχήν τύπος

α. Τον ΕΞΩΣΤΡΕΦΗ: 1. διανοητικό, 2. συναισθηματι-

κό, 3. κατ’ αίσθηση και 4. ενορατικό ή διαισθητικό
β. Τον ΕΣΩΣΤΡΕΦΗ: 1. διανοητικό, 2. συναισθηματι-

άνδρα του δυτικού πολιτισμού.
2. Ο εξωστρεφής συναισθηματικός
Συναντάται κυρίως στις γυναίκες. Βλέπει, βιώνει και εκτιμά

κό, 3. κατ’ αίσθηση και 4. ενορατικό.

τα πράγματα με συναισθηματικό τρόπο. Δύσκολα πείθει τους

Α. Ο ΕΞΩΣΤΡΕΦΗΣ ΤΥΠΟΣ
Γενική τάση της συνείδησης

άλλους, εφόσον τείνει να εξάγει συμπεράσματα μέσα από συ-

Βασική τάση αποτελεί η σχέση με τον έξω κόσμο, τα
αντικείμενα και την προσαρμογή σ’ αυτά, ανεξαρτήτως

ναισθηματικές προβολές. Όταν η ατροφία της διανόησης γίνει υπερβολική, έχουμε υστερικά συμπτώματα και νηπιακή συμπεριφορά.

ηθικής αξιολόγησης. Το περιβάλλον τον απορροφά. Τον

3. Ο εξωστρεφής κατ’ αίσθηση

απασχολεί τι θα πει ο κόσμος, τι ζητάει η κοινωνία και

Λέγεται και αντιληπτικός τύπος. Προέχουν οι αισθήσεις

πώς θα συμμορφωθεί μ’ αυτά. Επιτυγχάνει έτσι μεγάλη

του. Δίνεται αλλά και δένεται μ’ αυτές στα εξωτερικά αντικεί-

προσαρμοστικότητα ακόμη και σε κοινωνικοπολιτικές

μενα, χωρίς να νοιάζεται για λογικές επεξεργασίες και συναι-

συνθήκες που ρέουν και τα καταφέρνει στη διπλωματία, το

σθηματικές εμβαθύνσεις. Επιδιώκει την απόλαυση και την κα-
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λοπέραση. Είναι εύθυμος, αξιαγάπητος και εύπιστος. Μπορεί

σεις και εμπειρίες. Οι κρίσεις του φαίνονται συνήθως απότομες,

να καταντήσει ακόλαστος, ζηλιάρης και καχύποπτος. Η ενόρα-

ψυχρές και αυθαίρετες. Προσπαθεί να επιβάλει τα δικά του δι-

ση είναι ελάχιστα ανεπτυγμένη σ’ αυτόν.

ανοήματα και πολλές φορές συγχέεται σ’ ένα κόσμο από παρα-

4. Ο εξωστρεφής ενορατικός

νοήσεις. Συχνά ντύνεται και συμπεριφέρεται αδέξια. Στο επάγ-

Συναντάται περισσότερο στις γυναίκες. Αντιλαμβάνεται τα

γελμά του, αρχικά, προδιαθέτει δυσμενώς τους συναδέλφους

πράγματα «ασυνείδητα» και πολλές φορές χωρίς λογική. Με

και προϊστάμενους, αλλά η καλύτερη γνωριμία μαζί του ανα-

κανένα ή ελάχιστα στοιχεία προβλέπει πρόσωπα και καταστά-

δεικνύει πολλές ικανότητες και απόθεμα καλοσύνης. Δεν έχει

σεις μελλοντικώς. Έχει σιγουριά για το μέλλον. Συλλαμβάνει

ανεπτυγμένο το συναίσθημα, γι’ αυτό στις συμπεριφορές και

νέες ιδέες. Είναι δημιουργικός και προωθεί τα πράγματα. Περι-

σχέσεις του δείχνει αδεξιότητα και παιδική αφέλεια.

φρονώντας τα πράγματα της αίσθησης, εκτρέπεται σε δογματι-

2. Ο εσωστρεφής συναισθηματικός

σμούς και αβάσιμες μελλοντολογίες. Εγκαταλείπει μισοτελειω-

Το ανεπτυγμένο του συναίσθημα γεννάει μέσα του συναι-

μένα τα πράγματα, για να ασχοληθεί με άλλα.

σθηματική ένταση. Επειδή η ροπή δεν εκδηλώνει προς τα έξω

Β. Ο ΕΣΩΣΤΡΕΦΗΣ ΤΥΠΟΣ
Γενική τάση της συνείδησης

το συναισθηματικό του κόσμο, τον κρύβει από τους άλλους.
Έτσι παρουσιάζεται σιωπηλός και δυσνόητος ή αντίθετα εκρή-

Έχει δικές του αρχές και αντιλήψεις με τις οποίες βλέπει, βι-

γνυται σε συναισθηματικές κρίσεις. Κάθε λανθάνουσα αρχε-

ώνει και κρίνει την πραγματικότητα. Η υποκειμενική του διά-

τυπική εικόνα του είναι γεμάτη συναισθηματικούς τόνους. Τα

θεση προσδιορίζει τις αντιλήψεις του.

εγωιστικά συναισθήματα που τον κατέχουν, φανερώνουν αυ-

Δε νοιάζεται να προσαρμοστεί στο περιβάλλον, αλλά απαιτεί αυτό από το περιβάλλον. Αν οι θεωρίες του δεν συμφωνούν

ταρέσκεια και θέλει να έχει την αποκλειστικότητα στο ενδιαφέρον των άλλων.

με την πραγματικότητα, τότε τόσο το χειρότερο για την πραγ-

Η κατάσταση της έντασης του είναι πολύ γνώριμη. Βιώνει

ματικότητα. Καταλαβαίνουμε έτσι την ιδιορρυθμία, αντικοινω-

τις παραστάσεις με συναισθηματική ένταση, αντίθετα με τον

νικότητα, εγωισμό και φιλαυτία του εσωστρεφούς.

εσωστρεφή διανοητικό που τις βιώνει σε βάθος. Θέλει να υπε-

Η τάση του ασυνείδητου

ρέχει και να άρχει σε αντικείμενα, περιβάλλον και ανθρώπους.

Περιφρονώντας την πραγματικότητα, ενισχύεται ασυνεί-

Έτσι, συχνά εξελίσσεται σε φιλόδοξο, αρχομανή ή ακόμη

δητα η επιρροή των αντικειμένων πάνω του μέχρι επικίνδυνου

και τυραννικό. Παθολογική έκφραση των χαρακτηριστικών

βαθμού.

αυτών δημιουργεί νευρασθένεια και ψυχοπάθεια.

Έτσι, ένας φανατικός αγώνας για την ελευθερία του πνεύματος μπορεί να γίνει ασυνείδητη έξαρση από οικονομικούς και
υλικούς παράγοντες.

3. Ο εσωστρεφής αντιληπτικός (κατ’ αίσθηση) τύπος
Η ψυχική του διάθεση παρεμβαίνει έντονα στην πορεία
που διανύει ο εξωτερικός ερεθισμός, μέχρι να γίνει συναίσθη-

Η ανεξαρτησία της δικής του γνώμης κινδυνεύει να γίνει

ση και συναίσθημα. Έτσι το τελικό αίσθημα-αντίληψη είναι αυ-

αγχώδης υποταγή στην κοινή γνώμη. Η ηθική υπεροχή σε εξευ-

στηρά υποκειμενικά, εφόσον ο εξωτερικός ερεθισμός χρωμα-

τελισμό της προσωπικότητας.

τίζεται έντονα από τις προδιαθέσεις, τις βαθύτερες παραστά-

Τέλος η υπερβολική εσωστρέφεια καταλήγει σε νεύρωση,
που χαρακτηρίζεται από αποφασιστικότητα, έμμονες ιδέες,
ισχυρή ευσυγκινησία, χρόνια υπερκόπωση.

σεις του και τις αρχετυπικές εικόνες του, που λανθάνουν στο
ασυνείδητο.
Φαίνεται ήρεμος και αδιάφορος. Πραγματικά όμως

1. Ο εσωστρεφής διανοητικός

είναι μαγεμένος από τις βαθιές εντυπώσεις του. Έχει

Το εξωτερικό περιβάλλον είναι απλώς η αφετηρία του.

