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Ζ

ούμε μια εποχή αλλαγών. Η κοινωνία αλλάζει με τόσο επιταχυνόμενους ρυθμούς που, μόλις προλαβαίνουμε να προσαρμοστούμε σε μια
νέα κατάσταση, έρχονται νέες αλλαγές για να αφομοιώσουμε.
Όταν τα πράγματα αλλάζουν γύρω μας, υπάρχουν δύο φυσικές

τάσεις:

Από τη μια πλευρά είναι ο ενθουσιασμός του καινούργιου που εγκαινι-

άζουμε, η απαλλαγή από μια προηγούμενη κατάσταση αφόρητη, βαρετή ή απλά
φθαρμένη και η ελπίδα της βελτίωσης που μπορεί να φέρει η αλλαγή.
Από την άλλη πλευρά είναι ο φόβος μπροστά στο άγνωστο, η ανησυχία
μήπως χάσουμε την κατακτημένη μας σταθερότητα και, ακόμα, την ισορροπία μας…
μήπως τελικά η αλλαγή δεν φέρει βελτίωση αλλά απλή ταραχή.
Τὰ πάντα ῥεῖ, έλεγε ο Ηράκλειτος. Όλα αλλάζουν, αλλά με τις ταχύρρυθμες
αλλαγές μπορεί να χάσουμε τον άξονά μας και, χωρίς σταθερότητα, δεν θα καταφέρουμε ποτέ να κτίσουμε κάτι στέρεο. Ναι, οι αλλαγές είναι φυσικές, αλλά χρειάζεται

Μετά από 35

Μια κατάσταση αλλαγής είναι ένα κρίσιμο σημείο που μας βάζει αντιμέτωπους, ταυ-

συνεχόμεναχρόνια

τόχρονα, με φόβους και ελπίδες.
Πώς να κρατήσουμε την ισορροπία μας μέσα στο στρόβιλο των αλλαγών; Πώς να
ξεπεράσουμε τους φόβους διατηρώντας τις ελπίδες, ώστε να μπορέσουν να γίνουν
πραγματικότητες;
Η απάντηση βρίσκεται μέσα μας.
Μόνο εμείς οι ίδιοι μπορούμε να ξεπεράσουμε την αβεβαιότητα και το
φόβο που μας προκαλούν οι αλλαγές.

editorial

να τις διευθετούμε έξυπνα και αποτελεσματικά.

έκδοσης του περιοδικού Νέα Ακρόπολη συνεχίζουμε να
αναζητούμε τη φιλοσοφική λίθο…
Όλα τα παραπάνω δεν αποτελούν

Τη στιγμή της αλλαγής είναι απαραίτητο να σταθεροποιηθούμε στον άξονα των πεποι-

πλέον για μας δια-

θήσεών μας, να κρατήσουμε την ακεραιότητά μας και να δυναμώσουμε τη βούληση βελ-

νοητικές αλήθειες,

τίωσής μας. Μπροστά στη διάσπαση και την αστάθεια που προκαλούν οι αλλαγές, αυτά

αλλά έναν τρόπο

τα στοιχεία θα μας επιτρέψουν να διατηρήσουμε τη συνοχή με τον εαυτό μας και να μην

ζωής, που βελτιώ-

αφεθούμε σε δράση χωρίς στόχο. Μην ξεχάσουμε όμως ότι το καλύτερο «φάρμακο» για το
φόβο είναι η δράση.

νει καθημερινά τον

Μόνο εμείς οι ίδιοι μπορούμε να υλοποιήσουμε τις αλλαγές. Κανένα σύστημα δε θα μας

εαυτό μας και τον

χαρίσει την επιθυμητή βελτίωση, αν εμείς παραμένουμε αμέτοχοι και παθητικοί.

κόσμο.

Μετά την πρώτη στιγμή ενθουσιασμού έρχεται η «επόμενη μέρα», της δράσης, ώστε να
μπορέσουμε να καταφέρουμε τα αναμενόμενα αποτελέσματα βελτίωσης. Χρειάζεται να
αναλάβουμε το δικό μας μερίδιο πρωταγωνισμού.
Όμως, μην ξεχάσουμε ότι η ακινησία και η αδράνεια μάς φυλακίζουν στο παρελθόν και μας
αποκλείουν από το μέλλον.

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

Το νερό της Γης
είναι... εξωγήινο
Πώς η Γη μας απέκτησε

ρές μεγαλύτερη) σε σχέση με το νερό της Γης, γεγονός που σημαίνει ότι ο εν λόγω κομήτης διαθέτει το πιο βαρύ νερό που έχει
βρεθεί ποτέ στο ηλιακό σύστημα. Από την άλλη, οι μελέτες με-

το νερό της; Το νερό είναι

τεωριτών, οι οποίοι προέρχονται από αστεροειδείς, έχουν δεί-

κάτι γήινο ή κάτι... εξωγήινο;

ξει ότι η αναλογία του δευτερίου στο νερό τους είναι μικρότερη

Οι επιστήμονες δεν έχουν
σίγουρη απάντηση σε αυτό το
ερώτημα. Για την ώρα, αυτό
που τους δείχνουν τα στοι-

και πιο παραπλήσια με αυτή του νερού της Γης.
Πηγή: news.gr

Θεραπεία λοιμώξεων με τη βοήθεια… WiFi

χεία της Ροζέτας (που έμεινε

Μια ομάδα επιστημόνων από δύο αμερικανικά πανεπιστή-

χωρίς το Φίλαι αλλά η ίδια συνεχίζει ακάθεκτη) είναι ότι αν το

μια ανέπτυξαν μια μέθοδο, χάρη στην οποία μπορούν να ενερ-

νερό ήρθε από το διάστημα, τότε αυτό δεν ήρθε από κομήτες

γοποιούν

αλλά από αστεροειδείς.

εμφυτεύματα, προκειμέ-

Και βρίσκεται στη Γη εδώ και 4 δισεκατομμύρια χρόνια περίπου.
H ανάλυση των υδρατμών γύρω από τον κομήτη - στόχο
67Ρ/Τσουριούμοφ - Γκερασιμένκο, η οποία έγινε από το επι-

ηλεκτρονικά

νου να «εξολοθρεύουν»
βακτηριακές

λοιμώξεις

μέσω... ασύρματου σήματος.

στημονικό όργανο «Ροζίνα» της διαστημοσυσκευής, έδειξε ότι

Ενεργοποιείται με τη

η χημική σύνθεση του νερού του είναι πολύ διαφορετική από

βοήθεια τηλεχειριστηρί-

το νερό του πλανήτη μας.

ου και στη συνέχεια με-

Ακόμη και αν αποκλειστούν οι κομήτες ως... υδροχόοι της
Γης, το ερώτημα για την προέλευση του πλέον πολύτιμου στοι-

ταφέρει θερμότητα στο
μολυσμένο ιστό.

χείου του πλανήτη μας παραμένει. Υπενθυμίζεται ότι το νερό

Η ανακάλυψη αυτή θα μπορούσε να οδηγήσει στην ανά-

καλύπτει το 70% της επιφάνειας της Γης. Το ίδιο μας το σώμα

πτυξη τεχνολογιών, οι οποίες θα μπορούσαν να επιτρέψουν τη

αποτελείται κατά τα 2/3 από νερό.

θεραπεία και τη χορήγηση φαρμάκων σε ασθενείς, με το πάτη-

Δύο άτομα υδρογόνου και ένα άτομο οξυγόνου συνθέτουν

μα ενός κουμπιού.

το μόριο του νερού, εξ ου και ο χημικός τύπος του είναι Η2Ο.

Πίσω από την ιδέα βρίσκεται μια ομάδα ερευνητών από το

Όμως μερικές φορές ένα άτομο υδρογόνου αντικαθίσταται

πανεπιστήμιο Tufts της Μασαχουσέτης και από το πανεπιστή-

από ένα βαρύτερο ισότοπό του, το δευτέριο και έτσι για κάθε

μιο του Ιλινόις.

10.000 κανονικά μόρια νερού, υπάρχουν τρία βαριά μόρια νερού που περιέχουν ένα άτομο δευτερίου.

Οι εμφυτεύσιμες ιατρικές συσκευές χρησιμοποιούν συνήθως μη-διασπώμενα υλικά που έχουν περιορισμένη διάρκεια

Η ανάλυση έδειξε ότι η αναλογία δευτερίου/κανονικού

ζωής και στη συνέχεια πρέπει να αντικατασταθούν ή να αφαι-

υδρογόνου στο νερό του κομήτη είναι υπερτριπλάσια (3,4 φο-

ρεθούν. Αυτές οι νέες ασύρματες «θεραπευτικές» συσκευές

μπορούν να διαλυθούν μέσα σε μερικά

κάτι, οι οποίοι εργάζονται στον Κα-

λεπτά ή μερικές εβδομάδες, ανάλογα με

ναδά. Με αυτήν, οι τρεις φυσικοί επι-

το χρόνο που απαιτείται για τη συγκε-

χειρούν να απαντήσουν σε έναν από

κριμένη κάθε φορά θεραπεία, σημειώνει

τους πιο περίπλοκους «γρίφους»

δημοσίευμα της MailOnline.

σχετικά με τη λειτουργία του σύ-

«Πρόκειται για ένα πολύ σημαντι-

μπαντος που ζούμε: για ποιον λόγο

κό βήμα προς την ανάπτυξη on-demand

όλα τα «αυθόρμητα» φυσικά φαινόμενα

που σημαίνει πως «δουλεύουν» εξί-

ιατρικών συσκευών, που θα μπορούν

εξελίσσονται πάντοτε προς μια κατεύ-

σου καλά, είτε ο χρόνος «κυλά προς τα

να ενεργοποιηθούν από μακριά για να

θυνση – π.χ. όταν καίγεται, ένα κομμάτι

εμπρός» είτε αντίστροφα.

εκτελέσουν μια θεραπευτική λειτουρ-

ξύλο μετατρέπεται σε στάχτη, χωρίς να

γία σε έναν ασθενή και στη συνέχεια να

συμβαίνει ποτέ το αντίστροφο.

«Είναι μυστήριο. Παρά τα όσα προβλέπουν οι εξισώσεις, το σύμπαν δια-

εξαφανιστούν με ασφάλεια μετά τη χρή-

Αυτή η αναπόδραστη κίνηση του

στέλλεται, ο άνθρωπος γερνάει και όλα

ση τους, χωρίς να απαιτείται η ανάκτησή

χρόνου «από το παρόν στο μέλλον»

δείχνουν να οδεύουν σε μεγαλύτερη

τους» σχολίασε ο Fiorenzo Omenetto,

περιγράφεται από τη θερμοδυναμική,

αταξία», λέει χαρακτηριστικά ο Μπάρ-

καθηγητής Βιοϊατρικής Μηχανικής από

όπως έδειξε ήδη από τον 19ο αιώνα ο

μπουρ στη βρετανική Daily Mail. Όπως

την Πολυτεχνική Σχολή του πανεπιστη-

Αυστριακός φυσικός Λούντβιχ Μπόλ-

σημειώνει στην εφημερίδα, το σύμπαν

μίου Tufts.

τζμαν. Έτσι, αυτό που αντιλαμβανόμα-

μοιάζει με ένα παγάκι το οποίο θα λιώ-

«Αυτές οι ασύρματες τεχνολογίες

στε σαν κατεύθυνση του «βέλους του

σει, όταν βρεθεί μέσα σε νερό, μεταβαί-

θα μπορούσαν να βοηθήσουν, για πα-

χρόνου» δεν είναι τίποτε άλλο από την

νοντας έτσι σε μια κατάσταση μικρότε-

ράδειγμα, στη διαχείριση μετεγχειρητι-

τάση που έχουν όλα τα συστήματα να

ρης οργάνωσης.

κών λοιμώξεων ή να ανοίξουν το δρόμο

μεταβαίνουν από καταστάσεις υψηλό-

«Με άλλα λόγια, όπως έδειξε το μο-

για ενδεχόμενη χορήγηση φαρμάκων...

τερης οργάνωσης σε μεγαλύτερη ατα-

ντέλο, από το ίδιο παρελθόν είναι πι-

Wi-Fi».

ξία. Αυτό το μέτρο της αταξίας ονομάζε-

θανόν να προέκυψαν δύο διαφορετικά

Πηγή: news.gr

ται εντροπία, η οποία με βάση τον δεύ-

μέλλοντα». Κάτι που, από κοσμολογι-

τερο νόμο της θερμοδυναμικής δεν μπο-

κής σκοπιάς, σημαίνει πως δεν αποκλεί-

ρεί να μειώνεται σε ένα κλειστό σύστη-

εται εκτός από το σύμπαν μας, ο ίδιος

μα – όπως είναι το σύμπαν.

«πυρήνας» απειροελάχιστων διαστά-

Το Big Bang ίσως «γέννησε»
ένα παράλληλο σύμπαν όπου
ο χρόνος κυλά αντίστροφα

Την ίδια στιγμή, όμως, όλες οι υπό-

σεων να δημιούργησε κι έναν δεύτε-

Χάρις στη Μεγάλη Έκρηξη, είναι πι-

λοιπες εξισώσεις που περιγράφουν το

ρο «κατοπτρικό» κόσμο, όπου ο χρόνος

θανόν να δημιουργήθηκαν δύο «κατο-

σύμπαν δεν προβλέπουν μια συγκεκρι-

«κυλά προς τα πίσω».

πτρικά» σύμπαντα, στα οποία τα «βέλη

μένη κατεύθυνση για τον χρόνο. Κάτι

Πηγή: .naftemporiki.gr

του χρόνου» έχουν αντίθετη κατεύθυνση, υποστηρίζουν Καναδοί και Βρετανοί επιστήμονες. Σύμφωνα με τη θεωρία που ανέπτυξαν, αν τα νοήμονα όντα
σε κάθε «κόσμο» μπορούσαν να παρατηρήσουν το δεύτερο «κατοπτρικό» σύμπαν, τότε θα διαπίστωναν πως ο χρόνος κυλά σε αυτό αντίστροφα.
Η θεωρία διατυπώθηκε από τον
Βρετανό δρα Τζούλιαν Μπάρμπουρ και
τους Τιμ Κοσλόφσκι και Φλάβιο Μερ-
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ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΗ...

χείμαρρος στο βουνό, πέρα από τις άμμους, οι άνθρωποι θα σε φωνάζουν με

από την σοφία των Σούφι

Έ

να αφρισμένο ποτάμι έφτασε μια μέρα σε μια έρημο.
Με έκπληξη είδε πως

δεν μπορούσε να τη διασχί-

σει!

Το νερό του εξαφανιζόταν όλο και

πιο γρήγορα στη λεπτή άμμο!
Τότε φώναξε με απελπισία: «Η μοί-

v

ctrl

διαφορετικό όνομα. Εσύ όμως θα ξέρεις
-Πώς μπορεί να συμβεί αυτό; είπε το
ποτάμι.

αποκαλείς τον εαυτό σου σαν τάδε πο-

-Άφησε τον εαυτό σου να απορροφηθεί από τον Άνεμο.

τάμι, επειδή δεν ξέρεις ποιο μέρος σου
είναι ή πραγματική σου ουσία.

Το ποτάμι όμως απάντησε ότι δεν
ήθελε να χάσει την ατομικότητά του.
-Αν το κάνω αυτό,

πώς ουσιαστικά θα είσαι ο ίδιος. Σήμερα

ίσως να μην

υπάρξω ποτέ ξανά, είπε.

Έτσι το ποτάμι πέρασε την έρημο
αφήνοντας τον εαυτό του να ανυψωθεί
στην αγκαλιά του φιλόξενου Άνεμου.
Αυτός το περισυνέλεξε αργά και προσε-

-Αυτό, απάντησε η Άμμος, είναι μια

κτικά και έπειτα το εναπόθεσε ευγενικά

μορφή λογικής. Όμως δεν έχει καμιά

και στοργικά πάνω στα βουνά μιας μα-

Αυτή είναι η κατάσταση του μαθητή

σχέση με την πραγματικότητα. Όταν ο

κρινής χώρας.

που χρειάζεται δάσκαλο αλλά δεν μπο-

Άνεμος απορροφήσει το νερό σου, θα το

ρεί να εμπιστευθεί κανέναν. Η παθητική

μεταφέρει πάνω από την έρημο και έπει-

ανθρώπινη κατάσταση.

τα θα το ξαναρίξει σαν βροχή. Η βροχή

ρα μου είναι να περάσω αυτή την έρημο
αλλά δεν ξέρω με ποιον τρόπο».

Η φωνή της Ερήμου απάντησε με
την κρυφή γλώσσα της φύσης:
-Ο άνεμος διασχίζει την έρημο. Το
ίδιο μπορείς να κάνεις κι εσύ.