συνήθως ανεπτυγμένα και συναίσθημα και διανόηση, οπότε

Πρώτο του μέλημα είναι να ανάγει το περιβάλλον στις δικές

δυσκολεύεται να εκφραστεί και να τον κατανοήσουν ή ακόμη

του υποκειμενικές αρχές και ιδέες μέσα από ισχυρούς εσωτερι-

να κατανοήσει ο ίδιος τον εαυτό του. Λύπη τον κυριεύει, όταν

κούς παράγοντες. Είναι επιφυλακτικός ή ακόμη και αρνητικός

ο εξωτερικός κόσμος αποκαλύπτεται διαφορετικός από τις

στα αντικείμενα. Εμβαθύνει, χωρίς να επεκτείνει, στις εντυπώ-

δικές του αντικειμενικές εκτιμήσεις. Όταν αυτό επεκταθεί
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υπερβολικά, γεννιούνται έμμονες ιδέες, που οδηγούν σε

είναι ισορροπημένο και υγιές. Βέβαια, στην εποχή του Γιούνγκ,

ψυχασθένεια.

και πολύ περισσότερο σήμερα, βλέπουμε τον κόσμο γεμάτο

4. Ο εσωστρεφής ενορατικός

νευρώσεις και ψυχασθένειες, λόγω του μονομερούς τρόπου

Συλλαμβάνει την αλήθεια πίσω από εικόνες και αντικείμενα

ζωής. Ο ίδιος ο πολιτισμός καταστρέφεται από τις νευρώσεις,

με μεγάλη σαφήνεια. Έρχεται εύκολα σε επαφή και σύλληψη με

την ψυχασθένεια και την τρέλα του.

αρχετυπικές εικόνες. Βλέπει βαθιά στις ψυχές και προλέγει συ-

Εμείς εκπλησσόμαστε για το «ολιστικό» και «δυναμικά αλ-

χνά τα μέλλοντα. Απεχθάνεται την πραγματικότητα όπως έχει

ληλοεπηρεαζόμενο» περιβάλλον που μας φανερώνει ο Γιούνγκ

και την αποφεύγει. Φαίνεται να είναι απών και το βλέμμα του

μέσα στην ανθρώπινη ψυχή και στις σχέσεις της με τον κόσμο

είναι προσηλωμένο σε κάτι μελλοντικό και άσχετο με τον αι-

και τη φύση.
Θα κλείσουμε το άρθρο αυτό με κάποια λόγια του καθηγη-

σθητό κόσμο.
Υπερβολική ένταση των χαρακτηριστικών αυτών κυριεύ-

τή Ε. Bohler για τον άνθρωπο Γιούνγκ: «Με την τεράστια έκτα-

ουν τη συνείδηση με ενορατικές εσωτερικές εικόνες, έμμονα

ση του έργου της ζωής του και την προσωπική επίδραση που

συναισθήματα και οδηγούν σε νεύρωση (υποχονδρία), έμμονες

πήγασε από τον Γιούνγκ σαν άνθρωπο και σαν ερευνητή, μό-

δεσμεύσεις, προσκόλληση σε ορισμένα γεγονότα ή πράγματα,

λις που μπορεί να υπολογίσει ο αμύητος τι σημαίνει αυτό, δη-

υπερευαισθησία των αισθητηρίων κ. λ. π.

λαδή ότι μπροστά στο πλήθος των ιδεών που τον κατέκλυσαν,

Ο άνθρωπος γεννιέται με κάποια τάση προς ένα απ’ αυτούς

διαφύλαξε το επιστημονικό του ήθος, παρέμεινε ανεξάρτητος,

τους 8 ανθρώπινους τύπους κατά το Γιούνγκ ή με κάποιους

νηφάλιος, και διαφύλαξε την αλήθεια σαν κάτι αιωρούμενο και

συνδυασμούς των τάσεων αυτών. Η τάση αυτή είναι το

όχι τελειωμένο, σαν κάτι δυναμικό, πανάρχαιο και αιώνια νέο.

εργαλείο της ψυχικής ζωής του ατόμου, αλλά ταυτόχρονα και

Σ’ αυτά ακριβώς βρίσκεται η μοναδικότητα της προσωπικότη-

το μέσο καταστροφής του, αν το χρησιμοποιήσει μονομερώς.

τάς του στην εποχή της φτηνής προπαγάνδας και της απλής

Γι’ αυτό, πάντα χρειάζεται το συμπλήρωμα αυτής της τάσης με

σκέψης του συστήματος».

την αντιρροπική και συμπληρωματική της, ώστε το άτομο να
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AUGUSTE RODIN:
Ο Σκεπτόμενος
Κείμενο: Βιργινία Αληζιώτη

Ο

Φρανσουά Ωγκύστ Ρενέ Ροντέν (François-

ενδιαφέρον για τη ζωγραφική και δέκα ετών παρακολούθησε

Auguste-René

ήταν

τα πρώτα του μαθήματα. Στα 14 χρόνια του εισήχθη στη σχολή

Γάλλος γλύπτης, που επηρέασε σε μεγάλο

École Impériale de Dessin, γνωστή και ως Petite École (Μικρή

βαθμό τη γλυπτική του 20ού αιώνα με τα

Σχολή), όπου επιχείρησε να σπουδάσει αλλά απορρίφθηκε συ-

έργα του. Αρνήθηκε να αγνοήσει τις ανθρώπινες αδυναμίες

νολικά τρεις φορές. Την περίοδο αυτή μελετά εντατικά και επι-

και τις περιέγραψε όσο καλύτερα μπόρεσε στην τέχνη του,

σκέπτεται μουσεία παρατηρώντας με ενδιαφέρον γλυπτά της

με ρεαλισμό και δύναμη. Περιέγραψε επίσης και την ερωτική

αρχαιότητας ανακαλύπτοντας παράλληλα και την προσωπική

αδυναμία, με πάθος κι ομορφιά.

του κλίση στη γλυπτική.

«Ο

Σκεπτόμενος»

είναι

Rodin,

από

τα

1840-1917)

γνωστότερα

και

Σε ηλικία 18 ετών αρχίζει να εργάζεται στο Παρίσι

δημοφιλέστερα γλυπτά του: είναι η απεικόνιση του ανθρώπου

προκειμένου να συντηρήσει την οικογένειά του. Η πόλη

που διαλογίζεται στο πεπρωμένο του.

του Παρισιού του προσφέρει αυτή τη δυνατότητα, καθώς

Η ζωή του ήταν μια συνεχόμενη πάλη για το άνοιγμα νέων

την εποχή αυτή πολλά αγάλματα και διακοσμητικά γλυπτά

κατευθύνσεων στη μοντέρνα γλυπτική. Οι περισσότερες από

κατασκευάζονται

προκειμένου

να

χρησιμοποιηθούν

σε

τις καλλιτεχνικές κινήσεις του 20ου αιώνα βασίζονται στο έργο

δημόσιους χώρους. Παράλληλα, ο Ροντέν παράγει και

του Rodin.

προσωπικά έργα.

Προς το τέλος της ζωής του, ο Rodin εντυπωσίασε τους

Το 1864 συναντά την Ροζ Μπερέ (Rose Beuret), την κάνει

νεότερους με τα εξής συγκινητικά λόγια: «Η πάλη συνεχίζεται...»

σύντροφό του και ποζάρει σε πολλά έργα του. Την ίδια χρο-

Γεννήθηκε στις 12 Νοεμβρίου του 1840 στο Παρίσι, δεύτε-

νιά απορρίπτεται δύο φoρές στο Σαλόν του Παρισιού το έργο

ρος γιος του Ζαν Μπατίστ Ροντέν (Jean-Baptiste Rodin) και

του Άντρας με Σπασμένη Μύτη, που ο ίδιος θεωρεί ως το πρώ-

της Μαρί Σεφέρ (Marie Cheffer). Από νεαρή ηλικία επέδειξε

το του σημαντικό γλυπτό, αλλά αργότερα, το 1875, γίνεται δε-
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κτό με τον τίτλο Πορτρέτο Ρωμαίου και

κατηγορούν πως χρησιμοποίησε ένα

αποτελεί παράλληλα το πρώτο έργο του

«καλούπι» ώστε να επιτύχει μια τόσο

Ροντέν που εκτίθεται στο Σαλόν.

ρεαλιστική απόδοση.

Το 1875 ταξιδεύει στην Ιταλία και

Το

1880

του

ανατίθεται

να

επηρεάζεται βαθιά από το έργο του

διακοσμήσει την πύλη του Μουσείου

Μικελάντζελο Μπουοναρότι. Την ίδια

Καλών Τεχνών. Για το συγκεκριμένο

περίοδο επεξεργάζεται ένα άγαλμα

έργο,

μεγάλων διαστάσεων, προκειμένου να το

Οι Πύλες της Κολάσεως, ο Ροντέν

εκθέσει στο Σαλόν του Παρισιού. Για το

βασίστηκε στη Θεία Κωμωδία του

έργο αυτό, που αργότερα θα ονομαστεί

Δάντη και προσπάθησε να αποδώσει το

Εποχή του Μπρούντζου, χρησιμοποιεί

ταξίδι του Δάντη στον Κάτω Κόσμο.

που

αργότερα

ονομάστηκε

ένα ανδρικό μοντέλο και ακολουθεί

Κατά τη διάρκεια της εργασίας του

Επάνω: Ο Rodin γύρω στο 1890

τα πρότυπα των αρχαιοελληνικών και

για τις Πύλες, ο Ροντέν αναγνωρίζεται

Κάτω: Ο Κόμης Ugolino, Musée

ρωμαϊκών γλυπτών. Το 1877 εκτίθεται

ολοένα και περισσότερο ως σημαντικός

στο Σαλόν αλλά, αν και αναγνωρίζεται

δημιουργός αναλαμβάνοντας περισσό-

η υψηλή αισθητική του, οι κριτικοί

τερες παραγγελίες.

d’Orsay
Απέναντι σελίδα: Οι Πύλες της
Κολάσεως, Kunsthaus
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αδυνατούν να πιστέψουν πως το έργο
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τους σημαντικότερους γλύπτες και

Το 1908 ο Ροντέν μετακομίζει

Τον τελευταίο χρόνο της ζωής του

στη Διεθνή Έκθεση του Παρισιού ένα

στο ξενοδοχείο Biron, έξω από το

παντρεύτηκε τη σύντροφό του, Ροζ

τμήμα αφιερώνεται αποκλειστικά σε

Παρίσι, κατοικία και άλλων γνωστών

Μπερέ. Πέθανε το Νοέμβριο του 1917,

έργα του. Παράλληλα ο ίδιος συνεχίζει

καλλιτεχνών,

σε ηλικία 77 ετών.

να εργάζεται και είτε επεξεργάζεται

Ανρί Ματίς. Το 1912, το γαλλικό

παλαιότερες

είτε

κράτος σχεδιάζει την κατεδάφιση του

μακρόχρονα

ξενοδοχείου αλλά ο Ροντέν πείθει

σχέδια. Εικάζεται πως την περίοδο

τις αρχές να διατηρηθεί το κτήριο με

αυτή ο Ροντέν διαθέτει μερικές δεκάδες

αντάλλαγμα την παραχώρηση εκ μέρους

βοηθών προκειμένου να αντεπεξέλθει

του όλων των έργων του στη γαλλική

στην πληθώρα των παραγγελιών που

κυβέρνηση.

αναλαμβάνει.

μετατράπηκε στο Μουσείο Ροντέν.

ολοκληρώνει

δημιουργίες
άλλα

του

όπως

του

Αργότερα,

ζωγράφου

το

κτήριο

Πηγές:
• www.wikipedia.org
• “Rodin”, Ionel Jianou, Imprimerie Couilleaux 4,
rue Aurvay – LE MANS pour les Editions de Musée
Rodin Paris – Paris 1990
• Εικόνα: «Ο Σκεπτόμενος» (πηγή: www.
onlinefreecomputers.com)
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Ο ΕΣΩΤΕΡΙΣΜΟΣ
ΣΤΟΝ ΝΤΙΣΝΕΪ
Κείμενο: Α. Χατζημπαλάση

Ο

Γουώλτ Ντίσνεϊ, Αμερικανός σχεδιαστής και

ριθμεί σήμερα δεκάδες ταινίες, μερικές από τις οποίες είναι: «Η

παραγωγός, γεννήθηκε στις 5 Δεκεμβρίου του

Σταχτοπούτα», «Η Παναγία των Παρισίων», «Η Πεντάμορφη

1901, στο Σικάγο. Από πολύ μικρή ηλικία είχε

και το τέρας», «Ηρακλής πέρα από το μύθο», «Πήτερ Παν», «Η

ιδιαίτερη κλίση στη ζωγραφική. Έγινε παγκο-

Ατλαντίδα», «Η ωραία κοιμωμένη», «Ο βασιλιάς των λιοντα-

σμίως γνωστός ως δημιουργός των κινηματογραφικών κινου-

ριών» κ.ά.

μένων σκίτσων με το όνομα «Μίκυ Μάους». Το 1923 ίδρυσε

Όλες αυτές οι ταινίες βασισμένες σε μύθους, παραμύθια και

μαζί με τον αδελφό του το στούντιο Ντίσνεϊ για την παραγω-

θρύλους μεταφέρουν στο κοινό στοιχεία μαγείας, ηρωισμού,

γή κινουμένων σχεδίων. Γύρισε ταινίες στις οποίες προσπάθη-

φαντασίας, μέσα από ένα πνεύμα ευχάριστο, δημιουργικό και

σε να συνδυάσει τα κινούμενα σχέδια με αληθινούς πρωταγω-

εκπαιδευτικό. Και είναι φανερό ότι αν κοιτάξει κάποιος πιο βα-

νιστές. Στη δεκαετία 1928-37 γνώρισε μεγάλη δόξα και ονο-

θιά σε μερικές απ’ αυτές, αν όχι σε όλες, θα συναντήσει αρκετά

μάστηκε «σύγχρονος Αίσωπος». Οι ήρωές του (Γκούφυ, Ντό-

εσωτερικά στοιχεία.

ναλντ Ντακ, Μίκυ, Μίνι κ.λ.π.) αγαπήθηκαν πολύ, ιδιαίτε-

Ο Βασιλιάς των λιονταριών (The Lion King)

ρα από τα παιδιά. Από τις πολλές επιτυχημένες ταινίες του οι

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο «Βασιλιάς των

σημαντικότερες είναι: «Η Χιονάτη και οι 7 νάνοι», «Πινόκιο»,

λιονταριών». Μια ταινία που έχει συναρπάσει μικρούς και

«Φαντασία».

μεγάλους και είναι εμφανές ότι κρύβει βαθιά εσωτερικά νοήματα

Το έργο του

και μεταφέρει ιδιαίτερα μηνύματα. Βασισμένη στον κόσμο

O κόσμος του Γουώλτ Ντίσνεϊ είναι γεμάτος μαγεία, σοφία

των ζώων, η υπόθεση έχει ως εξής: Ο Μουφάσα, βασιλιάς των

και αισιοδοξία. Ο Ντίσνεϊ μεταμόρφωσε τον κόσμο της ψυχα-

λιονταριών, φέρνει στον κόσμο με τη σύζυγό του Σαράπι ένα

γωγίας σ’ αυτό που γνωρίζουμε σήμερα. Αποτελεί τη γέφυ-

λιονταράκι, το Σίμπα. Ο Μουφάσα εκπαιδεύει το γιο του και

ρα μεταξύ του παρελθόντος και του μέλλοντος, καθώς τα έργα

τον συμβουλεύει να μην παρακούσει τις εντολές του. Ο Σίμπα

του έχουν γίνει διαχρονικά.