θα γίνει και πάλι ένα ποτάμι.
-Πώς μπορώ να βεβαιωθώ ότι αυτό
είναι αλήθεια; ρώτησε το ποτάμι.
-Αλήθεια είναι. Και οφείλεις να το

-Τώρα, είπε το ποτάμι, έμαθα την
αληθινή μου οντότητα!
Είχε όμως ένα ερώτημα, που πάφλαζε μέσα του, καθώς κυλούσε: «Γιατί δεν
μπορούσα να το σκεφτώ από μόνος μου;
Γιατί έπρεπε να μου το πουν οι Άμμοι; Τι θα συνέβαινε αν δεν είχα δώσει

-Όσο προσπαθώ, τόσο απορρο-

πιστέψεις. Διαφορετικά θα σε ρουφή-

φιέμαι στην άμμο. Ακόμα και αν ριχτώ

ξουν οι άμμοι, για να σχηματίσεις μετά

Ξαφνικά μια μικρή φωνή του απά-

όλο στην έρημο, δεν μπορώ να διασχί-

από μερικά εκατομμύρια χρόνια ένα

ντησε. Προερχόταν από έναν κόκκο άμ-

σω παρά μια ελάχιστη απόσταση, είπε

τέλμα.

μου.

το ποτάμι.
-Ο Άνεμος δε ρίχνεται ενάντια στην
άμμο της ερήμου, του απάντησε η φωνή.

-Αλλά αν αφεθώ στον άνεμο, θα μείνω το ίδιο ποτάμι πού είμαι τώρα; ρώτησε το ποτάμι.

προσοχή στις Άμμους;»

-Μόνο οι Άμμοι ξέρουν, γιατί το
έχουν δει να συμβαίνει.
Η έκτασή τους είναι μεγάλη. Από το

-Σε καμιά περίπτωση δεν μπορείς

ποτάμι μέχρι το βουνό. Αποτελούν τον

να μείνεις το ίδιο ποτάμι που είσαι σή-

κρίκο. Και πρέπει να κάνουν τη δουλειά

-Σκέφτεσαι με λαθεμένο τρόπο. Το

μερα. Δεν έχεις τη δυνατότητα εκλογής.

τους, όπως και καθετί άλλο. Ο τρόπος

να προσπαθήσεις να πετάξεις είναι πα-

Απλώς φαίνεται ότι την έχεις. Ο Άνε-

με τον οποίο πρέπει να ταξιδέψει το πο-

ραλογισμός. Άφησε τον Άνεμο να σε με-

μος θα μεταφέρει την ουσία σου, το λε-

τάμι της ζωής, είναι γραμμένος στις Άμ-

ταφέρει πάνω από την άμμο.

πτότερο μέρος σου. Όταν γίνεις ξανά

μους.

-Ναι, αλλά ο άνεμος μπορεί να πετάει, ενώ εγώ δεν μπορώ.

Ο ΕΛΕΦΑΝΤΑΣ ΚΑΙ
ΤΑ ΔΕΣΜΑ ΤΟΥ

Ό

ταν ήμουν μικρός μου

ΠΑΡΑ-

β λές
για να
μαθαίνει κανείς με την
καρδιά και όχι με το νου

αλυσοδένουν;»

άρεσε πολύ το τσίρκο,

Δε θυμάμαι να πήρα κάποια ικανο-

και στο τσίρκο μου άρε-

ποιητική απάντηση. Με τον καιρό, ξέχα-

Η ανάμνηση της αδυναμίας που

σαν πιο πολύ τα ζώα.

σα το μυστήριο του ελέφαντα με το πα-

ένιωσε λίγο μετά τη γέννησή του είναι

Μου έκανε τρομερή εντύπωση ο ελέφα-

λούκι, και το θυμόμουν μόνο όταν βρι-

χαραγμένη στη μνήμη του.

ντας που, όπως έμαθα αργότερα, είναι

σκόμουν με κάποιους που είχαν αναρω-

το αγαπημένο ζώο όλων των παιδιών.

τηθεί κάποτε πάνω στο ίδιο θέμα.

Στην παράσταση, το θεόρατο ζώο έκανε

Πριν από μερικά χρόνια ανακάλυψα

επίδειξη του τεράστιου βάρους του, του

ότι κάποιος είχε αρκετή σοφία ώστε ν΄

όγκου και της δύναμής του...

ανακαλύψει την απάντηση.

ρεί, ο δυστυχής.

Και το χειρότερο είναι ότι ποτέ δεν
αμφισβήτησε σοβαρά αυτή την ανάμνηση. Ποτέ δεν ξαναπροσπάθησε να δοκιμάσει τις δυνάμεις του...
Όλοι είμαστε λίγο- πολύ σαν τον

Όμως, μετά την παράσταση και λίγο

Ο ελέφαντας του τσίρκου δεν το

ελέφαντα του τσίρκου. Περιδιαβαίνουμε

προτού επιστρέψει στη σκηνή, ο ελέφα-

σκάει γιατί τον έδεναν σ΄ένα παρόμοιο

τον κόσμο δεμένοι σε εκατοντάδες πα-

ντας στεκόταν δεμένος συνεχώς σ΄ ένα

παλούκι από τότε που ήταν πολύ, πολύ

λούκια που μας στερούν την ελευθερία.

μικρό ξύλο μπηγμένο στο έδαφος. Μιά

μικρός.

Ζούμε πιστεύοντας ότι «δεν μπο-

Έκλεισα τα μάτια και φαντάστηκα

ρούμε» να κάνουμε ένα σωρό πράγματα,

τον νεογέννητο ανυπεράσπιστο ελέφα-

απλώς επειδή μια φορά, πριν από πολύ

Ωστόσο, το ξύλο ήταν ήταν αληθι-

ντα δεμένο στο παλούκι. Είμαι βέβαι-

καιρό, όταν ήμασταν μικροί, προσπαθή-

να μικρό κι έμπαινε σε ελάχιστο βάθος

ος ότι τότε το ελεφαντάκι είχε σπρώ-

σαμε και και δεν τα καταφέραμε.

μέσα στο έδαφος. Μολονότι η αλυσίδα

ξει, τραβήξει και ιδρώσει πασχίζοντας

Πάθαμε τότε το ίδιο με τον ελέφα-

ήταν χοντρή και ισχυρή, μου φαινόταν

να λευτερωθεί. Μα, παρ΄ όλες τις προ-

ντα. Χαράξαμε στη μνήμη μας αυτό το

ολοφάνερο ότι ένα ζώο που μπορούσε

σπάθειές του, δεν τα είχε καταφέρει, για-

μήνυμα: «Δεν μπορώ, δεν μπορώ και

να ξεριζώνει δέντρα με τη δύναμη του,

τί το παλούκι ήταν πολύ γερό για τις δυ-

ποτέ δε θα μπορέσω.»

θα μπορούσε εύκολα να φύγει.

νάμεις του.

αλυσίδα κρατούσε φυλακισμένα τα πόδια του.

Το θεωρούσα αληθινό μυστήριο. Μα
τι τον κρατάει; Γιατί δεν το σκάει;

Φαντάστηκα ότι θα κοιμόταν εξαντλημένο και την επόμενη μέρα θα προ-

Αυτό σου συμβαίνει. Ζεις μέσα στα
όρια της ανάμνησης ενός που δεν υπάρχει πια, εκείνου που δεν τα κατάφερε.

Όταν ήμουν πέντε ή έξι ετών πί-

σπαθούσε ξανά, και τη μεθεπόμενη το

Ο μοναδικός τρόπος να μάθεις εάν

στευα ακόμα στη σοφία των μεγάλων.

ίδιο...Ώσπου μια μέρα, μια φρικτή μέρα

μπορείς, είναι να προσπαθήσεις πάλι με

Ρώτησα τότε κάποιον δάσκαλο ,τον πα-

για την ιστορία του, το ζώο θα παραδε-

όλη σου την ψυχή...!

τέρα μου ή ένα θείο μου, για το μυστή-

χόταν την αδυναμία του και θα υποτασ-

ριο του ελέφαντα. Κάποιος μου εξήγησε

σόταν στη μοίρα του.

ότι ο ελέφαντας είναι δαμασμένος.

Αυτός ο πανίσχυρος και θεόρατος

Έκανα τότε την προφανή ερώτηση:

ελέφαντας που βλέπουμε στο τσίρκο

«Κι αφού είναι δαμασμένος, γιατί τον

δεν το σκάει γιατί νομίζει ότι δεν μπο-

ΧΟΡΧΕ ΜΠΟΥΚΑΙ – «Να σου πω
μια ιστορία»
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ΤΑ ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΦΑΝΤΑΣΙΑ
Κείμενο: Γ. Α. Πλάνας, ιδρυτής της Νέας Ακρόπολης Ελλάδας

Η

Δημιουργική Φαντασία είναι μια γέφυρα ανάμεσα στο συγκεκριμένο υλικό κόσμο και τον αφηρημένο νοητικό. Δουλεύει με εικόνες και σύμβολα, που είναι ενδιάμεσα μεταξύ των φυσικών

αντικειμένων και του Κόσμου των Ιδεών. Είναι πολύ σημαντική
για την αληθινή ανανέωση, την ανάπτυξη της εσωτερικής ζωής
και εν τέλει για την ίδια την πνευματική εξέλιξη.
Δέκα βασικά εμπόδια που δεν μας αφήνουν να αναπτύξουμε
τη δημιουργική φαντασία και μας βυθίζουν σε ονειροπολήσεις και
φαντασιοπληξίες, οι οποίες μας απομακρύνουν από την πραγματικότητα φτιάχνοντας μια ψεύτικη εικόνα:
1. Έλλειψη αυτοεκτίμησης και εμπιστοσύνης στον εαυτό μας.
Αυτό οδηγεί σε μια αρνητική αντίδραση απέναντι στα προβλήματα και μια ισχυρή τάση να ρίχνουμε το φταίξιμο στις εξωτερικές
συνθήκες ή στους άλλους. Δημιουργείται έτσι ένα κόμπλεξ κατωτερότητας, που προκαλεί μπλοκάρισμα της ικανότητας να εκφράσουμε τις πραγματικές μας δυνατότητες και την ικανότητα διάκρισης.
2. Φόβος να εκφράσουμε θετικές κρίσεις, φόβος στην απόρριψη. Η τάση να αναχαιτίζουμε την έκφραση των ιδεών μας, λόγω
έλλειψης αποδοχής του εαυτού μας ή λόγω έλλειψης αυτοπεποίθησης. Δεν πρέπει να φοβόμαστε ούτε να εκφράζουμε την κρίση
μας ούτε να τη δεχόμαστε αντίστοιχα από τους άλλους.
3. Έλλειψη αυτογνωσίας. Αυτό προκαλεί μια ψεύτικη ή παραμορφωμένη εικόνα του αληθινού μας Εγώ.
4. Το συναίσθημα ανταγωνισμού και αντιζηλίας προς τους
άλλους. Αυτό είναι αποτέλεσμα μιας λανθασμένης εκπαίδευσης,
η οποία μας αναγκάζει να σκεφτόμαστε ότι οι άλλοι είναι πιθανοί «εχθροί» μας. Οφείλεται στην έλλειψη εμπιστοσύνης στις ικανότητές μας. Θεωρούμε λοιπόν ότι οι ιδέες που προέρχονται από
τους «άλλους» «απειλούν» την ακεραιότητά μας και παραβιάζουν
τον «προσωπικό μας χώρο», πράγμα που μας αναγκάζει να αντεπιτεθούμε αναπτύσσοντας ανταγωνιστική αντιζηλία. Άλλο πράγμα είναι ο εγωιστικός ανταγωνισμός και άλλο ο αδελφικός συναγωνισμός, που μας βοηθάει να μαθαίνουμε από τους καλύτερους.
5. Η επιθυμία να συμβιβαστούμε προσωρινά, κυρίως όσον
αφορά την κοινωνική συμβίωση, αλλά και τις προκλήσεις που θέτει η προσωπικότητά μας. Ο κίνδυνος έγκειται στο να εγκαταλείπουμε την αίσθηση προσωπικής ευθύνης κάθε φορά που καλούμαστε ν’ αποφασίσουμε ή να επιλέξουμε. Αυτό δημιουργεί μεγάλο

αίσθημα εξάρτησης, που μας ωθεί να απορρίπτουμε τις ευθύνες μας,
για να αποφύγουμε τα λάθη ή την αποτυχία.
6. Η έλλειψη θετικών συναισθημάτων και συγκινήσεων. Όταν
κρατάμε στη μνήμη μας τις «κακές αναμνήσεις» περισσότερο από τις
καλές, δηλητηριάζουμε την ψυχή μας και εμποδίζουμε τη δυνατότητα ν’ ανυψώσουμε τη συνείδησή μας, ώστε ν’ αναπτύξουμε τη δημιουργική φαντασία.
7. Η υπερβολική ανάγκη συντροφιάς και ο φόβος της μοναξιάς.
Αυτό μας εμποδίζει να εμβαθύνουμε στον εαυτό μας, να έχουμε μια
πραγματική εσωτερική ζωή και, τελικά, να γνωρίσουμε τον εαυτό
μας. Στην εσωτερική σιωπή, κατοικούν η δημιουργικότητα και η διαίσθηση.
8. Η υπερβολική προσκόλληση στο παρελθόν ή στο μέλλον.
Αυτό μας απομακρύνει από το Τώρα και μας εμποδίζει να αποδώσουμε τη σημασία που αξίζουν όλες οι στιγμές της ζωής, για να είμαστε δημιουργικοί και γόνιμοι. Μας κάνει ανίκανους να διακρίνουμε τις ονειροπολήσεις από την πραγματικότητα, ώστε να μπορούμε
να την αντιμετωπίσουμε και να τη βελτιώσουμε με δημιουργικότητα.
9. Η απάθεια ή συναισθηματική παθητικότητα, που προκαλείται από την εκπαίδευσή μας και την αυθυποβολή, αρκετά σοβαρή,
λογική και πραγματιστική, ώστε να μην επιτρέπει σχεδόν καθόλου
την έκφραση των συναισθημάτων και των συγκινήσεών μας. Οδηγεί στην απώλεια του αυθορμητισμού και μας κάνει μηχανικούς, ψυχρούς και αρκετά λογικούς και εγκεφαλικούς αφαιρώντας μας την
ικανότητα να εκτιμούμε τα υψηλά συναισθήματα, που είναι η πιο σημαντική τροφή της δημιουργικής φαντασίας.
10. Οι κακές αντιδράσεις προς τους κανονισμούς και τις συμβουλές ασφαλείας. Πολλές φορές πιστεύουμε ότι η κοινωνία ή «οι άλλοι» μας κρίνουν συνεχώς. Έτσι, έχουμε την αίσθηση ότι οποιοσδήποτε νεωτερισμός ή καινοτομία θα απειλήσουν την ασφάλεια- άνεσή μας. Ο φόβος στην καινοτομία μπλοκάρει όχι μόνο την ίδια μας
τη δημιουργικότητα, αλλά μας εμποδίζει να τη δεχτούμε και από
τους άλλους.
Αυτά είναι εμπόδια που πρέπει να γνωρίσουμε και να νικήσουμε, αν θέλουμε να έχουμε πρόσβαση στο αληθινό Κέντρο του εαυτού
μας, μέσα από την ανάπτυξη της δικής μας Δημιουργικής Φαντασίας, αυτής της πύρινης δυνατότητας της Ψυχής η οποία, σύμφωνα με
τις παλιές μυητικές παραδόσεις, ήταν ένα από τα μεγάλα δώρα που
έκαναν οι Θεοί στον άνθρωπο-ζώο, για να τον μετατρέψουν σε αληθινό Ανθρώπινο Ον.

Από τον 5ο αιώνα π.Χ. δεν έχει χάσει ούτε ένα ραντεβού
με τον Πολικό Αστέρα. Ο Ναός που ακολουθεί τις κινήσεις των
άστρων, που συσσωρεύει τις ενέργειες 3 αρχιτεκτονικών ρυθμών
και κοιτάζει πάντα προς το βορρά, περιμένει να μας ξεναγήσει
στα μυστικά του…

Ο Ναός του Επικούρειου Απόλλωνα

Ένας συνηθισμένος Ναός ή ένα αστρονομικό ρολόι;
Κείμενο: Χάρης Κληματσίδας

Σ

υχνά επισκεπτόμαστε δι-

τασκευαστή του Ναού του Επικούρειου

βρινό προσανατολισμό αλλά από βορ-

άφορους αρχαιολογικούς

Απόλλωνα (Επικούρειος= βοηθός, συ-

ρά προς νότο.

χώρους της πατρίδας μας

μπαραστάτης σε πόλεμο ή αρρώστια).

και αισθανόμαστε μεγά-

Η κατασκευή

Επίσης συνδυάζει αρχαϊκά, κλασικά και παραδοσιακά αρκαδικά χαρα-

λη περηφάνια για τα οικοδομήματα που

Είναι χτισμένος σ’ ένα απόμερο ση-

κτηριστικά προσφέροντας ένα ελκυ-

κάποτε στέκονταν αγέρωχα εκεί. Σπάνια

μείο στο βουνό Κωτίλιο, μεταξύ Ηλείας,

στικό μείγμα του παλιού και του νέου,

όμως γνωρίζουμε τις βαθύτερες προε-

Αρκαδίας και Μεσσηνίας, στην περιοχή

του αγροτικού και του εκλεπτυσμένου.

κτάσεις και τη σκοπιμότητά τους.

Βάσσες Φιγαλείας, σε υψόμετρο 1.130

Η επιμήκης περίπτερη δομή (39,87 ×

Η αλήθεια είναι πως οι αρχαίοι ναοί

μέτρων. Έχει αντέξει πάνω από 25 αιώ-

16,13 μ.) είναι κατασκευασμένη κυρίως

δεν ήταν απλώς σημεία συγκέντρωσης

νες (χτίστηκε γύρω στο 420-410 π.Χ.)

από γκρίζο ασβεστόλιθο τοπικής προέ-

των πιστών, για να λατρέψουν δουλο-

και τα σημάδια του χρόνου είναι ορα-

λευσης.

πρεπώς τον τρομερό θεό τους αλλά λει-

τά πάνω του. Για να τον προστατέψουν

Η εξωτερική κιονοστοιχία του εξά-

τουργούσαν και σαν μηχανές αναζήτη-

από περαιτέρω φθορές, οι αρχαιολόγοι

στηλου ναού ακολουθεί έναν εξαιρετικά

σης του Πνεύματος!

τον σκέπασαν με μια τέντα.

αυστηρό δωρικό ρυθμό (οι μετώπες δεν

Οι άνθρωποι αυτοί χρησιμοποιού-

Κι όμως αυτός ο Ναός είναι ακόμη

είναι λαξευμένες). Όμως στο εσωτερικό,

σαν κάθε μέσο, ώστε να συσσωρεύσουν

ζωντανός… Πολλά είναι αυτά που τον

η έξοχης ποιότητας γλυπτική συνταιριά-

την πνευματική ενέργεια και να τη με-

καθιστούν ξεχωριστό, αν και ο επισκέ-

ζει μ’ έναν πιο περίτεχνο αρχιτεκτονικό

ταφέρουν στους πιστούς, με σκοπό να

πτης αντιλαμβάνεται ίσως μόνο μερικά.

ρυθμό. Το εμπρόσθιο τμήμα του πρόνα-

τους διαποτίσουν μ’ αυτήν, ώστε να φύ-

Σε τι διαφέρει από τους
άλλους ναούς;

ου και του οπισθόδομου με δύο κίονες

γουν από την τελετή έχοντας εισπνεύ-

εν παραστάσει (in antis) αναδιατυπώ-

Ο ναός ξεχωρίζει από τους υπόλοι-

νουν το δωρικό ρυθμό. Αντιθέτως στο

Τέτοιες τεχνικές φαίνεται να χρη-

πους κλασικούς ναούς της αρχαιότητας,

σηκό, μια σειρά εντοιχισμένων ιωνικών

σιμοποιήθηκαν και από τον Ικτίνο, κα-

επειδή δεν εμφανίζει ανατολικομεσημ-

κιόνων στέκονται απέναντι σε χαμη-

σει λίγο περισσότερο Θεό…
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με το όνομα «Θόλος».
Κατά την άποψη του μαθηματικού
Στέλιου Πετράκη, ο ναός γλιστράει και
περιστρέφεται, όπως διαπιστώνουν οι
αρχαιολόγοι, όχι τυχαία αλλά σκόπιμα.
Η ιδιότυπη βάση του κατασκευάστηκε, αφού προηγουμένως υπολογίστηκαν
πολύ προσεκτικά το βάρος και η γωνία
στροφής του, έτσι ώστε μέσα σ’ ένα χρόνο να «μετακινείται» κατά 50΄ και 2΄΄
της μοίρας. Εδώ είναι που αρχίζουν οι
εντυπωσιακές θεωρίες, γιατί τα 50΄ και
2΄΄ της μοίρας είναι η τιμή ετήσιας μετάπτωσης των ισημερινών!
Το αποτέλεσμα είναι η «ολίσθηση»
λούς τοίχους στήριξης. Στο νότιο τμή-

νήθιστη υπόγεια βάση. Στην ανατολι-

μα, όπου βρίσκεται το άδυτο, οι δύο τε-

κή πλευρά, σε βάθος δύο μέτρων, υπάρ-

λευταίοι ιωνικοί κίονες του σηκού στέ-

χει ένα στρώμα προσεκτικά λαξευμένου

κονται στο μακρινό άκρο λοξών τοίχων

βράχου με κλίση προς το νότο. Πρόκει-

ενώ ανάμεσά τους βρίσκεται ένας κο-

ται για ένα κεκλιμένο επίπεδο. Στη νό-

ρινθιακός κίονας μόνος στο κέντρο του

τια πλευρά όμως τα πράγματα είναι δι-

ναού. Το κιονόκρανό του αποτελεί «το

αφορετικά. Εκεί ο ναός «κάθεται» πάνω

αρχαιότερο σωζόμενο δείγμα και θεω-

σε φερτά υλικά, σε αναρρίμματα και συ-

ρείται πρότυπο για όλα τα «κορινθιακά»

γκεκριμένα σ’ ένα στρώμα από κιτρινω-

μνημεία του ελληνικού, ρωμαϊκού και

πό πηλώδες χώμα και βότσαλα θαλάσ-

μεταγενέστερων πολιτισμών». Συγκε-

σης. Το αποτέλεσμα; Ολόκληρος ο ναός

ντρώνει δηλαδή και τους τρεις αρχιτε-

«γλιστράει» και περιστρέφεται αργά

κτονικούς ρυθμούς, πράγμα που συνα-

γύρω από έναν κατακόρυφο άξονα στη

ντάται σπάνια.

νοτιοανατολική γωνία του.

Ο ναός που παρακολουθεί τον
Ουρανό

στροφή και να αποσβένονται οι κρα-

Το πιο παράξενο χαρακτηριστικό

δασμοί, ολόκληρη η βάση του ναού εί-

του Ναού όμως είναι ότι δεν παραμένει

ναι κατασκευασμένη από αλλεπάλληλα

στάσιμος!

στρώματα πλακών, που συνδέονται με-

Για να διευκολυνθεί αυτή η περι-

Οι πρώτες περίεργες ενδείξεις προ-

ταξύ τους με μεταλλικούς συνδετήρες

έκυψαν από σχετική έρευνα του αρχαι-

γύρω από τους οποίους έχει χυθεί μό-

ολόγου Cooper, ο οποίος το 1972 έκα-

λυβδος. Παρόμοιες συνδέσεις έχουν πα-

νε κάποιες τομές στα θεμέλια. Αυτό που

ρατηρηθεί και στο δάπεδο του ναού της

ανακάλυψε είναι πως ολόκληρο το οι-

Προναίας Αθηνάς στους Δελφούς, στο

κοδόμημα στηρίζεται πάνω σε μια ασυ-

μυστηριώδες κτίσμα που είναι γνωστό
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προς τα πίσω του βορείου πόλου του
ουρανού. Αυτήν τη μεταβολή την είχαν υπολογίσει ακριβώς οι αρχαίοι κατασκευαστές του ναού, και γι’ αυτόν το
λόγο είχαν διαμορφώσει έτσι τα θεμέλιά του, ώστε να μπορεί να περιστρέφεται και να παρακολουθεί, στο πέρασμα
των αιώνων τη μετάπτωση των ισημερινών. Σύμφωνα με τους μαθηματικούς
και αστρονομικούς υπολογισμούς του κ.
Πετράκη «ολόκληρος ο ναός περιστρέφεται συμπεριφερόμενος σαν μια ‘‘συσκευή’’ παρατήρησης του ουράνιου θόλου και συντονισμού της με το άστρο
του Βορρά, τον Πολικό Αστέρα».
«Σκέφτηκα», αναφέρει ο Στέλιος Πετράκης, «πως αν η θεωρία μου
για τη λειτουργία του ναού και ως συσκευής για την παρατήρηση του ουρανίου θόλου είναι σωστή, τότε θα έπρεπε να έχουμε και σήμερα τις αποδείξεις
για την εναρμόνισή του με την ουράνια γεωμετρία. Ο άξονάς του, όπως διαγράφεται από τον προσανατολισμό
του και από τις πλάκες του δαπέδου, είναι στραμμένος προς τον ουράνιο Βορ-

Ο Ναό ς του Επικούρειου Απόλ λων α

ρά. Πριν από 2400 χρόνια έδειχνε τον

χαιότητας και το πρώτο στην Ελλάδα

γορικών ικανοτήτων των προγόνων

Α΄ του Δράκοντα (κατά άλλους έδει-

που ανακηρύχθηκε Μνημείο Παγκό-

μας. Αντίθετα, είναι μάρτυρες μιας δια-

χνε το άστρο Σείριο από τον αστερισμό

σμιας Κληρονομιάς από την UNESCO

χρονικής σοφίας και στέκουν εκεί, επει-

του Κυνός απ’ όπου λέγεται ότι καταγό-

το 1986. Η απόλυτη συμμετρία, σχεδόν

δή κλήθηκαν να τη μεταβιβάσουν στις

ταν ο Απόλλωνας). Σήμερα θα έπρεπε

εξάρτηση της πρόσοψης του Ναού με

επόμενες γενιές ανθρώπων, για να κα-

να δείχνει τον Α΄ της μικρής Άρκτου.

το κέντρο του Ουράνιο Θόλου μάς δί-

ταστούν κι αυτοί όχι απλοί παρατηρητές

Και έτσι είναι. Διαπίστωσα ιδίοις όμμα-

νει μηνύματα μιας απόκοσμης σύνδε-

αλλά άξιοι συνεχιστές της.

σι το φαινόμενο στις 2 Αυγούστου του

σης μεταξύ ουρανού και γης, την οποία

1972», αναφέρει και εξηγεί: «Περίμενα

οι άνθρωποι εκείνης της εποχής συνέδε-

Πηγές

υπομονετικά να νυχτώσει έχοντας στα-

αν άμεσα με το άγγιγμα του θεού στην

θεί πίσω από τον κυκλικό βωμό που βρί-

ψυχή τους. Ένα σωρό άλλα μυστικά, που

σκεται στο εσωτερικό του ναού. Όταν τ’

ακόμα δε μας έχει αποκαλύψει ο Ναός,

αστέρια εμφανίστηκαν, είδα πως, προ-

περιμένουν θαμμένα κάτω από τις αρ-

εκτείνοντας νοερά τις δύο βόρειες με-

χαίες πέτρες.

• http://www.xrysalogia.gr/vasses2.html
• http://autochthonesellhnes.blogspot.gr/2013/04/
blog-post_3083.html
• http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%C
F%8C%CF%82_%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%B
A%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%BF%C
F%85_%CE%91%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B
B%CF%89%CE%BD%CE%B1
• http://eoniaellhnikhpisti.blogspot.gr/2010/09/blogpost_17.html
• http://diolkos.blogspot.gr/2012/01/blog-post_3040.
html
• http://alfeiospotamos.pblogs.gr/2013/08/epikoyriosapollwn-o-naos-poy-peristrefetai.html
• Περιοδικό “Ιστοριογνωσία”
• Περιοδικό «Αρχαιολογία» τεύχος 29 Δεκεμβρίου
1988

σαίες κολόνες προς τον ουρανό, συνα-

Την επόμενη φορά που θα επισκε-

ντούσα ανάμεσά τους, στο κέντρο ακρι-

φθούμε έναν τέτοιο ναό, ας κοιτάξου-

βώς, το σημερινό Πολικό Αστέρα, τον

με αυτά τα ερείπια σκεπτόμενοι ότι δεν

Α΄ της μικρής Άρκτου».

είναι μόνο απομεινάρια μιας παρωχημέ-

Το μνημείο αυτό είναι ένα από τα

νης δόξας του λαού μας ούτε απλά εν-

καλύτερα σωζόμενα της κλασικής αρ-

θύμια των επιβλητικών και φαντασμα-
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ΤΑΡΡΙΧΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ
ΣΤΗ

ΝΟΤΙΟ ΑΜΕΡΙΚΗ
Αναζητώντας
την αιώνια ζωή

Η

μελέτη της μουμιοποίησης σε κάθε πολιτισμό, μας δίνει πολύτιμες πληροφορίες για

τις μεταφυσικές αντιλήψεις των διαφόρων λαών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα
είναι αυτό της Αιγύπτου. Πολλοί όμως
αναγνώστες ίσως να μην γνωρίζουν, ότι
η Αίγυπτος δεν είναι ο μοναδικός πολιτισμός που υιοθετεί την ταρίχευση των
νεκρών.
Η πρακτική της ταρίχευσης στην
προκολομβιανή Αμερική, υιοθετήθηκε
από όλους τους πολιτισμούς της Περιοχής από το 5000 π.Χ. (πολιτισμός των
Chinchorros) μέχρι και την Αυτοκρατορία των Inca (1500), όταν οι Ισπανοί
κατακτητές, απαγόρευσαν την μουμιο-

Κείμενο: Γιάννης Βούλγαρης

ποίηση, χαρακτηρίζοντας την πρακτική αυτή, ειδωλολατρική Η πλειονότητα

πάνω από τις Άνδεις και έδυε μέσα στον

εξασφαλίσουν την αθανασία του πνεύ-

των ταριχευμένων σωμάτων που έχουν

ωκεανό. Έτσι η θάλασσα και οι κορυφές

ματος. Όπως και οι αρχαίοι Αιγύπτιοι πί-

έρθει στο φως ήταν διατηρημένα με φυ-

των βουνών αποτελούσαν τα σύνορα

στευαν ότι η διαδικασία αυτή, της «αθα-

σικές διαδικασίες και μόνο ορισμένες

μεταξύ του κόσμου της ζωής και του κό-

νασίας του σώματος», θα αντανακλα-

ομάδες χρησιμοποίησαν την τεχνητή

σμου της «άλλης ζωής».

στεί σε μια ανάλογη τελετή στον ουρα-

μουμιοποίηση με εξαιρετικές τεχνικές.

Όλοι οι λαοί της προκολομβιανής

νό με απώτερη σκοπιμότητα την αθανα-

Η μορφολογία και το κλίμα της πε-

Αμερικής πίστευαν βαθειά στην μετα-

σία του πνεύματος.

ριοχής, ξηρό και θερμό στις παράκτι-

θανάτια ζωή και τιμούσαν τους προ-

ες περιοχές, ψυχρό με ελάχιστο οξυγό-

γόνους τους. Ταρίχευαν τα σημαντικά

νο στις κορυφές των Άνδεων, βοηθού-

πρόσωπα της κοινωνίας τους όχι μόνο

Η μουμιοποίση στους
Chinchorros

σε την διαδικασία αλλά και τον συμβο-

για να διατηρήσουν τη σωματική ακε-

λισμό της ταρίχευσης. Ο ήλιος ανέτειλε

ραιότητα των νεκρών αλλά και για να

12
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Ο

ερασιτέχνης

αρχαιολόγος

Guillermo Focacci, το 1983, στα σύνο-

Τα ρ ρ ί χ ε υ σ η τ ω ν ν ε κ ρ ώ ν σ τ η Ν ό τ ι α Α μ ε ρ ι κ ή

ρα της Χιλής με το Περού ανακάλυψε

νεκρική αυτή μάσκα, ολοκληρώνοντας

δέκα ταριχευμένα σώματα, που θα πρέ-

το έργο της ταρίχευσης.