όμως δεν κάνει αυτό που του υποδεικνύει ο πατέρας του, κι έτσι

Πέθανε το 1966, αλλά και μετά το θάνατό του οι συνεχι-

ο κακός και μοχθηρός θείος του Σκαρ μαζί με τις φρικτές ύαινες

στές του διατήρησαν τον υπέροχο παραμυθένιο κόσμο που είχε

στήνουν παγίδα στο μικρό Σίμπα, σκοτώνουν το Μουφάσα και

δημιουργήσει. Έτσι η κινηματογραφική εταιρία «Ντίσνεϊ» απα-

διώχνουν το λιονταράκι κάνοντάς το να πιστεύει ότι εκείνο
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σκότωσε τον πατέρα του. Ο Σκαρ παίρνει μ’ αυτόν τον τρόπο

-«...Μα ένας βασιλιάς ό,τι θέλει το έχει»

την εξουσία και φέρνει τη δυστυχία σ’ όλο τον κόσμο των ζώων.

-«Αλλά έχει και υποχρεώσεις, δεν κάνει πάντα ό,τι θέλει.

Εξόριστος ο Σίμπα συναντάει τον Πούμπα, ένα αγριογούρουνο,

Όλα τα πράγματα συνυπάρχουν σε μια εύθραυστη ισορροπία.

και τον Τιμόν και ζει μαζί τους αφήνοντας πίσω του όλα όσα

Ένας βασιλιάς πρέπει να κατανοεί και να σέβεται όλα τα

είχε μάθει μέχρι τώρα αρνούμενος να επιστρέψει στο βασίλειο

πλάσματα. Από το ταπεινό μυρμήγκι ως τη ζωηρή αντιλόπη».

του πατέρα του. Κάποια ημέρα όμως ο μάγος του βασιλείου

«...Είσαι ένας κρίκος στην αλυσίδα αυτής της ζωής».

των ζώων, ένας γέρικος πίθηκος, αφού επιβεβαιώνει ότι ο

Σύμφωνα με τον Πλάτωνα, για να υπάρξει μια σωστή πόλη,

Σίμπα ζει, καταφέρνει να τον πείσει να γυρίσει πίσω. Εκεί ο

θα πρέπει «να γίνουν οι φιλόσοφοι βασιλείς ή να φιλοσοφούν

Σίμπα αντικρύζοντας μια μαύρη και άγονη
γη, θα πάρει εκδίκηση σκοτώνοντας
το Σκαρ και

θα επαναφέρει

ξανά τη ζωή στο βασίλειό του
ακολουθώντας το δρόμο που
χάραξε ο πατέρας του.

οι βασιλιάδες», να κυβερνούν δηλαδή άτομα στα οποία
θα συνδυάζεται αρμονικά η δύναμη με τη φιλοσοφία.
Και εκείνοι που ονομάζονται φιλόσοφοι είναι αυτοί
που κατέχουν τη γνώση του καθαυτού όντος και
δεν χάνονται στην πολλαπλότητα των μορφών.
Στόχος τους είναι ολόκληρη η πολιτεία να
είναι ευτυχισμένη.

Μερικές φράσεις από

-«Χακούνα - Ματάτα...

την ταινία είναι:
-«Ό,τι

είχα

ανάγκη να ζήσω τη ζωή μου...»

φωτίζει

Αυτή η φράση σημαίνει: Έξω

ο ήλιος ανήκει στο

καρδιά, ξέχνα τη δράση, όπου θέλει

βασίλειό μας».

ας βγει, ούτε έγνοιες ούτε ευθύνες.

«Και εκεί που δεν

Είναι ο γνωστός μικροαστισμός,

φωτίζει;»
είναι

το να θέλει κανείς να βολευτεί

έξω από τα σύνορα,

κλεισμένος μέσα στο σπίτι

να μην πλησιάσεις

του, χωρίς να αναζητάει

ποτέ!»

τίποτα άλλο, παρά μόνο

-«Αυτό

Είναι

την κάλυψη των υλικών και

εμφανές

ψυχολογικών του αναγκών.

εδώ,

«Ξέχασες ποιος είσαι...

το
Κοίτα

στοιχείο του
δυαδισμού.
ύπαρξη

δύο

εαυτό

σου...

Να πάρεις τη δική σου θέση

Η

στον κύκλο της ζωής. Θυμήσου

αντίθετων

ποιος είσαι, γίνε ο βασιλιάς. Εσύ το

κόσμων: ο σκοτεινός, υγρός,
άγονος, έρημος, επικίνδυνος στον οποίο βασιλεύουν

τον

δικαιούσαι».

η κακία και η αδικία (Σκαρ) και ο φωτεινός, γόνιμος, γεμάτος

Ένα ον έχει πάντα μια θέση στη ζωή, ένα σκοπό για τον

ζωή κόσμος, όπου υπάρχει μια φυσική ροή στα πράγματα και

οποίο γεννήθηκε. Και ο σκοπός αυτός δεν έχει να κάνει με

βασιλεύει η δικαιοσύνη.

το μικροαστισμό και την απλή καθημερινότητα αλλά με κάτι

-«Ένας βασιλιάς ανατέλει και δύει, όπως ακριβώς ο ήλιος.

βαθύ, αληθινό και αιώνιο, που οι περισσότεροι ξεχνάνε. Μόνο

Μια μέρα, Σίμπα, και ο δικός μου ο ήλιος θα βασιλέψει και θα

η ψυχή θυμίζει την ταυτότητα του ανθρώπου. Γιατί αυτή

γίνεις εσύ πια Άρχοντας».

παραμένει αναλλοίωτη και άφθαρτη.

Εδώ η ζωή και ο θάνατος παρουσιάζονται με πολύ φυσικό
τρόπο σαν μια φυσική ροή του κύκλου της ζωής.

Άλλο σημαντικό στοιχείο που παρουσιάζεται στο έργο
είναι η ύπαρξη του Μάγου – Σαμάνου, ο οποίος αποτελεί ένα
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εξίσου σημαντικό πρόσωπο στην κοινωνία των ζώων μαζί με

Βλέποντας αυτήν την ταινία θα μπορούσε κάποιος να

το βασιλιά. Αυτόν συμβουλεύεται και ο βασιλιάς. Ο μάγος

συσχετίσει τον εαυτό του μ’ αυτό το μικρό λιονταράκι που

ελέγχει και επιβεβαιώνει τα πράγματα. Επίσης προφητεύει και

καταφέρνει να ξυπνήσει μέσα του τον πραγματικό Εαυτό και

ακολουθεί κάποια τελετουργικά και τέλος αφυπνίζει το Σίμπα.

να βαδίσει σύμφωνα με το Πεπρωμένο του.

Τον κάνει να θυμηθεί.

Μήπως κι εμείς πολλές φορές δεν πέφτουμε στην άγνοια

Σε ολόκληρη την ταινία επικρατεί ένα μυστηριακό και ηρω-

και στην ξεγνοιασιά προσπαθώντας να αποφύγουμε την αλή-

ικό πνεύμα: Ένας ήρωας-βασιλιάς πεθαίνει προσπαθώντας να

θεια, παρόλο που μέσα μας κάτι μας λέει ότι δεν είμαστε αυτοί

σώσει το γιο και διάδοχό του, να προφυλάξει δηλαδή το μέλ-

που νομίζουμε ότι είμαστε κι ότι η ζωή έχει να μας προσφέρει

λον. Και ένας ήρωας-βασιλιάς γεννιέται περνώντας από τέσσε-

πολλά περισσότερα από το «Χακούνα – Ματάτα»; …

ρα στάδια εξέλιξης:
1) Την παιδική ζωή, τη γεμάτη ξεγνοιασιά αλλά και γεμάτη
σημαντικά μαθήματα από τον πατέρα.
2) Την περιέργεια να γνωρίσει την άλλη πλευρά (τη σκοτεινή) παρακούοντας τη συμβουλή του πατέρα του, με συνέπεια

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

να οδηγηθεί στην αυτοεξορία και στην άγνοια, που τον κάνουν

Εγκυκλοπαίδεια Υδρόγειος, εκδ. Δομική, τόμος 11.
Οι ταινίες:
«Ο Βασιλιάς των λιονταριών 1» («The Lion King 1»).
«O Βασιλιάς των Λιονταριών 2» («The Lion King 2»).
«Η Ατλαντίδα».
«Ηρακλής πέρα από το μύθο».
Internet:
www.justdisney.com
movies.yahoo.com
www.cinephilia.gr