πει να αποτελούσαν το επίκεντρο ενός

Η τεχνική της ταρίχευσης διαφορο-

λατρευτικού κέντρου των Chinchorros,

ποιήθηκε με την πάροδο του χρόνου,

πριν από 7.000 χρόνια. Η μέθοδος του

όταν ο πηλός αντικαταστάθηκε από επί-

άνθρακα - 14 τα ανέδειξε ως το αρχαιό-

στρωμα κονιάματος πάχους 2 εκ., τα

τερο ανάλογο εύρημα, ενώ και η πολύ-

συστατικά του οποίου περιελάμβαναν

πλοκη τεχνική της ταρίχευσης θεωρή-

άμμο και αυγά πουλιών. Τρόφιμα και

θηκε πρωτοφανής για τόσο πρώιμη πε-

προσωπικά αντικείμενα τοποθετούνταν

ρίοδο. Φαίνεται πως οι Chinchorros τα-

γύρω από το νεκρό, πράγμα που αποδει-

ρίχευαν τα σώματα των επιφανών νε-

κνύει την πίστη τους στη μεταθανάτια

κρών και τα τοποθετούσαν σε ιερούς

ζωή. Με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο,

χώρους σαν αγάλματα, ώστε να συνε-

η παράδοση της ταρίχευσης των νεκρών

χίζουν να παρέχουν τις πολύτιμες συμ-

διατηρήθηκε σχεδόν επί 8.000 χρόνια.

βουλές τους στους ζωντανούς. Ο ταρι-

Στην ίδια περιοχή, η

Η πίστη για την ύπαρξη των δύο
κόσμων και η ιδέα ότι ο θάνατος

φυλή των

σε αυτόν τον κόσμο, ταυτόχρονα

χευτής διάνοιγε το στήθος του νεκρού,

Palomas

ταρίχευε τους νεκρούς της

σημαίνει και την γέννηση στον άλλον

αφαιρώντας τα εσωτερικά όργανα. Χρη-

από το 4000 π.χ. Οι Palomas χρησιμο-

είναι έκδηλη στα έθιμα ταφής στην

σιμοποιώντας αιχμηρές πέτρες, κελύφη

ποιούσαν το αλάτι για να σταματήσουν

φυσική μουμιοποίηση. Οι νεκροί τους

οστράκων και ράμφη πελεκάνων αφαι-

την αποσύνθεση και λύγιζαν προσεκτι-

τοποθετημένοι σε εμβρυακή στάση μέσα

ρούσε τον εγκέφαλο και μεγάλες μυϊκές

κά το σώμα φέρνοντας τα γόνατα κοντά

σε υφασμάτινες «μήτρες» θάβονταν

μάζες, ενώ αποξήραινε το σώμα με πυ-

στο στήθος και τα χέρια. Στη συνέχεια

μέσα στη γη και ετοιμάζονταν για μια

ρωμένη τέφρα, αναστέλλοντας έτσι τη

τύλιγαν τα σώματα με μια ψάθα από κα-

νέα Γέννηση. Ξεκινούσε το ταξίδι από

δράση των μικροοργανισμών.

λάμια και τα έθαβαν κάτω από το πάτω-

τον Υπόγειο κόσμο του Ucuc Pacha,

μα των σπιτιών που κατοικούσαν.

για τον Ανώτερο κόσμο του Hanan

Η θωρακική κοιλότητα γέμιζε με
μαλλί, φτερά και χαλίκια, ενώ το θωρακικό τοίχωμα περιδενόταν με σχοινί. Πέτρες ενίσχυαν τους ώμους και τα γόνατα, ώστε ο νεκρός να διατηρείται σε όρ-

Pacha. Εκεί που κατοικούν οι ψυχές των

Η Μουμιοποίηση στους
Paracas

ενάρετων ανθρώπων και απολαμβάνουν
την ουράνια δόξα δίπλα στους Θεούς.

Το ξηρό κλίμα και το άγονο
της

περιοχής

αυτής

του

Η μουμιοποίηση στους
Ινκας

θια στάση, ενώ τα άκρα προσδένονταν

έδαφος

στον κορμό. Μια ξύλινη ράβδος διαπερ-

Περού, επέτρεψαν την υιοθέτηση μιας

νούσε τη ράχη ενισχύοντας και υποστη-

νεκρικής λατρείας που βασίζεται στην

Inca σημαίνει ο Χρυσός Άνθρωπος,

ρίζοντας την σπονδυλική στήλη, ενώ

ιδέα της ξήρανσης του δέρματος και

αυτός που έχει κατακτήσει την αθανασία

άλλες οδηγούνταν από τους αγκώνες

της διατήρησης του πτώματος. Ακόμα

και μπορεί να μετέχει συγχρόνως και

μέχρι το κρανίο.

και στην εποχή των Ίνκας βλέπουμε

στους δύο κόσμους ως μεσολαβητής.

Πηλός κάλυπτε τους μηρούς και το

να διατηρείται αυτή η τεχνική. Οι

Στον πολιτισμό των Ίνκας , οι ηγεμόνες

πρόσωπο σε αντικατάσταση των μαλα-

μούμιες των σημαντικών προσώπων

υποβάλλονταν σε τυπική ταρίχευση

κών ιστών, σε ερυθρό ή μελανό χρώμα,

της κοινωνίας, τοποθετούνταν στο ιερό

και κρύβονταν σε

αποκαθιστώντας τη μορφή του νεκρού,

της Inti και βγαίνουν σε λιτανείες κατά

που

αφήνοντας οπές αντίστοιχα στα μάτια

τις μεγάλες τελετουργικές γιορτές,

Σύμφωνα με ιστορικές πηγές, οι νεκροί

και το στόμα. Τέλος, τα μαλλιά επανα-

εξασφαλίζοντας την επικοινωνία με τον

βασιλιάδες του λαού αυτού, ντυμένοι

τοποθετούνταν και προσδένονταν στη

αόρατο κόσμο.

με τα πλουσιότερα ενδύματα και τα

τάφους-κρύπτες

δεν έχουν ακόμα ανακαλυφθεί.
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Johan
Η

Reinhard.
μούμια ενός

Και

η

παρουσία

αυτών

των

ζωντανών μνημείων της Αθανασίας

κοριτσίου,

ψιθυρίζει στα αυτιά μας τα τελευταία

που οι αρχαιολόγοι

λόγια των Αιγύπτιων ιερέων που ίσως

ονόμασαν "Juanita",

να είναι τα ίδια με αυτά των ιερέων των

βρέθηκε

Ίνκας:

νεαρού

ένα

μέσα

σπήλαιο

σε
και

γύρω της υπήρχαν

Ξαναζείς! Ξαναζείς για Πάντα! Να!
Είσαι πάλι Νέος… ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ!

χρυσά και ασημένια
αγάλματα, τσάντες
με

καλαμπόκι,

και πολλές άλλες
προσφορές.
Θεωρείται

η

πιο

καλοδιατηρημένη
μούμια

που

ανακαλύφθηκε ποτέ.
Με

τις

διαδικασίες

της

μουμιοποίησης
σε

παρέμενε ζωντανή στο πέρασμα των

εξίσου πλούσια διακοσμημένες ορεινές

χιλιετιών η ίδια μυητική Πρακτική: H

κρύπτες, από όπου σε σημαντικές

Πνευματικοποίηση της Ύλης

κοσμήματά

τους,

αναπαύονταν

H

θρησκευτικές γιορτές μεταφέρονταν

μεταμόρφωση του γήινου

στην κεντρική πλατεία και έπαιρναν

υλικού και θνητού σώματος σε «οικία

θέση μεταξύ των αγαλμάτων των θεών.

ενός αθάνατου όντος», σε «βάθρο»

Από την άλλη, εντελώς στοιχειώδεις

ενός θεού πεθαμένου για την γη αλλά

ήταν οι φροντίδες που πρόσφεραν οι

αναστημένου

για

την

αιωνιότητα.

Ίνκας στους νεκρούς τους. Ο λαός αυτός

Γινόταν ο ενδιάμεσος κρίκος για να

σταθεροποιούσε σε στάση οκλαδόν

φέρει τον ουρανό πιο κοντά στην γη,

τους νεκρούς του, τους περιέβαλλε

τους

με πολλαπλά στρώματα υφασμάτων

θεούς.

ανθρώπους πιο κοντά στους

και δερμάτων και τους εγκατέλειπε σε

Το βέβηλο είχε μεταμορφωθεί σε

σπήλαια και φυσικά κοιλώματα των

ιερό. Ο θάνατος είχε νικηθεί από την

Άνδεων, όπου ο ψυχρός και ξηρός αέρας

ΖΩΗ. Στις περισσότερες από τις μούμιες

εξασφάλιζε τη συντήρησή τους. Οι

δεν αντικρίζεις τον θάνατο, αλλά το

μούμιες των Ίνκας έχουν πολύ μικρότερη

μυστήριο της ύπαρξης, της ζωής… Γιατί

ηλικία, λίγων εκατοντάδων ετών.

τι απομένει από τον φόβο του θανάτου

ανακάλυψη

αν του αφαιρέσουμε την ικανότητα να

έγινε το 1995, στην περιοχή Ampato

εξαφανίζει να διαλύει το σώμα; Μόνο το

των

μυστήριο του περάσματος!

Η

σημαντικότερη
Άνδεων
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Των Arthur C. Aufderheide
Εκδόθηκε από Cambridge University Press, 2003
4. Inca Mummies: Sacrifices and Rituals
Των Michael Martin
Εκδόθηκε από Capstone Press, 2005
Β.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Αρχαίοι πολιτισμοί του Περού
Των A.Gilardi, F.Figares, Γ.Α.Πλάνας
Εκδόθηκε από τις Εκδ. Νέα Ακρόπολη, Αθήνα 2005
2. Μύθοι και παραδόσεις της αρχαίας Αμερικής
Του Fernand Schwarz
Εκδόθηκε από τις Εκδ. Νέα Ακρόπολη, Αθήνα 2003
LINKS
Human mummies:
a global survey of their status and the techniques of
conservation
http://books.google.com.ar/books?id=gZ6ODFrQkOg
C&pg=PA125&dq=MUMMIES+IN+PERU&hl=el&ei
=efOPTqGjJszPsgbx_aEq&sa=X&oi=book_result&ct=
result&resnum=1&ved=0CCYQ6AEwAA#v=onepage
&q=MUMMIES%20IN%20PERU&f=false
The scientific study of mummies
Από τον/την Arthur C. Aufderheide
http://books.google.com.ar/books?id=P_xj3QTHHvo
C&pg=PA1&dq=HUMAN+MUMMIES&hl=el&ei=M
PWPTvCAD4PFtAadhakZ&sa=X&oi=book_result&c
t=result&resnum=9&ved=0CE4Q6AEwCDgK#v=one
page&q=HUMAN%20MUMMIES&f=false
Chinchorro Mummies
http://www.mummytombs.com/mummylocator/
group/chinchorro.htm
Thousands of Inca Mummies Raised From Their
Graves
http://news.nationalgeographic.com/
news/2002/04/0410_020417_incamummies.html

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

Μ

ε αυτόν τον όρο εννοούμε την νοημοσύνη

της πνευματικής νοημοσύνης. Στην ιδανική περίπτωση, τα τρία

με την οποία αντιμετωπίζουμε και επιλύου-

βασικά είδη νοημοσύνης λειτουργούν συνδυαστικά και αλλη-

με προβλήματα ουσίας και αξίας. Τη νοημο-

λοϋποστηρίζονται. Κάθε ξεχωριστό είδος όμως, έχει τη δική

σύνη με την οποία μπορούμε να τοποθετή-

του περιοχή όπου υπερισχύει και μπορεί να λειτουργήσει ξεχω-

σουμε τη ζωή και τις πράξεις μας σε ένα ευρύτερο, πλουσιότε-

ριστά. Αυτό σημαίνει ότι δεν βρισκόμαστε απαραίτητα σε χα-

ρο και βαθύτερο πλαίσιο. Η Πνευματική νοημοσύνη είναι απα-

μηλό ή υψηλό επίπεδο και στα τρία ταυτόχρονα.

ραίτητη προϋπόθεση για τη σωστή λειτουργία της διανοητικής
και της συναισθηματικής νοημοσύνης.

Αρκετοί από τους πολυάριθμους νευρώνες στον ανθρώπινο
εγκέφαλο συνδέονται μεταξύ τους με σειριακές αλυσίδες και

Τα ανθρώπινα όντα είναι πνευματικά πλάσματα γιατί

κυκλώματα, ενώ πολλοί άλλοι συνδέονται στενά έως και με

ωθούνται από την ανάγκη να υποβάλλουν θεμελιώδη ή υπέρ-

δέκα χιλιάδες νευρώνες σε νευρωνικά δίκτυα. Κανένας τύπος

τατα ερωτήματα : « Γιατί γεννήθηκα; Ποιό είναι το νόημα της

όμως οργανικής νευρωνικής σύνδεσης δεν συνδέει όλους τους

ζωής μου ; Ποιός ο λόγος να συνεχίσω όταν νιώθω κουρασμέ-

νευρώνες του εγκεφάλου μεταξύ τους, ούτε τις διάφορες αλυ-

νος, απογοητευμένος ή αποτυχημένος; Γιατί αξίζει τον κόπο;».

σίδες νευρώνων. Ο εγκέφαλος αποτελείται από πολλά ανεξάρ-

Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό μας γνώρισμα ότι ωθούμαστε

τητα «ειδικά συστήματα», μερικά από τα οποία επεξεργάζονται

από μια αποκλειστικά ανθρώπινη λαχτάρα να βρούμε νόημα

το χρώμα, άλλα τον ήχο, την αίσθηση της αφής και ούτω κα-

και αξία σε κάθε μας εμπειρία. Διψάμε για κάτι που θα μας κά-

θεξής. Πως κατορθώνει ο εγκέφαλος να συνθέτει τις ανόμοιες

νει να θέσουμε υψηλότερους στόχους, για κάτι που θα μας οδη-

εμπειρίας αντίληψης μεταξύ τους; Ο Wolf Singer και ο Charles

γήσει πέρα από τον εαυτό μας και από τους χωροχρονικούς πε-

Gray μέσω πειραμάτων παρατήρησαν ότι όταν αντιλαμβανό-

ριορισμούς.

μαστε ένα αντικείμενο, οι νευρώνες σε κάθε μεμονωμένο τμή-

Η πνευματική νοημοσύνη επιτρέπει στα ανθρώπινα όντα

μα του εγκεφάλου που συμμετέχει στην διεργασία, αυτή, παρά-

να δημιουργήσουν, να αλλάξουν τους κανόνες και να τροπο-

γουν ταυτόχρονη ταλάντωση, σε μια συχνότητα ανάμεσα στα

ποιήσουν τις περιστάσεις. Μας επιτρέπει να παίξουμε με τα

35 και τα 45 Hz (κύκλους ανά δευτερόλεπτο). Νευρολογικές

όρια. Το γεγονός ότι είμαστε ολοκληρωμένα διανοητικά, συ-

μελέτες σε άτομα που ασκούνται στο διαλογισμό ενισχύουν και

ναισθηματικά και πνευματικά όντα το οφείλουμε στην ύπαρξη

επεκτείνουν αυτές τις θεωρίες της αντίληψης. Η εμπειρία της
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ενιαίας συνειδησιακής κατάστασης, όπως την περιγράφουν οι

σύγχρονες νευρωνικές ταλαντώσεις στα 40 Hz δείχνει αντίθε-

ευρισκόμενοι σε βαθύ διαλογισμό, συνοδεύεται από μια ενό-

τα, ότι η συνείδηση είναι μια ενδογενής ιδιότητα του εγκεφά-

τητα νευρωνικών ταλαντώσεων. Η ανάπτυξη του μαγνητικού

λου. Η ενδογενής συνείδηση μπορεί να τροποποιηθεί με ερεθί-

εγκεφαλογραφήματος, που επιτρέπει μια πιο λεπτομερή και σε

σματα από τον εξωτερικό κόσμο, ή μέσα από το ίδιο το περιεχό-

ευρύτερη κλίμακα μελέτη, ανέδειξε τον ρόλο των σύγχρονων

μενό της. Ένα απλό παράδειγμα υπερβατικού φαινομένου στη

νευρωνικών ταλαντώσεων στη συχνότητα των 40 Hz, που συ-

φύση, που είναι ανάλογο με τις νευρωνικές ταλαντώσεις των

νοψίζονται στα ακόλουθα:

Pare και Linas, είναι ένας απόλυτα ήρεμος και διάφανος ωκε-

Α) Μεσολαβούν στη συνειδητή επεξεργασία των πληρο-

ανός όπου σχηματίζονται κύματα. Το νερό του ωκεανού υπάρ-

φοριών ανάμεσα στη διανοητική και τη συναισθηματική νοη-

χει σε κάθε κύμα, είναι η ουσία κάθε κύματος, όταν όμως θεω-

μοσύνη.

ρούμε το σκηνικό βλέπουμε μόνο τα κύματα. Αν ήμασταν τα

Β) Είναι η πιθανότερη νευρωνική βάση για κάθε ενοποιημένη συνειδητή εμπειρία.
Γ) Αποτελούν τη νευρωνική βάση για την εμπειρία υπερβατικού επιπέδου.

κύματα, θα βλέπαμε μόνο τα άλλα κύματα και όχι τον ωκεανό,
παρόλο που ίσως είχαμε κάποια βαθύτερη αίσθηση του ωκεανού μέσα μας.
Το ίδιο το σύμπαν μπορεί να θεωρηθεί ως ένας τέτοιος γα-

Σε πρόσφατες νευρολογικές, ψυχολογικές και ανθρωπολο-

λήνιος και διάφανος ωκεανός ενέργειας και κάθε ύπαρξη και ον

γικές μελέτες βρέθηκαν πολλές αποδείξεις που υποστηρίζουν

ως κύματα. Αυτό περιγράφεται στην πιο εξελιγμένη φυσική του

ότι ο εγκέφαλος σχεδιάστηκε για να έχει υπερβατική διάσταση.

σύμπαντος, τη θεωρία του κβαντικού πεδίου.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 ο νευροψυχολόγος Μichael

Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, το σύμπαν και οτιδήποτε αυτό

Persinger και αργότερα ο νευρολόγος Ramachandran εντόπι-

περιέχει αποτελείται από ενέργεια σε διαφορετικά επίπεδα διέ-

σαν την ύπαρξη ενός «θεϊκού σημείου» στον ανθρώπινο εγκέ-

γερσης. Οποιαδήποτε μορφή είναι μια διέγερση του κενού και

φαλο. Το ενσωματωμένο αυτό πνευματικό κέντρο βρίσκεται

όχι το ίδιο το κβαντικό κενό. Αυτό το είδος υπέρβασης που εκ-

ανάμεσα στους νευρωνικούς συνδέσμους, στους κροταφικούς

φράζεται με το κβαντικό κενό είναι παρόμοιο με εκείνο που πε-

λοβούς. Σε τομογραφίες που έχουν γίνει με εκπομπή θετικά

ριγράφεται ως ΤΑΟ ή Σουνιάτα σε πολλά ταοϊστικά και βουδι-

φορτισμένων ποζιτρονίων, οι νευρωνικές αυτές περιοχές φω-

στικά κείμενα. Η διέγερση του κβαντικού κενού είναι σαν τις

τίζονται κάθε φορά που τα υποκείμενα της έρευνας συζητούν

χορδές μιας κιθάρας που πάλλονται ή ταλαντώνονται. Η ανα-

για πνευματικά ή θρησκευτικά θέματα. Οι αντιδράσεις ποικίλ-

λογία αυτή μας φέρνει πιο κοντά στον εγκέφαλο, που οι νευ-

λουν ανάλογα με τις πολιτισμικές επιρροές. Οι Δυτικοί αντα-

ρώνες πάλλονται όταν διεγερθούν. Επιστρέφοντας στην παρο-

ποκρίνονται στη λέξη <<Θεός>>, ενώ οι βουδιστές και άλλοι,

μοίωση του ωκεανού, οι σύγχρονες αυτές ταλαντώσεις είναι ο

σε σύμβολα που εκφράζουν τα δικά τους πνευματικά πιστεύω.

ωκεανός του βάθους, ενώ οι συγκεκριμένες αντιλήψεις, σκέ-

Οι σύγχρονες ανακαλύψεις της Νευροψυχολογίας αμφι-

ψεις, συναισθήματα είναι τα κύματα.

σβητούν δύο χιλιάδες χρόνια Δυτικής φιλοσοφίας σχετικά με

Η σύγχρονή φυσική εγκαταλείποντας τις Ευκλείδειες προ-

τη φύση του νου και τα τελευταία εκατό χρόνια θεωρίας γνω-

καταλήψεις μεταμορφώνει ριζικά την άποψή μας για τη σχέ-

στικών επιστημόνων και νευροβιολόγων που έδιναν έμφαση

ση νου και κόσμου. Υιοθετώντας την παν-περιεκτική αντίληψη

στο ρόλο της αισθητηριακής πρόσληψης στον καθορισμό των

του σύμπαντος δέχεται τη θεμελιώδη σύνδεση μεταξύ συνείδη-

γνωστικών γεγονότων ενώ θεωρούσαν τη συνείδηση δευτε-

σης και φυσικού σύμπαντος. Έχουν προταθεί πολλοί πιθανοί

ρεύον αποτέλεσμα της συμπεριφοράς, κάτι που ο επιστήμονας

μηχανισμοί για να εξηγήσουν τον ρόλο του νου ως οικοδόμου

μπορούσε να αγνοήσει. Μας είπαν ότι η συνείδηση είναι η αντί-

της πραγματικότητας. Ένας θεωρεί την ίδια την πραγματικό-

ληψη κάποιου πράγματος και ότι ο νους είναι ένας άγραφος πί-

τητα σαν ένα <υπερ-ολόγραμμα>, το οποίο δημιουργεί ο νους

νακας ή σύνολο από νευρώνες που μπαίνει σε κίνηση από τα

για τον εαυτό του και έτσι μπορεί να το τροποποιήσει. Ένας άλ-

ερεθίσματα που προσλαμβάνει από τα εξωτερικά ερεθίσματα.

λος ότι ο νους μπορεί να δημιουργήσει ένα βιοβαρυτικό πεδίο,

Η πρόσφατη έρευνα των Denis Pare και Rodolfo Linas για τις

το οποίο είναι σε θέση να αλληλεπιδράσει και να μεταβάλλει
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Πν ε υ μ α τ ι κ ή Ν ο η μ ο σ ύ ν η

το βαρυτικό πεδίο που κυβερνά την ύλη, σε όλες του της μορ-

έχουμε αξίες. Δίνει στη θρησκεία υπόσταση (ίσως και νόημα

φές. Ένας τρίτος ότι ο νους μπορεί να λειτουργήσει σε περιοχές

ύπαρξης), αλλά δεν εξαρτάται από αυτήν.

που βρίσκονται έξω από τον χωρόχρονο και να επιτελέσει φαι-

Η πνευματική νοημοσύνη είναι η πυξίδα μας στις ακραίες

νόμενα που φυσιολογικά φαίνονται απίθανα. Γνωστή από και-

καταστάσεις. Τα πιο έντονα υπαρξιακά προβλήματα της ζωής

ρό είναι και η θεωρία της συγχρονικότητας του Γιουνγκ με την

παρουσιάζονται έξω από το πεδίο του καθημερινού και ανα-

υπόθεση της ύπαρξης ενός ψυχοειδούς παράγοντα που συνδέει

μενόμενου, έξω από τους συμβατικούς κανόνες, πέρα από την

τον ψυχικό με τον φυσικό κόσμο. Δεν είναι σκόπιμο να επεκτα-

εμπειρία του παρελθόντος, πέρα από εκείνο που ξέρουμε πως

θούμε περισσότερο ...; Όποια και να είναι όμως η επιστημονική

θα χειριστούμε. Στη θεωρία του χάους, το <<όριο>> είναι εκεί-

εξήγηση, αυτό που προέχει είναι να μη μείνουμε εγκλωβισμένοι

νο το σημείο ανάμεσα στην τάξη και στο χάος, ανάμεσα στην

στις φαντασμαγορικές υλικές εφαρμογές των δυνατοτήτων του

οικεία αίσθηση του εαυτού μας και στην απόλυτη διάλυση.. Εί-

νου, (κάτι που διαφημίζεται κατά κόρον στις μέρες μας), χάνο-

ναι το σημείο όπου μπορούμε να λειτουργήσουμε πιο δημιουρ-

ντας έτσι τον τελικό προορισμό του, που δεν είναι να κυβερνά

γικά. Η πνευματική νοημοσύνη, η βαθιά διαίσθηση της ουσίας

το βασίλειο του κάτω κόσμου, της ύλης, αλλά να υψωθεί στο

και της αξίας των πραγμάτων, μας καθοδηγεί όταν βρισκόμα-

θείο βασίλειο του πνεύματος.

στε στο «όριο». Είναι η συνείδησή μας.

Τα κριτήρια μιας ανεπτυγμένης πνευματικής νοημοσύνης
περιλαμβάνουν:

Η συλλογική πνευματική νοημοσύνη είναι χαμηλή στη
σύγχρονη κοινωνία. Ζούμε σε έναν πολιτισμό που βρίσκεται

1) Ενεργή και αυθόρμητη προσαρμοστικότητα

σε πνευματικό λήθαργο και ο οποίος διακρίνεται για τον υλι-

2) Μεγάλο βαθμό αυτοσυνείδησης

σμό, το συμφέρον, τον εγωκεντρισμό, την έλλειψη ουσίας και

3) Ικανότητα αντιμετώπισης της οδύνης

την ανυπαρξία αφοσίωσης. Η συλλογική αλλαγή δεν μπορεί

4) Ικανότητα έμπνευσης από οράματα και ιδανικά.

παρά να περάσει από την ατομική. Μπορούμε να κάνουμε πολ-

5) Την άρνηση πρόκλησης βλάβης στον συνάνθρωπο, στα

λά για να βελτιώσουμε την προσωπική μας πνευματική νοημο-

ζώα και στη φύση γενικότερα.
6) Την τάση να βλέπεις τη σχέση ανάμεσα στα διαφορετικά πράγματα (ολιστική αντιμετώπιση)
7) Την τάση να αναρωτιέσαι πάνω σε θεμελιώδη υπαρξιακά ζητήματα και να αναζητάς ουσιαστικές απαντήσεις.

σύνη, αφιερώνοντας χρόνο και ενέργεια στα θεμελιώδη ερωτήματα, αναζητώντας τη σχέση ανάμεσα στα πράγματα, φέρνοντας στην επιφάνεια το ουσιώδες και το αληθινό, στοχαζόμενοι
πάνω στη φύση των παραισθήσεών μας, αποκτώντας περισσότερη αυτοσυνείδηση και εσωτερική ενότητα.

8) Την ικανότητα που οι ψυχολόγοι αποκαλούν <<ανεξαρτησία πεδίου>>, να λειτουργείς ενάντια στη συμβατικότητα.
9) Το άνοιγμα στην υπερπροσωπική-υπερβατική ψυχολογική εμπειρία και τέλος
10) Την πλήρη Αυτοπραγμάτωση ή Αφύπνιση ή Φώτιση.
Η πνευματική νοημοσύνη δεν έχει συνεπώς απαραίτητα
σχέση με τη θρησκεία. Δεν μας εκπλήσσει το εύρημα ότι πολλοί ανθρωπιστές και άθεοι έχουν υψηλή πνευματική νοημοσύνη και πολλοί θρησκευόμενοι χαμηλή. Έρευνες που έγιναν ήδη
πριν από 50 χρόνια από τον ψυχολόγο Allport έδειξαν ότι οι
περισσότεροι άνθρωποι έχουν πνευματικές εμπειρίες έξω από
τους περιορισμούς του κατεστημένου των θρησκευτικών δογμάτων. Η πνευματική νοημοσύνη δεν εξαρτάται από τον πολιτισμό, ούτε από τις αξίες, αλλά δημιουργεί τη δυνατότητα να
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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.

18

Απρί λιο ς Μάιο ς Ιούνιο ς 2015

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
«Η Φιλοσοφία μας βοηθά να βρούμε τον ουρανό μέσα μας»
«Ζούμε σε έναν υλιστικό κόσμο....μπορεί να έχουμε αναπτύξει τρομερές επικοινωνίες....μπορούμε αυτή
τη στιγμή να επικοινωνησουμε με την Κίνα, αλλά από την άλλη μεριά ίσως είναι η εποχή που οι άνθρωποι
είναι πολύ απομονωμένοι και μόνοι. Ο καθένας επικοινωνεί μέσω της τεχνολογίας με όλον τον κόσμο αλλά
δεν ξέρει ποιος είναι ο διπλανός του. Η Φιλοσοφία μας βοηθά να βγούμε από αυτή τη «φυσαλίδα»: μας βοηθά να βρούμε τον ουρανό μέσα μας...αλλά χρειάζεται να υπάρχει κάτι μέσα μας ώστε όταν παρατηρούμε
τον ουρανό να διερωτώμαστε, να προβληματιζόμαστε. Εκεί είναι που γεννιέται η Φιλοσοφία: η ικανότητα
να αναρωτιόμαστε το «γιατί» της ζωής μας. Αυτό μας κάνει φιλοσόφους στην πράξη: να μπορούμε να γινόμαστε σιγά-σιγά, λίγο-λίγο, πιο κυρίαρχοι του εαυτού μας. Η Φιλοσοφία υπάρχει αλλά την πράξη τη βάζουμε εμείς, ο καθένας στη ζωή του.»
Με αυτά τα λόγια ο αντιπρόεδρος του Διεθνούς Πολιτιστικού και Φιλοσοφικού Οργανισμού «Νέα
Ακρόπολη» καθηγητής Φιλοσοφίας Γιώργος Πλάνας, έδωσε έναυσμα για συζήτηση και σκέψη, κατά την
παρουσίασή του «Η Φιλοσοφία στην πράξη», στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο βιβλιοπωλείο
IANOS, την Τετάρτη 19/11/2014, με μεγάλη συμμετοχή κοινού όλων των ηλικιών. Η εκδήλωσε πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO.
Παρουσιάστηκαν επίσης:
• Το ταξίδι της φιλοσοφίας στην Ανατολή, καθ. Hassan Badawy, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
• Φιλοσοφώντας τον έναστρο Ουρανό, καθ. Στράτος Θεοδοσίου, Πανεπιστήμιο Αθηνών
• Φιλοσοφία για τη ζωή, καθ. Γιάννης Βούλγαρης, Πολιτιστικός & Φιλοσοφικός Οργανισμός «Νέα
Ακρόπολη»

πολιτισμός

• Φιλο-ισορροπώντας - μια performance για την ισορροπία, θεατρική ομάδα της «Νέας Ακρόπολης»
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φιλοσοφία

«Η Φιλοσοφία στη ζωή»
Η Φιλοσοφία, με τον πρακτικό και βιωματικό τρόπο που προτείνει η “Νέα Ακρόπολη”, είναι
αναγκαία και άκρως σημαντική για τον σύγχρονο άνθρωπο: για να βρει διέξοδο στο αδιέξοδο που
πλήττει την κοινωνία και να ξεπεράσει την κρίση, σε κάθε μορφή, ελπίζοντας και χτίζοντας έναν
νέο και καλύτερο κόσμο με τιμόνι τη Γνώση αντί την άγνοια και την ημιμάθεια.
Σε συνδυασμό με την Παγκόσμια Ημέρα Φιλοσοφίας της UNESCO, ο Διεθνής Πολιτιστικός
και Φιλοσοφικός Οργανισμός “Νέα Ακρόπολη” διοργάνωσε για όλο τον Νοέμβριο 2014, πολλές
και ποικίλες δραστηριότητες, ομιλίες, χάπενινγκ κλπ, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Ηράκλειο, Ρέθυμνο, παρουσιάζοντας τη “Φιλοσοφία στη ζωή”.
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Τα τέσσερα στάδια εξάλειψης
των προβλημάτων.
Κείμενο: Ρίτσα Πατέλη

Π

οια είναι τα κυριότερα προβλήματα του αν-

ασκητές, στο Ισιπατάνα (σύγχρονο Σαρνάτ κοντά στο Μπενα-

θρώπου; Από πού προέρχονται;

ρές).

Η διδασκαλία που απαντά σ’ αυτά τα ερω-

τήματα, ξεκινά με βάση το δεδομένο ότι η

Το πρώτο στάδιο της Μέσης Οδού αναφέρεται στον πόνο
(Ντουκχά).

ύπαρξη του ανθρώπου περιέχει πόνο. Παρουσιάστηκε πριν από

Η πρώτη ευγενής αλήθεια (ντουκχά-αριασάτια) μεταφρά-

25 περίπου αιώνες από το Βούδα, ο οποίος προσπάθησε να

ζεται γενικώς από τους σχολιαστές ως η ευγενής αλήθεια του

εντοπίσει και να ανακαλύψει μέσα από μια αλληλουχία κατα-

πόνου.

στάσεων της ζωής του το δρόμο της Σοφίας.

Σύμφωνα μ’ αυτήν, η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από δυ-

Η διδασκαλία του περιλαμβάνει τις 4 Μεγάλες Αλήθειες

στυχία και πόνος. Οποιαδήποτε μορφή πόνου, φυσική, ψυχική

ή αλλιώς τα 4 στάδια που οδηγούν στην εξάλειψη των προ-

ή νοητική, ωθεί τον άνθρωπο να αντιδρά. Όμως με την κατα-

βλημάτων. Όταν ο άνθρωπος κατανοήσει την ύπαρξη του πό-

νόηση μπορεί να κοιτάξει προς τον πόνο, να τον αποδεχτεί και

νου, όχι σαν πηγή οδύνης αλλά σαν ευκαιρία συνειδητοποίη-

να τον αγκαλιάσει. Αυτή η αναγνώριση είναι το πρώτο βήμα.