να ξεχάσει ποιος πραγματικά είναι και ποια η ευθύνη του.
3) Τη συνάντηση με το Μάγο, που τον κάνει να αντιμετωπίσει το παρελθόν και να θυμηθεί την ταυτότητά του, ποιος είναι.
4) Την επιστροφή και την πραγματική γέννηση του ήρωα-βασιλιά, που σκοτώνει «το κακό» (Σκαρ) επιφέροντας τη δικαιοσύνη και την αρμονία.
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The Mindscape
of Alan Moore
Σκηνοθεσία: DeZ Vylenz

Ο

εσωτερικός

κινηματογράφος

Alan Moore θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους συγγραφείς κόμικ της
εποχής μας. Οι ιστορίες του, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται τα Watchmen, V for
Vendetta, From Hell, έφεραν μια νέα εποχή στον τομέα των κόμικ, αλλάζοντας τον
τρόπο που το μέσο προσεγγίζει διάφορα θέματα, φτάνοντας (ή και ξεπερνώντας) το

ύψος αυτού που ο περισσότερος κόσμος ονομάζει «σοβαρή λογοτεχνία».
Σε αυτό το 77λεπτο ντοκιμαντέρ, ο ίδιος ο Moore μας μιλάει για τη ζωή του, κάποια από τα

έργα του και αναπτύσσει τις απόψεις του πάνω σε διάφορα θέματα όπως η σχέση μεταξύ τέχνης
και μαγείας, θρησκείας, επιστήμης και πνευματικότητας, την εξέλιξη της ανθρώπινης σκέψης, τον
τρόπο με τον οποίο βλέπουμε την κοινωνία και πολλά άλλα, συνδέοντάς τα με τόση δεξιοτεχνία, που
ανεξαρτήτως αν ο θεατής συμφωνεί ή διαφωνεί, το ενδιαφέρον παραμένει αμείωτο.
Μερικά αποσπάσματα:
«Στο έργο μου ως συγγραφέας, ασχολούμαι με φαντασία, δεν ασχολούμαι με ψέματα. Αν και ομολογώ ότι η διαφοροποίηση είναι
λεπτή, και ίσως όχι εύκολα αντιληπτή από τον απλό άνθρωπο, με τη φαντασία, την τέχνη και τη συγγραφή, είναι σημαντικό ακόμα
και αν έχεις να κάνεις με τομείς εντελώς εξωφρενικής φαντασίας, να υπάρχει μια συναισθηματική αντήχηση. Είναι σημαντικό μια
ιστορία να ηχεί ως αληθινή σε ένα ανθρώπινο επίπεδο, ακόμα κι αν δεν συνέβη ποτέ».
«Το να αφήσω τη δουλειά μου και να αρχίσω σαν συγγραφέας ήταν ένα τεράστιο ρίσκο, ένα άλμα στο κενό, ένα χτύπημα στα
τυφλά. Αλλά οτιδήποτε αξίζει στις ζωές μας είτε είναι καριέρα, ένα έργο τέχνης, μία σχέση, πάντα ξεκινάει με ένα τέτοιο άλμα. Και
για να τα καταφέρεις, πρέπει να αφήσεις στην άκρη τον φόβο της αποτυχίας και την επιθυμία της επιτυχίας. Πρέπει να κάνεις αυτά
τα πράγματα εντελώς αγνά, χωρίς φόβο, χωρίς επιθυμία. Επειδή αυτά που κάνουμε χωρίς την επιθυμία του αποτελέσματος, είναι οι
πιο αγνές πράξεις που θα κάνουμε ποτέ».
«Δεν είναι δουλειά των καλλιτεχνών να δώσουν στο κοινό αυτό που θέλει το κοινό. Αν το κοινό ήξερε τι χρειάζεται, δεν θα ήταν
το κοινό. Θα ήταν ο καλλιτέχνης. Η δουλειά των καλλιτεχνών είναι να δώσουν στο κοινό αυτό που χρειάζεται».
«Οιαλχημιστέςείχανδύοστοιχείαστηφιλοσοφίατους.ΑυτάήτανοιαρχέςSolveetCoagula.Solveήταντοαντίστοιχοτηςανάλυσης,
το να αποσυναρμολογείς κάτι για να δεις πώς λειτουργεί. Coagula ήταν η σύνθεση, το να ξαναβάλεις μαζί τα αποσυναρμολογημένα
κομμάτια, έτσι ώστε να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά. Αυτές είναι δύο πολύ σημαντικές αρχές που μπορούν να εφαρμοστούν
σχεδόνσεκάθετομέατουπολιτισμού.Γιαπαράδειγμα,υπήρξεπρόσφαταστηλογοτεχνίαένακύμαμεταμοντερνισμού,αποδόμησης.
Αυτό είναι Solve. Ίσως είναι καιρός για λίγο περισσότερο Coagula στις τέχνες. Έχοντας αποδομήσει τα πάντα, πρέπει να αρχίσουμε
σοβαρά να σκεφτόμαστε πως θα τα ξανασυναρμολογήσουμε».
«Αυτό που βλέπουμε είναι οι δικές μας αντιλήψεις, που τις περνάμε για πραγματικότητα. Και στη συνέχεια τείνουμε να είμαστε
τόσο σωβινιστές για την εικόνα που έχουμε για την πραγματικότητα σαν να είναι η μοναδική που υπάρχει».

Πίνακας Αξιών
testαρε
τον
εαυτό σου

Π

ώς μαζεύει κανείς τα

τελέσματά της με πληθώρα ερευνητι-

ναι γι’ αυτόν πρωτίστως πιο σημαντικό.

«κομμάτια του» στις

κών καταγραφών. Ονομάζεται Επιβε-

Σαν άσκηση μπορεί να ακούγεται απλή

δύσκολες στιγμές για

βαίωση αξιών, Values Affirmation. Εί-

διευκρινίζουν οι ειδικοί επιστήμονες, εί-

να πάρει κουράγιο, να

ναι σαν μια σύντομη, νοητική σάρωση

ναι όμως εντυπωσιακή η πληθώρα των

στον εγκέφαλό μας, τον οποίο καλού-

άμεσων πρακτικά ανακουφιστικών απο-

Για όλους υπάρχουν αδιέξοδα, μαυ-

μαστε να ανακρίνουμε για το τι –πραγ-

τελεσμάτων, που η «Σάρωση των Αξι-

ρίλες και ανυπέρβλητες στιγμές. Όλοι,

ματικά μετρά εκείνη την ώρα για μας πιο

ών» προσφέρει:

επιβεβαιώνουν οι σύγχρονες έρευνες,

πολύ. Τις στιγμές που κανείς νιώθει ότι

1.Μειώνει σημαντικά -και σωτή-

φτωχοί και πλούσιοι, αδύναμοι ή δυνα-

καταρρέει, ότι δεν έχει ελπίδα, κουρά-

ρια εκείνη τη στιγμή- το στρες. Πρό-

τοί, περνούν κρίσεις και κρίσιμες ώρες,

γιο, ή δυνάμεις να αντέξει τις κακουχί-

σφατη ‘Έρευνα του πανεπιστημίου της

με λάθη μοιραία, ή μαθήματα- λάθη, που

ες της ζωής, το «Σκανάρισμα των προ-

Καλιφόρνια UCLA διαπίστωσε ότι οι

μπορούν, αντίστροφα, να συμβάλλουν

σωπικών Αξιών», εξηγεί η Άννυ Μέρφυ

συμμετέχοντες που εφάρμοσαν την τε-

στην προσωπική επιβίωση και αντοχή.

Πωλ, το values affirmation, αποδεδειγ-

χνική Επιβεβαίωσης Αξιών εμφάνισαν

Στις κοινωνίες του σήμερα, όπου το αύ-

μένα μπορεί να γίνει χείρα βοηθείας και

πτώση των επιπέδων κορτιζόλης, και οι

ριο δεν είναι πλέον, απαραίτητα, μια κα-

μάλιστα καθοριστικά ουσιαστική.

ερευνητές τονίζουν ότι η μέθοδος μπο-

αντέξει και να αντισταθεί…

λύτερη μέρα, σημασία αποκτά η μέθο-

Η οδηγία είναι απλή, προσθέτει.