σης, τότε θα μπορέσει να ξεκινήσει ένα δρόμο που θα τον οδη-

Βέβαια ο όρος ντουκχά, παρόλο που σημαίνει «δυστυχία

γήσει στην απελευθέρωση από τα εφήμερα δεινά της ανθρώ-

ή πόνο», έχει πιο βαθύ φιλοσοφικό νόημα. Περικλείει έννοι-

πινης ζωής.

ες όπως ατέλεια, παροδικότητα, κενότητα, μη ουσιαστικότη-

Μετά από αρκετά χρόνια περιπλανήσεων και συστηματι-

τα, χωρίς να αποκλείει και την ευτυχία στις διάφορες μορφές

κού ασκητισμού, ο Βούδας συνειδητοποίησε πως οι ακραίες

της, υλική ή πνευματική, τόσο για τους απλούς ανθρώπους όσο

καταστάσεις (υπερβολή στην αυστηρότητα ή στην ηδονή) δεν

και για τους μοναχούς. Λόγω ελλειπών ή δυσνόητων μεταφρά-

ωφελούν, και το μόνο που τελικά προκαλούν είναι πόνο. Και

σεων, η διδασκαλία θεωρήθηκε πεσιμιστική αλλά σύμφωνα με

ανακάλυψε πως μόνο η Ατραπός της Μέσης Οδού οδηγεί στην

τους μελετητές της είναι απλά ρεαλιστική, δεδομένου ότι θε-

απελευθέρωση.

ωρεί τη ζωή αντικειμενικά και δείχνει ποιός είναι ο άνθρωπος

Τις 4 Μεγάλες Αλήθειες της Μέσης Οδού τις παρουσίασε
στο πρώτο του κήρυγμα στους παλιούς του συντρόφους και
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και ποιόν δρόμο μπορεί να ακολουθήσει προς την τέλεια ελευθερία, γαλήνη, και αταραξία.

Ε ξ ά λ ε ι ψ η τ ω ν Πρ ο β λ η μ ά τ ω ν

Το δεύτερο στάδιο αναφέρεται στην αιτία του πόνου.

λειφθεί η βασική του ρίζα, που είναι η δίψα. Τότε συνειδητοποι-

Ο πιο δημοφιλής ορισμός της είναι η «δίψα» του ανθρώ-

εί ότι μπορεί να πετύχει το σκοπό του. Γι’ αυτό, η Νιρβάνα (2*)

που, που προκαλεί την επαναλαμβανόμενη ύπαρξη του όντος

είναι επίσης γνωστή και ως «Εξάλειψη της Δίψας». Όταν ο άν-

μέσα από διαφορετικές μορφές.

θρωπος εξασκηθεί στον πόνο, τότε τον κοιτάζει, τον αποδέχε-

Η «δίψα» είναι δεμένη με την παθιασμένη επιθυμία και βρίσκει κάθε φορά νέα ικανοποίηση πότε σ’ ένα σημείο και πότε
σ’ άλλο. Πιο συγκεκριμένα μπορεί να εκδηλωθεί σαν δίψα για
αισθησιακές ηδονές, δίψα για ύπαρξη καθώς και δίψα για μη

ται, τον γνωρίζει και τον αφήνει να φύγει. Μόνο τότε «ο πόνος
έχει κατανοηθεί».
Το τέταρτο και τελευταίο στάδιο είναι η Ατραπός που οδηγεί στην εξάλειψη του πόνου.

ύπαρξη (αυτο-αφανισμός). Αυτή η επιθυμία εκδηλώνεται με

Αυτή είναι γνωστή ως η «Ευγενής Οκταπλή Ατραπός».

ποικίλους τρόπους και γεννάει όλες τις μορφές δυστυχίας και

Αποφεύγει τα άκρα, δηλαδή την αναζήτηση της ευτυχίας είτε

τη συνέχεια των υπάρξεων. Δεν είναι η πρώτη αιτία αλλά η πιο

μέσω ηδονών των αισθήσεων είτε μέσω αυτο-βασανισμού του

άμεση και απτή.

σώματος και της προσωπικότητας με διάφορες μορφές ασκητι-

Οι όροι «δίψα», «βούληση» και «κάρμα» φανερώνουν το
ίδιο πράγμα: την επιθυμία, τη θέληση για ύπαρξη, για συνεχή

σμού, θεωρώντας και τους δύο τρόπους «οδυνηρούς και ασύμφορους».

αύξηση, για συσσώρευση όλων και περισσότερων. Αυτή είναι η

Ο άνθρωπος μπορεί να χρησιμοποιήσει τις 4 Ευγενείς Αλή-

αιτία για την εμφάνιση του πόνου και βρίσκεται μέσα στη συσ-

θειες στην καθημερινότητά του, για ν’ αναπτυχθεί, εφαρμόζο-

σώρευση των νοητικών σχηματισμών, μιας εκ των 5 συσσωρεύ-

ντάς τες σε συνηθισμένα πράγματα της ζωής, όπως οι προ-

σεων που αποτελούν την ύπαρξη. Αυτό είναι ένα από τα πιο

σκολλήσεις και οι έμμονες ιδέες, που έτσι μπορεί να τις ανα-

σημαντικά και ουσιαστικά σημεία της διδασκαλίας του Βούδα.

γνωρίσει και να φθάσει στην επίγνωση και την πλήρη κατα-

Οι 5 Συσσωρεύσεις αποτελούν τη λεγόμενη ύπαρξη. Η
πρώτη είναι η συσσώρευση της ύλης. Η δεύτερη, η συσσώρευση των αισθημάτων. Η τρίτη, η συσσώρευση των αντιλήψεων.

νόηση.

Η Ευγενής Οκταπλή Ατραπός

Η τέταρτη, η συσσώρευση των νοητικών σχηματισμών και η

Μέσω της προσωπικής του εμπειρίας ο Βούδας ανακάλυ-

πέμπτη, η συσσώρευση της συνείδησης. Οι 5 αυτές συσσωρεύ-

ψε ότι η Μέση Ατραπός «χαρίζει γνώση, όραση και οδηγεί στην

σεις είναι η ύπαρξη. Άρα είναι κι αυτές πόνος, αφού είναι πα-

ηρεμία, ενόραση, φώτιση, Νιρβάνα». Αναφέρεται ως Ευγενής

ροδικές. Είναι εξαιρετικά σημαντική η κατανόηση της πρώτης

Οκταπλή Ατραπός, επειδή αποτελείται από οκτώ υποδιαιρέ-

Ευγενούς Αλήθειας, γιατί, όπως λέει ο Βούδας, «εκείνος που

σεις:

βλέπει τον πόνο, βλέπει επίσης και την εμφάνιση του πόνου, βλέ-

1. Ορθή Κατανόηση

πει το σταμάτημα του πόνου και βλέπει ακόμα την ατραπό που

2. Ορθή Σκέψη

οδηγεί στο σταμάτημα του πόνου». Αυτό όμως δεν κάνει τη ζωή

3. Ορθή Ομιλία

ενός βουδιστή μελαγχολική αλλά ευτυχισμένη, γιατί δεν έχει

4. Ορθή Δράση

ούτε φόβους ούτε αγωνίες.

5. Ορθή Ζωή

Η αιτία λοιπόν εμφάνισης του πόνου βρίσκεται μέσα στον

6. Ορθή Προσπάθεια

ίδιο τον πόνο κι όχι έξω απ’ αυτόν, εφόσον οι άνθρωποι δίνουν

7. Ορθή Προσοχή

αποκλειστικά όλες τους τις δυνάμεις σ’ έναν κόσμο που διαρ-

8. Ορθή Συγκέντρωση

κώς αλλάζει, μεταβάλλεται και ξαφνικά νιώθουν το χρόνο να

Όλη η διδασκαλία ασχολείται μ’ αυτό το Δρόμο. Οι υπο-

έχει φύγει σαν καπνός.

διαιρέσεις δεν ακολουθούν κάποια αριθμητική σειρά και μπο-

Το τρίτο στάδιο αναφέρεται στην εξάλειψη του πόνου.

ρούν να καλλιεργηθούν ταυτόχρονα, ανάλογα με την ικανό-

Λέγεται ότι όσο περισσότερα πράγματα επιθυμεί ο άνθρω-

τητα του καθενός. Όλες συνδέονται μεταξύ τους και κάθε μία

πος τόσο περισσότερο Κάρμα (1*) φορτώνει στη ζυγαριά της

βοηθάει στην καλλιέργεια των άλλων. Στόχος είναι να επιτευ-

ύπαρξής του. Για να απαλείψει πλήρως τον πόνο, πρέπει να εξα-

χθούν τα 3 βασικά σημεία της διδασκαλίας που είναι: 1) Η
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Ορθή Προσοχή σημαίνει να είμαστε επιμελώς ενήμεροι και
προσεκτικοί ως προς τις δραστηριότητες του σώματος, τις αισθήσεις και τα συναισθήματα, τις δραστηριότητες του νου και
τέλος τις ιδέες , τις σκέψεις, τις αντιλήψεις και τα πράγματα.
Η Ορθή Συγκέντρωση οδηγεί στα τέσσερα στάδια του
Ντχιάνα και ονομάζεται έκσταση. Στο πρώτο στάδιο απορρίπτονται οι έντονες επιθυμίες και ορισμένες επιβλαβείς σκέψεις,
όπως ο αισθησιασμός, η κακοβουλία, η νωθρότητα, η ανησυχία, η νευρικότητα και η σκεπτικιστική αμφιβολία. Στο δεύτερο
σταματούν όλες οι νοητικές δραστηριότητες, καλλιεργείται η
αταραξία και η εστίαση του νου. Στο τρίτο στάδιο το συναίσθημα της χαράς, που είναι ένα συναίσθημα ενεργό, εξαφανίζεται
ενώ η διάθεση της ευτυχίας εξακολουθεί να παραμένει μαζί με
την «εν εγρήγορση» αταραξία. Στο τέταρτο στάδιο όλα τα συναισθήματα εξαφανίζονται, ακόμα και η ευτυχία, και παραμέΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ, 2) Η ΝΟΗΤΙΚΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ και

νουν μόνο η αγνή αταραξία και επίγνωση. Μέσω αυτών ο νους

3) Η ΣΟΦΙΑ.

εκπαιδεύεται, πειθαρχείται και αναπτύσσεται.

1) ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ: Έχει ως θεμέλιο λίθο

την

ιδέα της παγκόσμιας αγάπης και ευσπλαχνίας για όλα τα όντα
προικισμένα με αισθήσεις. Περιλαμβάνει την Ορθή Ομιλία, την
Ορθή Δράση και την Ορθή Ζωή.
Ορθή Ομιλία σημαίνει αποχή από το ψεύδος, την κακολογία και τη συκοφαντία, από λόγια που μπορούν να προκαλέ-

3) ΣΟΦΙΑ
Τη Σοφία συνιστούν η Ορθή Σκέψη και η Ορθή Κατανόηση.
Η Ορθή Σκέψη υποδηλώνει σκέψεις αυταπάρνησης ή απόσπασης, αγάπης και μη βίας, οι οποίες αγκαλιάζουν όλα τα
όντα.

σουν διαφωνία ανάμεσα σε άτομα ή ομάδες ατόμων, από σκλη-

Η Ορθή Κατανόηση είναι η κατανόηση των πραγμάτων,

ρή, αυθάδη, αγενή και υβριστική γλώσσα και από ανόητη και

όπως αυτά είναι. Και εκείνες που εξηγούν τα πράγματα, όπως

επιπόλαιη πολυλογία και κουτσομπολιό. Αν δεν μπορεί να πει

πραγματικά είναι, είναι οι 4 Ευγενείς Αλήθειες. Επομένως

κανείς κάτι χρήσιμο, πρέπει να τηρεί «ευγενική σιωπή».

Ορθή Κατανόηση είναι αυτή που ανάγεται στην κατανόηση

Ορθή Δράση σημαίνει ν’ αποφεύγουμε να καταστρέφουμε

των 4 Ευγενών Αληθειών. Σύμφωνα με το βουδισμό υπάρχουν

τη ζωή, να κλέβουμε, να έχουμε ανήθικες σχέσεις, έκνομες ερω-

δυο είδη κατανόησης: γνώση, συσσωρευμένη μνήμη , διανοη-

τικές επαφές. Μας προτρέπει να βοηθάμε τους άλλους ν’ ακο-

τική σύλληψη ενός αντικειμένου σύμφωνα με ορισμένα γνω-

λουθούν μια γαλήνια και έντιμη ζωή με το σωστό τρόπο.

στά δεδομένα που ονομάζεται «σύμφωνη γνώση» και η αλη-

Και τέλος Ορθή Ζωή σημαίνει να αποφεύγει κανείς να ζει
από ένα επάγγελμα που βλάπτει τους άλλους.

θινή βαθιά κατανόηση που ονομάζεται «διείσδυση», δηλαδή
αντίληψη ενός πράγματος στην αληθινή του φύση.

Β) ΝΟΗΤΙΚΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ: Περιλαμβάνει την Ορθή

Είναι αποδεκτό ότι ο κόσμος που ζούμε έχει χαρές και απο-

Προσπάθεια, την Ορθή Προσοχή και την Ορθή Συγκέντρωση.

λαύσεις αλλά έχει και πόνο και οδύνη. Αυτή η διδασκαλία ανα-

Ορθή Προσπάθεια είναι η ενεργητική θέληση να εμποδί-

ζήτησης των τεσσάρων βασικών σταδίων, σύμφωνα με την

σουμε την εμφάνιση κακών κι επιβλαβών νοητικών καταστά-

ανατολική παράδοση, έδωσε ένα φιλοσοφικό ρόλο αγάπης

σεων, ν’ απαλλαγούμε από αυτές που έχουν ήδη εμφανιστεί

και ηθικής. Αφύπνισε τον άνθρωπο και τον οδήγησε στο κέ-

μέσα μας, να παράγουμε τις καλές νοητικές καταστάσεις που

ντρο του εαυτού του πέρα από το χρόνο. Τον έκανε να συ-

δεν έχουν ακόμα εμφανιστεί και να τις αναπτύξουμε και να τις

νειδητοποιήσει ότι κι ο ίδιος ανήκει σ’ ένα διαρκές γίγνεσθαι.

τελειοποιήσουμε, όταν ήδη υπάρχουν.

Του έδωσε τη δυνατότητα να αφήσει πίσω του τις ψευδαισθή-
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σεις και να κατανοήσει εκείνο που δεν είναι ούτε νέο ούτε παλιό αλλά αιώνιο.
Παραπομπές:
(1) Η θεωρία του Κάρμα είναι ο νόμος της αιτίας και του
αποτελέσματος, της δράσης και της αντίδρασης. Είναι ένας φυσικός
νόμος, που δεν έχει καμιά σχέση με την ιδέα της δικαιοσύνης ή
της ανταμοιβής και τιμωρίας. Κάθε βουλητική δράση παράγει τα
αποτελέσματά της. Το δύσκολο είναι να κατανοηθεί ότι σύμφωνα
με τη θεωρία του Κάρμα τα αποτελέσματα των βουλητικών πράξεων
συνεχίζουν να εκδηλώνονται ακόμα και στη μεταθανάτια ζωή.
(2) Η Νιρβάνα
Όπως προαναφέραμε, δεν μπορεί να περιγραφεί πλήρως με
λόγια. Γιατί είναι κάτι πέρα από την ανθρώπινη αντίληψη. Είναι
η Απόλυτη Αλήθεια ή Έσχατη Πραγματικότητα. Μερικοί ορισμοί
δίνονται στα αρχικά κείμενα της Πάλι:«Είναι το πλήρες σταμάτημα
εκείνης ακριβώς της «δίψας», η εγκατάλειψή της, η απάρνησή της, η
απελευθέρωση απ’ αυτήν, η απόσταση απ’ αυτήν.» «Ηρέμηση όλων
των εξαρτημένων πραγμάτων, εγκατάλειψη όλων των ακαθαρσιών,
εξάλειψη της «δίψας», απόσπαση, σταμάτημα» κ.ά..

Η πιο σημαντική απάντηση που δόθηκε από τον Βούδα είναι:«η
εξαφάνιση της επιθυμίας, η εξαφάνιση του μίσους, η εξαφάνιση της
πλάνης»«Είναι αυτό που δεν γεννήθηκε, δεν μεγάλωσε, δεν εξαρτάται.»
Η Νιρβάνα έχει ερμηνευτεί με αρνητικούς όρους, γι’ αυτό υπάρχει η εσφαλμένη αντίληψη ότι είναι κάτι αρνητικό και εκφράζει αυτοαφανισμό. Αυτό δεν ισχύει γιατί είναι κάτι πέρα από τις έννοιες θετικό και αρνητικό, καλό και κακό. Είναι λανθασμένο ότι είναι αποτέλεσμα της εξαφάνισης του πόθου. Δεν είναι αποτέλεσμα κάποιου πράγματος. Αν ήταν έτσι θα είχε παραχθεί από μια αιτία. Αλλά η Νιρβάνα
δεν είναι ούτε αποτέλεσμα ούτε αιτία. Υπάρχει μια Ατραπός που οδηγεί σ’ αυτό, αλλά η Νιρβάνα δεν είναι αποτέλεσμα της Ατραπού. Π.χ.
μπορεί ο άνθρωπος να δει ένα φως αλλά αυτό δεν είναι αποτέλεσμα
της όρασής του.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ – ΜΙΡΤΣΕΑ ΕΛΙΑΝΤΕ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ H.DE GLASENAPP - ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΙΒΛΙΟΑΘΗΝΑΪΚΗ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΝΔΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ – ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΔΩΔΩΝΗ
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Το 1880 ο Narendra άρχισε τις σπουδές του στο Κολέγιο. Η δίψα του για
γνώση ήταν μεγάλη. Δανειζόταν συνέχεια βιβλία από τη βιβλιοθήκη και τα
διάβαζε αχόρταγα. Ιδιαίτερη προτίμηση
έδειχνε σ’ αυτά της θρησκειολογίας και
φιλοσοφίας από τα οποία μελέτησε κυρίως βιβλία Δυτικών φιλοσόφων. Η μελέτη τού γέννησε αρκετούς προβληματισμούς κι αμφιβολίες, κι έτσι αναζήτησε πολλούς μορφωμένους του καιρού
του, για να συζητήσει μαζί τους. Όμως
οι συζητήσεις δεν μπόρεσαν να ησυχάσουν το νου του, γιατί ένιωθε ότι όλα
όσα άκουγε ήταν διανοητικά και θεωρητικά, χωρίς να εμπεριέχουν άμεση εμπειρία της θεότητας. Κάποιοι από τους συζητητές και μερικοί φίλοι του, τού συνέστησαν να επισκεφτεί το Ραμακρίσνα,
έναν ιερέα-μοναχό στο ναό της Θεάς
Κάλι, στο Dakshineswar. Αυτό και έκανε ο Narendra, κι έτσι ξεκίνησε αργά
και σταδιακά μια βαθιά σχέση δασκάλου-μαθητή. Ο Ραμακρίσνα στην αρχή
τον τρόμαξε, γιατί του είπε ότι τον πε-

Η ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ

ΣΟΥΑΜΙ ΒΙΒΕΚΑΝΑΝΤΑ
Κείμενο: Αθανάσιος Κουκουβής

Α΄ ΜΕΡΟΣ: Η ΖΩΗ ΤΟΥ

ρίμενε εδώ και καιρό σαν διάδοχο της
διδασκαλίας του. Όμως σύντομα και ο
Narendra από την πλευρά του, κατάλαβε ότι δεν διαψεύστηκε στις ελπίδες του,
γιατί ένιωσε ότι είχε βρει έναν άνθρωπο
που είχε δει το «Θεό» και είχε εμπειρία
της εσωτερικής θεότητας.
Ο Ραμακρίσνα έμαθε στο Narendra

Ο

να σέβεται όλες τις θρησκείες και όλους

και τα καινούργια του ρούχα.

να αναζητήσει το Θεό πνευματικά μέσα

Βιβεκανάντα γεννήθηκε ως Narendra Datta στις 12 Ιανουαρίου του
1863, στην Καλκούτα της Ινδίας. Γονείς του ήταν ο Vishwanatha
Datta και η Bhuvaneshwari Devi. Ως παιδί έδειχνε μεγάλο σεβασμό
στους αναχωρητές-μοναχούς (sannyasin) και τους πρόσφερε ό,τι

είχε. Λέγεται ότι η μητέρα του, όταν έβλεπε ζητιάνους να περνούν από τη γειτονιά,
τον κλείδωνε στο δωμάτιό του, γιατί ο νεαρός Narendra ήταν ικανός να δώσει ακόμη
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τους διαφορετικούς τρόπους προσέγγισης του Θεού. Του έμαθε ότι και ο ίδιος
ο ινδουισμός είχε αναπτύξει πολλούς διαφορετικούς τρόπους προσέγγισης του
Απόλυτου. Του έμαθε ότι θρησκεία είναι
πραγμάτωση και όχι λόγια κι ότι έπρεπε

O Θεραπευτής

από τη βίωση και όχι νοητικά μέσα από

ροντας μεγάλο μέρος από την ενέργειά

για να ταξιδέψει στο Σικάγο, όπου γινό-

τη θεωρία.

του, για να την κρατήσει ζωντανή. Κατά

ταν το Συνέδριο των Παγκοσμίων Θρη-

Ο Narendra πήρε τη δύσκολη από-

καιρούς έκανε ταξίδια σ’ όλη την Ινδία,

σκειών, και να δείξει σε όλο το Δυτικό

φαση να αφιερωθεί στο μοναχισμό και

για να διδαχτεί και από άλλους σοφούς

κόσμο το μεγαλείο της φιλοσοφίας της

να γίνει αναχωρητής (sannyasin), γε-

αλλά και να συζητήσει τις πνευματικές

Βεδάντα. Ο Βιβεκανάντα ταξίδεψε στην

γονός που προϋπέθετε να αρνηθεί τις

διδασκαλίες του Ραμακρίσνα. Τα ταξί-

Αμερική, αλλά επειδή το Συνέδριο ήταν

σπουδές του, την οικογένειά του, το

δια του τον έκαναν αρκετά γνωστό στην

μετά από 3 μήνες έμεινε στη Βοστώνη

επάγγελμά του κ.λ.π. Έτσι «πέθανε» ο

Ινδία, γιατί η πνευματική του δύναμη

και σύντομα έγινε το επίκεντρο ενός μι-

Narendra και «γεννήθηκε» ο Βιβεκανά-

και η νοητική του ευρυμάθεια εντυπω-

κρού κύκλου Αμερικανών, που τον εκτί-

ντα.

σίαζαν τους συνομιλητές του.

μησε βαθύτατα.

Μετά το θάνατο του Ραμακρίσνα, ο

Η δραστηριότητά του προκάλεσε το

Λίγο αργότερα επέστρεψε στο Σικά-

Βιβεκανάντα ανέλαβε όλες τις ευθύνες

ενδιαφέρον του Μαχαραγιά του Mysore,

γο, αλλά η έλλειψη χρημάτων, οι προ-

της ομάδας του δασκάλου του προσφέ-

ο οποίος τον υποστήριξε οικονομικά,

καταλήψεις των Αμερικανών καθώς και
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άλλα δυσάρεστα γεγονότα τον οδήγησαν σχεδόν στο θάνατο
από πείνα και ταλαιπωρία. Τελικά η μοίρα τον ευσπλαχνίστηκε
και τον βρήκε κάποια Αμερικανίδα, η οποία τον φρόντισε, έτσι
ώστε να μπορέσει να παρευρεθεί στο Συνέδριο.
Το Συνέδριο άρχισε στις 11 Σεπτεμβρίου του 1893. Χιλιάδες
εκπρόσωποι πολλών θρησκειών παρευρέθησαν. Ο Βιβεκανάντα ήταν ο νεώτερος όλων. Όταν ήρθε η ώρα να μιλήσει, προκάλεσε μεγάλη εντύπωση στο ακροατήριο, πρώτ’ απ’ όλα λόγω
του χαιρετισμού του: «Sisters and Brothers of America» (Αδερφές μου και Αδέρφια μου της Αμερικής). Αυτός ο χαιρετισμός,
τόσο ανθρώπινος, αδερφικός και θερμός, καθώς και η ρητορική
δεινότητα με την οποία υποστήριξε τις ιδέες του για μια παγκόσμια αδελφοσύνη, χωρίς γραπτό κείμενο, μαγνήτισε βαθιά όλο
το ακροατήριο. Η πρώτη του ομιλία ήταν ένας σύντομος χαιρετισμός (2΄ περίπου), αλλά μπόρεσε να αναφερθεί στην ιδέα
της ανεξιθρησκείας που πηγάζει από τη μελέτη των Ουπανισάντς. Μεταξύ άλλων είπε: «Ο σεχταρισμός, η στενοκεφαλιά
και ο τρομερός τους απόγονος, ο φανατισμός, έχουν εδώ και
καιρό κυριαρχήσει στην όμορφη Γη μας. Έχουν γεμίσει τη γη
με βία, την έχουν «ποτίσει» από καιρό σε καιρό με ανθρώπινο
αίμα, έχουν καταστρέψει πολιτισμούς κι έχουν οδηγήσει ολό-

Ο Βιβεκανάντα δεν παρασύρθηκε από τις εκδηλώσεις λα-

κληρα έθνη στην απελπισία. Αν δεν υπήρχαν αυτοί οι τρομεροί

τρείας και συνέχισε το έργο του δασκάλου του οργανώνοντας

δαίμονες, η ανθρώπινη κοινωνία θα είχε προοδεύσει περισσό-

την ομάδα καλύτερα, δίνοντάς της το χαρακτήρα μιας αποστο-

τερο απ’ ότι μέχρι τώρα. Αλλά ο χρόνος τους έχει τελειώσει. Κι

λής για την αναγέννηση της Ινδίας.

επιθυμώ θερμά το καμπανάκι που ήχησε αυτό το πρωί προς τι-

Όμως σιγά σιγά, εξαιτίας της ταλαιπωρίας και των κακουχι-

μήν αυτής της συνάντησης να είναι ο επιθανάτιος ρόγχος του

ών, η υγεία του άρχισε να εξασθενεί και να τον προδίδει. Αφού

φανατισμού, όλων των εκτελέσεων με το σπαθί ή την πένα, και

πρόλαβε να κάνει ένα ακόμη ένα ταξίδι στην Αμερική και στην

όλων των άσπλαχνων συναισθημάτων μεταξύ των ανθρώπων,

Ευρώπη μετά από πρόσκληση των Δυτικών φίλων και μαθη-

που ταξιδεύουν στο δρόμο τους προς τον ίδιο στόχο».

τών του, αναχώρησε από τη φυσική του ζωή στις 4 Ιουλίου του

Αυτή η ομιλία καθώς και οι επόμενες τον έκαναν το πρό-

1902, μόλις 39 ετών.

σωπο της ημέρας για μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης. Μετά

Όμως ο Σουάμι (άγιος) Βιβεκανάντα πρόλαβε να προκαλέ-

το Συνέδριο ταξίδεψε σε διάφορες πόλεις της Αμερικής, φιλο-

σει στη μεν Δύση ένα βαθύ ενδιαφέρον για τη μεταφυσική της

ξενούμενος κάποιων θαυμαστών του και έδωσε αρκετές διαλέ-

Ινδίας, στη δε Ινδία την υπερηφάνεια για την αρχαία πνευματι-

ξεις για την έννοια του Θεού, την αγάπη, τον κόσμο, την εξέλι-

κή της κληρονομιά. Θεωρείται μια από τις μεγάλες πνευματι-

ξη, έτσι όπως πρεσβεύει η Σχολή Βεδάντα του ινδουισμού.

κές προσωπικότητες και ένας σημαντικός κοινωνικός αναμορ-

Η άφιξή του στην Ινδία αποτέλεσε ένα είδος υποδοχής

φωτής της σύγχρονης Ινδίας, αφού δεν δίσταζε να κατηγορεί

εθνικού ήρωα. Για πρώτη φορά μετά από καιρό, οι Ινδοί ένιω-

το θεσμό των καστών, να εξυψώνει τη θέση της γυναίκας, να

σαν υπερήφανοι, που επιτέλους κάποιος δικός τους μπόρεσε

προτρέπει τους, ως επί το πλείστον, μαλθακούς Ινδούς να γυ-

να δείξει την αρχαία και βαθιά πνευματικότητα της Ινδίας, μιας

μνάζονται και ακόμα να τρώνε κρέας, αν χρειαζόταν να δυνα-

χώρας που για τους περισσότερους Δυτικούς ήταν συνώνυμο

μώσουν.

των προλήψεων και της κοινωνικής ανισότητας.
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Συνεχίζεται στο επόμενο τεύχος...

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Κείμενο: D.S. Gousman, Διευθύντρια του παγκόσμιου οργανισμού Νέα Ακρόπολη

Π

οια είναι τα προσωπι-

τούμε να λύσουμε τις προβληματικές

κά προβλήματα; Φυσι-

καταστάσεις που μας παρουσιάζονται.

Πώς διδάσκει η ζωή; Με έναν πολύ
διαφορετικό τρόπο απ’ όλα τ’ άλλα συ-

κά είναι αυτά που αφο-

Σε όλους εμάς που ζούμε σ’ αυ-

στήματα. Διδάσκει με τρόπο άμεσο,

ρούν την προσωπικότη-

τόν τον κόσμο, για τον έναν ή τον άλ-

κτυπώντας εκεί που πονάει περισσότε-

τά μας, το σύνολο δηλαδή των φυσιο-

λον λόγο, μας παρουσιάζονται δυσκολί-

ρο για να μας αναγκάσει να στοχαστού-

λογικών, ζωτικών, συναισθηματικών και

ες. Αυτό είναι λογικό, αν συμφωνήσου-

με ακόμα πιο πολύ. Όλα τα συναισθημα-

νοητικών μας εκφράσεων.

με με τους κλασικούς φιλοσόφους ότι η

τικά, πονούν. Αν και μερικές στιγμές τα

Χωρίς να υποτιμάμε τον πόνο μιας

ζωή αναλαμβάνει να μας μάθει να ζού-

συναισθήματα μπορεί να γίνουν αφορ-

ασθένειας ή μιας, λίγο-πολύ συνεχόμε-

με. Και δεν πρόκειται για λογοπαίγνιο.

μή για χαρά και ευτυχία, τις περισσό-

νης φυσικής αδυναμίας, οι συναισθη-

Μπορούμε να μάθουμε από τις εμπειρίες

τερες οδηγούν σε φόβο, απελπισία, δυ-

ματικές περιστάσεις είναι οι πιο απο-

και από τις συμβουλές των άλλων, μπο-

στυχία, αναποφασιστικότητα, ανικανό-

φασιστικές, αφού χρωματίζουν τις σκέ-

ρούμε να είμαστε προετοιμασμένοι για

τητα…

ψεις και επηρεάζουν ακόμη και τη φυσι-

τις διάφορες περιστάσεις της ύπαρξης,

Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε μια

κή μας διάθεση. Είναι γνωστό ότι πολ-

αλλά τίποτα δεν συγκρίνεται με τη βι-

ανεξάντλητη λίστα προβλημάτων, αλλά

λές φορές μια στενοχώρια καθρεπτί-

ωματική πρακτική των όσων έχουμε μά-

αρκούν μερικά που όλοι γνωρίζουμε.

ζεται αμέσως, με τον έναν ή τον άλλον

θει. Η ζωή μας διδάσκει μέρα με τη μέρα,

Υπάρχουν τα φυσιολογικά προβλήματα

τρόπο, στο σώμα ενώ συγχρόνως μπλο-

και είναι καλό να τη δεχόμαστε περισ-

που αφορούν την επιβίωση, τον αγώνα

κάρει το νου για κάθε λογικό και συνε-

σότερο ως δασκάλα παρά ως εχθρό.

για τα απαραίτητα προς το ζην, μ’ έναν

Ως δασκάλα μας βοηθάει να ενερ-

λίγο-πολύ αξιοπρεπή τρόπο, και σύμφω-

Γιατί έχουμε αυτά τα προσωπικά,

γοποιήσουμε τις καλύτερες δυνατότη-

να με τις κλίσεις και τις διαθέσεις μας,

βασικά συναισθηματικά, προβλήματα;

τές μας. Ως εχθρός, θα αποτελέσει μόνο

τις σπουδές και την κατάρτισή μας.

Επειδή αγνοούμε τα δικά μας συναισθη-

ένα μακρύ δρόμο προβλημάτων, κυρίως

ματικά ελατήρια και, επομένως αδυνα-

προσωπικών προβλημάτων.

τό συλλογισμό.