ρεί να ελέγξει με επιτυχία τις νευρο-

δος, η ψυχραιμία και εσωτερική δύναμη

«Κάντε μια λίστα με τις αξίες που έχουν

ενδοκρινολογικές αντιδράσεις που το

για να ξεπερνιούνται, συνέχεια πια στη

την μεγαλύτερη σημασία για εσάς, ή,

στρες από μια σοβαρή αντιξοότητα μπο-

ζωή, οι δύσκολες στιγμές.

εναλλακτικά, για 10 λεπτά, γράψτε σε

ρεί να δημιουργεί.

Τα όνειρα μπορεί για τις γενιές της

ένα κομμάτι χαρτί το ένα και βασικό, κυ-

2. Ενισχύει την δύναμη της θέλησης.

κρίσης να μοιάζουν ότι καίγονται, οι

ρίαρχο, που έχει την κεντρική σημασία

Σε μια μελέτη που δημοσιεύθηκε

κοινωνικοί ψυχολόγοι όμως διδάσκουν

στη ζωή σας. Μπορεί αυτό, εξηγεί η επι-

στην

σήμερα, πώς να κρατάει κανείς τη φλό-

στήμονας, να είναι η στενή σχέση με την

Προσωπικότητας

γα ζωντανή. Υπάρχει τρόπος, υποστη-

οικογένεια, ή το όνειρο κάποιου να γί-

Συμπεριφοράς, οι ερευνητές διαπί-

ρίζει η Άννυ Μέρφυ Πωλ στο πολυσυ-

νει φωτογράφος, η καριέρα, οι αγαπημέ-

στωσαν ότι η μέθοδος μπορεί να

ζητημένο βιβλίο της ‘Brilliant: The New

νοι του άνθρωποι ή για κάποιον, η ισχυ-

τροφοδοτήσει και να ενισχύσει τη

Science of Smart’. Η τεχνική θεωρείται

ρή θρησκευτική του πίστη.» Είναι ση-

δύναμη της θέλησης ενός ατόμου, όταν

επίσημη μέθοδος της κοινωνικής ψυ-

μαντικό την ώρα της δυσκολίας να θυ-

η δυνατότητα του αυτό-ελέγχου του,

χολογίας, και έχει βεβαιώσει τα απο-

μάται και να ξαναθυμάται κανείς τι εί-

μετά και από επανειλημμένες δυσκολίες

Εφημερίδα

της

Ψυχολογίας,

και

Κοινωνικής

Τορόντο ανακοίνωσε σε δημοσίευση

η ουσιαστική βοήθεια που προσφέρει η

του

στο περιοδικό Psychological Science ότι

άσκηση Σάρωσης των Αξιών σε χιλιάδες

προβλήματος που απασχολεί το άτομο

παρόλα αυτά η τεχνική Επιβεβαίωσης

περιπτώσεις ανθρώπων που ξεπέρασαν

εκείνη την στιγμή. Βοηθά έτσι στο να

Αξιών κάνει τους ανθρώπους πιο

μαζί με τις δυσκολίες, τον εαυτό τους,

θυμίζει το “big picture”, να ξεκολλάει

δεκτικούς στο να αντιλαμβάνονται

δεν το ’βαλαν ποτέ κάτω, και πέτυχαν

το μυαλό από την στενή έννοια και

αντικειμενικά τα δικά τους λάθη

να κάνουν στη ζωή τους τη διαφορά.

ένταση το προσωρινού προβλήματος.

και να αποκτούν την δύναμη να τα

Ο Joshua Correll του Πανεπιστημίου

διορθώσουν, άμεσα ή σταδιακά.

δείχνει να έχει εξαντληθεί.
3.

«Διευρύνει

το

πλάνο»

Με άλλα λόγια «Η Σάρωση των Αξιών» είναι η πρακτική που αποδεικνύει,

του Σικάγο διαπίστωσε σε σχετικές

5. Συμβάλλει εντυπωσιακά στο να

με τη βούλα τω γιατρών το «Τίποτε δεν

έρευνες ότι η άσκηση της Επιβεβαίωσης

ξεπερνά κανείς εμπόδια και να καλύπτει

είναι Ανέφικτο», όσο αυτό αντηχεί την

Αξιών βοήθησε τους συμμετέχοντες

«χάσματα και κενά». Πολλαπλές μελέ-

φωνή της καρδιάς μας και το κυρίαρ-

να διατηρήσουν την ευκρίνειά τους,

τες του καθηγητή Geoffrey Cohen του

χό εσωτερικό μας Ιδανικό. Οι δυσκολί-

να αξιολογήσουν σωστά και χωρίς

πανεπιστημίου του Στάνφορντ έχουν

ες στις μέρες μας δεν δείχνουν να εκλεί-

υπερβολές

να

δείξει ότι η μέθοδος βοηθά σε εντυπω-

πουν, και έτσι τα ‘Όνειρα -μας λένε με

αποτρέψουν την αρνητική αντίδραση

σιακό βαθμό άτομα από χώρους μειο-

αυτό τον τρόπο οι Ψυχολόγοι- απέμει-

σε νου και σώμα που μια δύσκολη ώρα

νοτήτων, ειδικά στις ακαδημαϊκές τους

ναν για τους Ψύχραιμους και Δυνατούς!

ενεργοποιεί.

σπουδές, να υπερβούν ή και να αγνοή-

το

πρόβλημα,

και

4. Βοηθά στο να μαθαίνει κανείς από

σουν τα χαρακτηριστικά σύνδρομα που

τα λάθη του, που είναι πολύ πιο δύσκολο

έχει αποδειχθεί ότι συνοδεύουν φοιτη-

τελικά από ό,τι φαντάζονταν και οι

τές από ομάδες μειονοτήτων, που ονο-

επιστήμονες και εμείς. Ο ερευνητής

μάζονται χαρακτηριστικά σύνδρομα της

Michael Inzlicht του Πανεπιστημίου του

“στερεότυπης απειλής”. Έχει αποδειχθεί

Πηγή: www.lifo.gr

ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ
...ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΗ
Αξιοπερίεργο είναι το
να μπορεί ο καθένας με
ευκολία να αναφέρει πόσα
υπάρχοντα έχει και να μην
μπορεί να αναφέρει πόσους
φίλους έχει.
Σωκράτης

Δέν είδα κανένα κατεστραμένο
απο τη φτώχεια,αλλά είδα πολλούς
κατεστραμένους απο την μοχθηρία.
Διογένης

Μπορούμε εύκολα να συγχωρέσουμε ένα παιδί που
φοβάται το σκοτάδι, η αληθινή τραγωδία της ζωής
όμως είναι όταν οι ενήλικοι φοβούνται το φως.

Το «ναι» και το «όχι», αν και είναι οι πιο
σύντομες από όλες τις λέξεις, χρειάζεται να
τις σκεφθεί κανείς πολύ προηγουμένως.
Πυθαγόρας

Εκείνος που θέλει να ταρακουνήσει
τον κόσμο ας ταρακουνήσει τον
εαυτό του.
Σωκράτης

«Είναι προτιμότερο να πεθάνεις
από την πείνα έχοντας επιτύχει να μην σε ταράξει η λύπη και
ο φόβος, παρά να ζεις έχοντας
άφθονα υλικά αγαθά, αλλά μέσα
σου γεμάτος ταραχή.»
Επίκτητος

Είναι αδύνατο για έναν άνθρωπο να
μάθει ό,τι νομίζει ότι ξέρει ήδη.
Επίκτητος

Πλάτων

Μην ψάχνεις την ευτυχία,
είναι πάντα μέσα σου.
Πυθαγόρας

Πού πάτε, άνθρωποι;
Τσακίζεστε να αποκτήσετε
περιουσίες, και λίγο
νοιάζεστε για τα παιδιά
που θα τις κληρονομούν.
Σωκράτης

Το παράδοξο
των καιρών μας……….

Τ

ο παράδοξο των καιρών μας είναι πως έχουμε υψηλότερα κτίρια, αλλά ηθική χαμηλότερη, πιο φαρδείς δρόμους, αλλά πιο στενούς ορίζοντες.
οδεύουμε περισσότερα, αλλά
έχουμε λιγότερα, αγοράζουμε
περισσότερα, αλλά χαιρόμαστε λιγότερο.
χουμε μεγαλύτερα σπίτια και
πιο μικρές οικογένειες, περισσότερες ανέσεις αλλά λιγότερο χρόνο.
ερισσότερη μόρφωση και
γνώση αλλά λιγότερη κρίση,
περισσότερους ειδικούς και ακόμη περισσότερα προβλήματα, περισσότερα
φάρμακα αλλά λιγότερη υγεία.
ίνουμε πολύ, καπνίζουμε πολύ,
ξοδεύουμε απερίσκεπτα, χαμογελάμε λιγότερο, οδηγούμε πολύ
γρήγορα, θυμώνουμε περισσότερο, ξυπνάμε κουρασμένοι, βλέπουμε πολύ τηλεόραση και διαλογιζόμαστε πολύ λίγο
έως και καθόλου.
ολλαπλασιάσαμε τις ιδιοκτησίες μας αλλά μειώσαμε τις
αξίες.
ιλάμε πολύ , αγαπάμε λιγότερο και μισούμε συχνά.
άθαμε πως να κερδίζουμε τα
προς το ζην αλλά όχι πως να
ζούμε.
ροσθέσαμε χρόνια στην ζωή
μας αλλά όχι ζωή στα χρόνια.
ήγαμε και ήρθαμε στο φεγγάρι αλλά δεν γνωρίζουμε τον
διπλανό μας.
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ήξερες
ότι...

ατακτήσαμε τον εξωτερικό
χώρο αλλά όχι τον “εσωτερι-

κό”.

ημιουργήσαμε
μεγαλύτερα
πράγματα αλλά όχι καλύτερα.
χουμε κατακτήσει το άτομο
αλλά όχι τις προκαταλήψεις.
ροσχεδιάζουμε περισσότερα,
αλλά πραγματοποιούμε λιγό-

τερα.

ατασκευάζουμε μεγαλύτερους
και πιο ισχυρούς υπολογιστές
για να περιέχουν περισσότερες πληροφορίες, αλλά επικοινωνούμε όλο και λιγότερο.
υτοί είναι οι καιροί των fast
food και της αργής χώνεψης,
μεγάλων ανθρώπων και μικρών χαρακτήρων, των μεγάλων κερδών και των
φτωχών σχέσεων.
υτοί είναι οι καιροί των διπλών
μισθών και των περισσότερων
χωρισμών, σπίτια πιο όμορφα αλλά διαλυμένες οικογένειες.
υτοί είναι οι καιροί των γρήγορων ταξιδιών, πάνες μιας χρήσης, της χαμένης ηθικής, των σχέσεων
μιας νύχτας, των υπέρβαρων και των χαπιών που κάνουν για όλα από το να χαρείς, στο να ηρεμήσεις μέχρι και να αυτοκτονήσεις.
ίναι οι καιροί όπου πολλά φαίνονται και υπάρχουν στην “βιτρίνα αλλά το μαγαζί είναι άδειο”.
υμήσου να αφιερώσεις χρόνο
με τα πρόσωπα που αξίζουν,
τώρα, γιατί δεν θα υπάρχουν για πάντα.

Α
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Α

Ε
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Θ
Θ

υμήσου να πεις μια ευγενική
κουβέντα σε κάποιον που σε
αναζητά με δέος.
υμήσου να αγκαλιάσεις με ζεστασιά το πρόσωπο που βρίσκεται δίπλα σου, γιατί είναι ο μοναδικός/η που αξίζει, και δεν κοστίζει τίποτα.
υμήσου να λες ευχαριστώ
στους ανθρώπους.
ια αγαθοεργή πράξη μπορεί να γιατρέψει πληγές που
προέρχονται από τα βάθη της ψυχής.
φιέρωσε χρόνο στους ανθρώπους, αφιέρωσε χρόνο στον
διάλογο, και αφιέρωσε χρόνο για να
μοιραστείς όμορφες σκέψεις του νου και
συναισθήματα της καρδιάς.
αι να θυμάσαι πάντα …η ζωή
δεν μετριέται από το πόσες
αναπνοές παίρνουμε αλλά από τις στιγμές που μας τις αφαιρούν.

Θ
Μ
Α
Κ

George Carlin

Read more: http://enallaktikidrasi.com/2013/08/toparadokso-ton-kairon-mas/#ixzz2yk8JtQXP
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ένα ταξίδι στα μονοπάτια της Γνώσης

Παρουσίαση και έναρξη
Σεμιναρίου: Σύμβολα
8 Οκτ., 8 μ.μ.
Αγ.Μελετίου 29, Αθήνα, τηλ. 210
88 10 830

Σεμινάριο Εσωτερικής
Αναζήτησης: Φιλοσοφία
στην Πράξη

Ομιλία με θέμα: “Ο
Πλάτωνας και ο Μύθος της
Σπηλιάς”
Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου, 8 μ.μ.
Ποταμιάνου 13 - Ιλίσια
τηλ 210 7794368, 6987124197

Βιωματικό Σεμινάριο
Αυτογνωσίας

Κύκλος συζητήσεων
με θέμα: “Σύμβολα και
κρυμμένες Αλήθειες”
Τρίτη, 04 Νοεμβρίου, 8 μ.μ.
25ης Μαρτίου 15 (1ος ορ.) - Νέα
Σμύρνη τηλ 6987437387 W’Up

Ομιλία με θέμα: “Οι 4
τύποι των ανθρώπων”

Σεμινάριο Εσωτερικής
Αναζήτησης
14 Οκτ., 8 μ.μ.
Πτολεμαΐδος 6, Περιστέρι
Tηλ. 2130282657

Ομιλία: Η δύναμη της
σκέψης

20 Οκτ., 8.30 μ.μ.
Κολοκοτρώνη 37 Πάτρα, τηλ.
6980500034

6 Οκτ., 8 μ.μ.
Εγνατίας 93,Θεσσαλονίκη τηλ.
2310-285020
nea-acropoli-thes.gr

Σεμινάριο Εσωτερικής
Αναζήτησης

Σειρά μαθημάτων
πρακτικής Φιλοσοφίας

Μίνι πρακτικό σεμινάριο
φιλοσοφίας

Ομιλία: “Η φιλοσοφία των
αριθμών”

1 Οκτ., 8 μ.μ.
Ροζάκη Αγγελη 73 & Περικλέους 1
Λαμία, τηλ. 2231220594

15 Οκτ., 9 μ.μ. Σμύρνης 24
Ηράκλειο, τηλ. 6981888493

13 Οκτ, 9.30 μμ.
Κουντουριώτη 113, Ρέθυμνο, τηλ.
2831052884

Τετάρτη 26 Νοεμβρίου., 8 μ.μ.
Πετροτσοπούλου 10, Ιωάννινα,
τηλ. 2651034813

1 Οκτ., 8 μ.μ.
Λαγκαδά 7 & Βάκχου
1,Θεσσαλονίκη τηλ. 2310-551476
vardaris@nea-acropoli.gr

14 Οκτ., 9 μ.μ
Ανθίμου Γαζή 14 Λάρισα ,
τηλ.2410254694, 6948067149
www.nea-acropoli-larisas.gr

σε περιμένουμε …

ΦΥΛΛΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΗΠΟ ΤΟΥ ΜΟΡΥΑ, Βιβλίο δεύτερο, ΦΩΤΙΣΗ, 1925
Κυκλοφορεί σε νέα βελτιωμένη έκδοση από τις εκδόσεις Κέδρος, το βιβλίο
αυτό της Agni Yoga Society .
Το πρώτο βιβλίο «Το Κάλεσμα» είναι ένα Κάλεσμα στη ζωή του πνεύματος.
Ένα Κάλεσμα στη συνεργασία, στην ομορφιά, στη χαρά. Ένα Κάλεσμα στο Νέο
Κόσμο. Η ανταπόκριση στο «Κάλεσμα» έχει ως αποτέλεσμα τη «Φώτιση» ή
έμπνευση, την πύρινη βοήθεια του Ανώτερου Κόσμου, που είναι μια επικοινωνία εν πνεύματι. Η έμπνευση αυτή οδηγεί σ’ έναν ανώτερο τρόπο σκέψης, φωτισμένης και δημιουργικής.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ, (ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ)
BAILEY A. ALICE
Σήμερα αρχίζει η αναγνώριση απ’ όλους τους κλάδους της ιατρικής ότι
τα αίτια όλων των ασθενειών πρέπει ν’ αναζητηθούν από τη μία στις κρυμμένες διαθέσεις του νου και της συγκινησιακής φύσης, και από την άλλη στη ζωή

βιβλιο
παρου

σιαση

της αναστελλόμενης ή υπερβολικής έκφρασης του σεξ. Η «Εσωτερική θεραπευτική» περιλαμβάνει τη γνώση της σύστασης του ανθρώπου ως πνευματικού όντος καθώς και τη βιολογία και την ανατομία της φυσικής του μορφής.
Σ’ αυτό το βιβλίο περιγράφονται οι επτά ακτινικές τεχνικές της θεραπευτικής,
αναπτύσσονται οι νόμοι και οι κανόνες της θεραπείας, παρουσιάζονται τα βασικά αίτια των ασθενειών και δίνονται λεπτομερώς οι απαντήσεις για την άσκηση της θεραπευτικής. (Από την παρουσίαση της έκδοσης)
ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ, NOAM CHOMSKY
Κανείς δεν μπορεί να ξεσκεπάσει τις κρυμμένες αλήθειες της σύγχρονης γεωπολιτικής πιο πειστικά από
τον Νόαμ Τσόμσκι. Το «Πώς λειτουργεί ο κόσμος» είναι ένας τόμος που συγκεντρώνει τέσσερα από τα πιο
επιτυχημένα και ενδιαφέροντα βιβλία του.
Το «Τι πραγματικά θέλει ο Μπάρμπα-Σαμ» επικεντρώνεται στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ.
Στο «Οι λίγοι που ευημερούν και οι πολλοί που δυσανασχετούν» ο Τσόμσκι αναλύει τη σύγχρονη παγκόσμια οικονομία, τα «οικονομικά θαύματα» του Τρίτου Κόσμου και τις ρίζες του ρατσισμού.
Το «Μυστικά, ψέματα και δημοκρατία» ασχολείται με τη CIA, τον θρησκευτικό φονταμενταλισμό και τις
παγκόσμιες ανισότητες. Τέλος, «Το κοινό καλό» πραγματεύεται τα ζητήματα της ισότητας, της ελευθερίας,
των ΜΜΕ, καθώς και του μύθου γύρω από το χρέος του Τρίτου Κόσμου.
ΧΡΟΝΟΣ, ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ, CLIFFORD PICKOVER
Τι είναι ο χρόνος; Κινείται προς μία μόνο κατεύθυνση; Έχει αρχή και τέλος; Αιώνες τώρα τα ερωτήματα
αυτά έχουν απασχολήσει τους μυστικιστές, τους φιλόσοφους και τους επιστήμονες χωρίς ποτέ να δοθεί ικανοποιητική απάντηση.
O Clifford A. Pickover μας ξεναγεί σ’ ένα απρόβλεπτο ταξίδι μέσα στο χωροχρόνο. Όπως σημειώνει,
σκοπός του δεν ήταν να γράψει μια συστηματική μελέτη για την έννοια του χρόνου, αλλά να ασχοληθεί
με την επιστήμη του ταξιδιού στο χρόνο μέσα από την παρουσίαση μιας σχετικής γκάμας θεμάτων.
Συνδυάζοντας τη θεωρία της σχετικότητας, τη σωματιδιακή φυσική, την κβαντική μηχανική, τη φιλοσοφία,
την ψυχολογία, τον Σοπέν και τον Αϊνστάιν και ξεκινώντας τα περισσότερα κεφάλαια με έναν φανταστικό
διάλογο ερευνητών που πειραματίζονται με το χρόνο στο Μουσείο Μουσικής της Νέας Υόρκης, ο
συγγραφέας εξηγεί με σαφή και απολαυστικό τρόπο βασικές επιστημονικές αρχές, φωτίζοντας το πιο
αινιγματικό όσο και γοητευτικό φαινόμενο του σύμπαντος: τον ίδιο το χρόνο.
Τα παραπάνω βιβλία κυκλοφορούν από τις Εκδόσεις Κέδρος, Γ. Γενναδίου 3, Αθήνα 106 78,
τηλ.: 2103809712,fax: 2103302655, fax παραγγελιών: 2103831981
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ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ
ΤΕΥΧΟΣ
ΙΕΡΟΠΟΙΕΙΣΤΕ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΣΑΣ
Στη σύγχρονη κοινωνία, είμαστε αιχμάλωτοι του χρόνου. Η έννοια του
χρόνου έχει περιοριστεί μόνο στην ποσότητα, σε έναν απλό αριθμητικό
υπολογισμό των δευτερολέπτων, των λεπτών, των ωρών των ετών. Ο
χρόνος ποτέ δεν μας αρκεί, κι αν κάποτε μας δοθεί λίγος, τον σπαταλάμε
άσκοπα. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του χρόνου έχουν εξαφανιστεί. Για
το σύγχρονο άνθρωπο ο χρόνος έχει χάσει την εσωτερική του φύση, έχει
αποιεροποιηθεί.
Κάποτε, για τον άνθρωπο, ο χρόνος ήταν μια ενέργεια του σύμπαντος, ήταν σαν
ένα ποτάμι που πρέπει να το διαβούμε ή σαν ένα γαλήνιο μικρό λιμάνι. Στο δικό μας μεταβιομηχανικό κόσμο έχει γίνει μηχανικός, απρόσωπος, εξωτερικός και αποκομμένος από τις
εσωτερικές μας εμπειρίες. Η μακρόχρονη όμως εσωτερική παράδοση μας λέει ότι μπορούμε
να ενωθούμε ξανά με τον ζωντανό παλμό του χρόνου. Μας δίνει και τον τρόπο με τον
οποίο μπορούμε να βιώσουμε τον χρόνο πιο ουσιαστικά και δημιουργικά.
ΟΙ ΑΟΡΑΤΟΙ ΚΟΣΜΟΙ
Άραγε υπάρχουν αόρατοι κόσμοι ; Αν πριν ένα αιώνα μιλούσαμε σ΄ έναν
επιστήμονα για την τηλεόραση ή το κινητό τηλέφωνο προφανώς θα έβαζε τα
γέλια. Με την ίδια λογική σε κάποια χρόνια μπορεί να υπάρχουν μηχανήματα με
τα οποία θα μπορούμε να δούμε μέσα σ΄ αυτούς τους άλλους κόσμους που ίσως
τελικά να μην είναι πολύ μακριά από εμάς, ούτε τόσο «αόρατοι» …
Σήμερα παρόλα αυτά βλέπουμε ότι μ΄ ένα διαφορετικό τρόπο η επιστήμη προσεγγίζει
απόψεις που ο Αποκρυφισμός υποστηρίζει εδώ και χιλιάδες χρόνια.
Αρκετοί διακεκριμένοι επιστήμονες (όπως ο Max Tegmark του
Πανεπιστημίου της Πενσυλβάνια) μιλάνε σήμερα για την ύπαρξη παράλληλων
κόσμων που επιβεβαιώνεται και από εμπειρικά στοιχεία.
ΟΙ ΜΥΣΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΩΝ ΠΥΡΑΜΙΔΩΝ
Γιατί υπάρχουν πυραμιδικές κατασκευές παντού και γιατί την πυραμίδα
και όχι άλλη γεωμετρική μορφή διάλεξαν οι περισσότεροι αρχαίοι πολιτισμοί
για να οικοδομήσουν τους ναούς τους, για την επαφή με το μυστήριο του
θανάτου και του θείου ? Είναι οι πυραμίδες έργα ενός χαμένου μητρικού
πολιτισμού, υπερπροηγμένου κάποτε, αλλά εξαφανισμένου εδώ και
χιλιάδες χρόνια; Μήπως οι αρχαίο σοφοί μύστες ήταν γνώστες της τρομερής
βιοενεργειακής ικανότητας των πυραμιδικών κατασκευών ?
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