Υπάρχουν προβλήματα σπουδών και
κατάρτισης, γιατί δεν υπάρχει πάντα δυ-
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νατότητα πρόσβασης σε αυτές. Ή ονειρεύεται κανείς να σπουδάσει για να φτιάξει οικονομικές βάσεις, και μετά από χρόνια
ανακαλύπτει ότι δεν ήταν τόσο εύκολο, όσο φανταζόταν.
Υπάρχουν τα οικογενειακά προβλήματα, γιατί αρκετές φορές δεν υπάρχει ξεκάθαρη συνεννόηση ανάμεσα στους ανθρώπους που αποτελούν τον οικογενειακό πυρήνα.
Υπάρχουν τα υπαρξιακά προβλήματα, αφού μερικούς τους
απασχολούν θέματα σχετικά με το πεπρωμένο, τον εσωτερικό εαυτό, το σύμπαν, στο οποίο ζούμε, και χιλιάδες άλλα «γιατί» σχετικά με τη θέση μας ατομικά και ομαδικά στον κόσμο.
Και, κυρίως, υπάρχουν τα συναισθηματικά προβλήματα,
όταν δεν υπάρχει μια καλή σχέση με άλλα πρόσωπα και όταν
δεν παρουσιάζονται ικανοποιητικές αγάπες και φιλίες.
Ξέρω ότι θα μπορούσαμε να αναφέρουμε περισσότερα παραδείγματα, αλλά ξεκινώντας απ’ οποιοδήποτε απ’ αυτά, άπαξ
και εμφανιστεί, το πιο πιθανόν είναι ότι θα μας οδηγήσει σε μια
κατάσταση παράλυσης.
Συνήθως, η στάση μπροστά στο πρόβλημα είναι να αναζητάμε εύκολες και γρήγορες λύσεις που να μη δεσμεύσουν τη
δική μας βούληση. Καταφεύγουμε σε γνωστούς, ζητάμε βοήθεια από δω κι από κει… Το πρόβλημα μπλοκάρει όποιον αναζητά τη λύση έξω από τον εαυτό του και, κυρίως, όποιον θεωρεί ότι είναι η αδικία της ζωής που τον ταλαιπωρεί με τέτοιες

ματική ατμόσφαιρα. Στην αρχή μπορεί να φανεί δύσκολο, αλλά

αναποδιές.

όλα είναι δύσκολα, όταν τα δοκιμάζουμε για πρώτη φορά. Πρέ-

Το αρνητικό συναίσθημα κερδίζει έδαφος, οι ιδέες γίνονται

πει να κάνουμε τον κόπο να ανεβούμε ένα σκαλοπάτι, να περά-

όλο και πιο συγκεχυμένες, ο φυσικός οργανισμός αρχίζει και

σουμε πάνω από τα σύννεφα και να φτάσουμε στη διαύγεια της

αντανακλά το άγχος και τότε το πρόβλημα αποκτά τη διάστα-

δικής μας γνήσιας νόησης.

ση ενός αξεπέραστου βουνού. Μένει μόνο ο πόνος, η απελπι-

Δεν είμαστε όλοι σοφοί, είναι αλήθεια, αλλά όλοι έχου-

σία, η ευθιξία, η επίθεση στους άλλους για το μερίδιο ευθύνης

με ένα σύνολο λίγο-πολύ σημαντικών εμπειριών, ώστε να ψά-

που μπορεί να είχαν… Εν τέλει, ένα απύθμενο πηγάδι που γί-

χνουμε πρακτικές λύσεις για τα προβλήματα που μας απασχο-

νεται όλο και πιο βαθύ και από το οποίο είναι όλο και πιο δύ-

λούν. Χρειάζεται να μπορούμε να φτάσουμε μέχρι τη δική μας

σκολο να βγούμε.

κρυφή «γωνία των λύσεων». Μερικές λύσεις θα φανούν άχρη-

Κάτω από αυτήν την ψυχολογική κατάρρευση, δεν μπορεί

στες, άλλες διακριτικά αξιόλογες και δεν θα λείψουν κι αυτές

κανείς να δει το φως. Αναμασάει τον πόνο του κάθε λεπτό και

που είναι πραγματικά καλές. Δοκιμάζοντας από δω και από κει,

δεν υπάρχει πια τίποτα παρά μόνο αυτό το μανιασμένο πάθος.

με καλή διάθεση και χωρίς το άγχος της παραμορφωμένης συ-

Τότε είναι που πρέπει να έρθουν οι λύσεις, λογικά από

ναισθηματικότητας, αποκτάμε νέες εμπειρίες που θα είναι χρή-

πάνω. Χρειάζεται να ανυψωθούμε πάνω από το πρόβλημα και
τη θλίψη για να βρούμε την απάντηση.

σιμες στις επόμενες καταστάσεις.
Εσύ δεν είσαι μονάχα ένας σωρός από πάθη ή συναισθήμα-

Αν ξέρουμε ότι η ρίζα της δυσκολίας βρίσκεται στο συναι-

τα. Διαθέτεις και νόηση και εξυπνάδα για να παρατηρείς τον

σθηματικό επίπεδο, τότε χρειάζεται να δουλέψουμε με τη νοη-

εαυτό σου «απ’ έξω» και να χαράζεις πιο σωστά το δικό σου

τική ενέργεια, ώστε να ξεπεράσουμε την αρνητική συναισθη-

δρόμο.
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αλωσήρθατε στην Επιπεδοχώρα, έναν κόσμο δύο διαστάσεων, οι κάτοικοι της οποίας είναι ζωντανά τετράγωνα, τρίγωνα, κύκλοι και άλλα δισδιάστατα σχήματα. Πρωταγωνιστής είναι ο Α Τετράγωνο, δικηγόρος. Η ζωή του κυλάει φυσιολογικά, αλλά
όχι ήρεμα, με τον γιο του, Α Εξάγωνο, στην εφηβεία και εν μέσω της αιματηρής κατά-

πνιξης του κινήματος των Χρωματιστών. Μέσα σε όλο αυτό το άγχος, καταλήγει να βλέπει περίεργα όνειρα, στα οποία βρίσκεται σε έναν μονοδιάστατο, γραμμικό κόσμο, που κατοικείται από γραμμές και σημεία, προσπαθώντας να τους εξηγήσει της ύπαρξη δύο διαστάσεων. Κι εκεί που τα πράγματα φαίνεται να ξαναπαίρνουν
τη φυσιολογική τους ροή, μια ωραία μέρα τον επισκέπτεται μια σφαίρα (ονόματι Α Σφαίρα) και προσπαθεί να του διδάξει την τρίτη διάσταση.
Η ταινία βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του Edwin A. Abbott, το οποίο αν και έχει γραφτεί το 1884, παραμένει μέχρι σήμερα
απαραίτητο ανάγνωσμα σε επιστημονικές, μαθηματικές και φιλοσοφικές σχολές ως εισαγωγή στις θεωρίες των διαστάσεων. Παράλληλα αποτελεί μια σάτιρα της κοινωνίας της Βικτωριανής Αγγλίας στην οποία έζησε ο συγγραφέας. Η ταινία βέβαια «εκσυγχρονίζει» κάποια σημεία του βιβλίου. Για παράδειγμα, αντί για βασιλιάς υπάρχει πρόεδρος, ο οποίος μάλιστα συνωμοτεί να κηρύξει πόλεμο σε μία γειτονική χώρα. Φυσικά, αρκετά άλλα σημεία παραμένουν ίδια, χωρίς (δυστυχώς) να γίνονται λιγότερο επίκαιρα.
Το τελικό αποτέλεσμα φαίνεται περίεργο (έχει χαρακτηριστεί από κάποιους κριτικούς ως avant-garde), αλλά είναι ένα καλοδουλεμένο από όλες τις απόψεις, βαθύτατα στοχαστικό φιλμ. Εκεί που θεωρούμε ότι έχουμε μάθει τα πάντα, εμφανίζεται εκείνο
τα «κάτι ακόμα» που καταλήγει τελικά να είναι ένας ολόκληρος νέος κόσμος που περιμένει να τον ανακαλύψουμε.

Το τεστ αυτογνωσίας του Dr Phil

testαρε
τον
εαυτό σου

Τ

3. Όταν μιλάς στους ανθρώπους, εσύ…

α) ξεκινάς ένα διάλλειμα

α) κάθεσαι με τους αγκώνες αναδι-

β) εκνευρίζεσαι αφάνταστα

πλωμένους

γ) και με τα δυο

β) έχεις τα χέρια σου πιασμένα σαν παλαμάκια

8. Ποιο από τα παρακάτω χρώματα σε

ο τεστ αυτογνωσίας του

γ) έχεις το ένα ή και τα 2 χέρια στους γο-

εκφράζουν περισσότερο;

Dr Phil είναι ένα τεστ που

φούς ή στις τσέπες

α) Κόκκινο/πορτοκαλί

δίνεται από το Human

δ) ακουμπάς ή σπρώχνεις το πρόσωπο

β) Μαύρο

Relations Dept. σε μερικές

που μιλάς

γ) Κίτρινο/γαλάζιο

από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις σήμε-

ε) παίζεις με τα αυτιά σου, τρίβεις το πι-

δ) Πράσινο

ρα. Τους βοηθάει να έχουν καλύτερη

γούνι σου ή φτιάχνεις τα μαλλιά σου

ε) Σκούρο μπλε/πορφυρό

εσωτερική γνώση για τους υπαλλήλους

ζ) Άσπρο

τους και τους μελλοντικούς τους υπαλ-

4. Όταν είσαι χαλαρός κάθεσαι…

λήλους.

α) με τα πόδια ελεύθερα δίπλα-δίπλα

Οι απαντήσεις είναι για το ποιος εί-

η) Καφέ/γκρι

β) με τα πόδια σταυρωμένα

9. Όταν είσαι στο κρεβάτι τη νύχτα,

στε τώρα, όχι αυτός που ήσασταν κατά

γ) με τα γόνατα τεντωμένα και ίσια

τις τελευταίες στιγμές πριν σε πάρει ο

το παρελθόν. Πάρετε στυλό και χαρτί

δ) με το ένα πόδι κάτω από σένα

ύπνος, ξαπλώνεις…

για να σημειώσετε τις απαντήσεις σας.

α) ανάποδα απλωμένος
5. Όταν κάτι σε συναρπάζει, αντιδράς…

β) παρατεντωμένος μπρούμυτα με το

α) με ένα δυνατό χαμόγελο

πρόσωπο σου να κοιτάζει το στομάχι

1. Πότε νοιώθεις ότι είσαι στα καλύτε-

β) με ένα γέλιο, αλλά όχι δυνατό

σου

ρά σου;

γ) με ένα ήσυχο γελάκι

γ) στην πλευρά σου ελαφρά κουλου-

α) το πρωί

δ) με ένα ανόητο γέλιο

ριασμένος

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

β) μεταξύ απογεύματος και νωρίς το

δ) με το κεφάλι σου στο μπράτσο σου

βράδυ

6. Όταν πηγαίνεις σε ένα πάρτυ ή σε μια

ε) με το κεφάλι σου κάτω από τα σκε-

γ) αργά τη νύχτα

εκδήλωση κάνεις την εμφάνισή σου…

πάσματα

α) με μια μεγαλειώδη είσοδο έτσι ώστε
2. Συνήθως περπατάς...

όλοι να σε προσέξουν

10. Συνήθως ονειρεύεσαι ότι…

α) αρκετά γρήγορα, με μεγάλα βήματα

β) μια ήσυχη είσοδο, ψάχνοντας γύρω

α) ξαπλώνεις

β) αρκετά γρήγορα, με μικρά βήματα

για κάποιον που γνωρίζεις

β) μαλώνεις ή φωνάζεις

γ) λιγότερο γρήγορα με το κεφάλι ψηλά,

γ) μπαίνεις ήσυχα χωρίς να κάνεις αισθη-

γ) ψάχνεις για κάτι η κάποιον

κοιτώντας τον κόσμο στο πρόσωπο

τή την παρουσία σου

δ) πετάς η επιπλέεις

δ) λιγότερο γρήγορα, με το κεφάλι χα-

ε) συνήθως δεν βλέπεις όνειρα

μηλά

7. Όταν δουλεύεις ή είσαι πολύ συγκε-

ζ) τα όνειρα σου είναι συνήθως ευχάρι-

ε) πολύ αργά

ντρωμένος, και διακόπτεσαι...

στα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Από 51 έως 60 βαθμούς

ντούχο, αλλά μετριοπαθή. Όχι άτομο

Οι άλλοι σε βρίσκουν συναρ-

που κάνει φίλους γρήγορα ή εύκολα,

2. (α) 6 (β) 4 (γ) 7 (δ) 2 (ε) 1

παστικό, ιδιαίτερα άστατο, και κάπως

αλλά εξαιρετικά πιστός σε φίλους που

3. (α) 4 (β) 2 (γ) 5 (δ) 7 (ε) 6

αδιάλλακτη προσωπικότητα. Ένας φυ-

κάνει και περιμένει να κάνουν το ίδιο

4. (α) 4 (β) 6 (γ) 2 (δ) 1

σικός ηγέτης, κάποιος που παίρνει γρή-

και αυτοί. Άνθρωπος που δεν κλονίζεται

5. (α) 6 (β) 4 (γ) 3 (δ) 5 (ε) 2

γορες αποφάσεις, χωρίς να σκέφτε-

εύκολα η φιλία του, αλλά εξίσου δύσκο-

6. (α) 6 (β) 4 (γ) 2

ται πάντα το σωστό. Σε βρίσκουν έντο-

λα επανέρχεται όταν σπάσει.

7. (α) 6 (β) 2 (γ) 4

νο και περιπετειώδη, κάποιος που θα τα

Από 21 έως 30 βαθμούς

8. (α) 6 (β) 7 (γ) 5 (δ)4 (ε) 3

δοκίμαζε όλα; Κάποιος ο οποίος αρπάζει

Οι φίλοι σου σε θεωρούν προσεκτι-

τις ευκαιρίες και απολαμβάνει την περι-

κό και ιδιότροπο. Θα ήταν μεγάλη έκ-

9. (α) 7 (β) 6 (γ) 4 (δ) 2 (ε) 1

πέτεια. Χαίρονται να είναι στην παρέα

πληξη αν έκανες κάτι από παρόρμηση

10. (α) 4 (β) 2 (γ) 3 (δ) 5

σου λόγω του ενθουσιασμού που εκπέ-

και μετά να αποφασίσεις για την συνέ-

μπεις.

χεια. Πιστεύουν ότι αυτή η αντίδραση

1. (α) 2 (β) 4 (γ) 6

(ζ) 2 (η) 1

(ε) 6 (ζ) 1
Τώρα πρόσθεσε την τελική σου
βαθμολογία.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Από 41 έως 50 βαθμούς

οφείλεται από την καχύποπτη και προ-

Οι άλλοι σε βρίσκουν φρέσκο, ζω-

σεκτική φύση σου περιμένοντας να εξε-

ντανό, γοητευτικό, συναρπαστικό, πρακτικό και πάντα ενδιαφέροντα. Κάποιος

τάσεις τα πάντα προσεκτικά.
Κάτω από 21 βαθμούς

που είναι σταθερά στο κέντρο της προ-

Οι άνθρωποι πιστεύουν πως είσαι

Οι άλλοι σε βλέπουν σαν κάποιον

σοχής, αλλά αρκετά ισορροπημένος χω-

ντροπαλός, νευρικός, και αναποφάσι-

που πρέπει να τα έχουν καλά μαζί του

ρίς να τους κάθεσαι στο σβέρκο. Συχνά

στος, κάποιος που χρειάζεται φροντί-

και να σε προσέχουν. Φαίνεσαι σαν μα-

σε χαρακτηρίζουν ως ευγενή, διακριτι-

δα, που πάντα χρειάζεται κάποιον άλλο

ταιόδοξος, εγωκεντρικός, κάποιος που

κό και κατανοητό. Κάποιος που θα τους

να παίρνει τις αποφάσεις! Σε θεωρούν

είναι εξαιρετικά δικτατορικός. Οι άλλοι

ανεβάσει πάντα και θα τους βοηθήσει.

στενάχωρο διότι βλέπεις προβλήματα

Πάνω από 60 βαθμούς

μπορεί να σε θαυμάζουν, ευχόμενοι να

Από 31 έως 40 βαθμούς

εκεί που δεν υπάρχουν. Κάποιοι σε θε-

σου μοιάσουν, αλλά χωρίς να μπορούν

Οι άλλοι σε βλέπουν σαν λογικό,

ωρούν βαρετό. Μόνο αυτοί που σε ξέ-

να σε εμπιστευτούν ενώ διστάζουν να

σοβαρό, προσεκτικό και πρακτικό. Σε

ρουν πραγματικά γνωρίζουν ότι δεν εί-

έχουν στενότερη επαφή μαζί σου.

θεωρούν έξυπνο, χαρισματικό, ή ταλα-

σαι καθόλου.
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ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ
...ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΗ
Κανείς δεν μπορεί να
σε κάνει να νοιώσεις
κατώτερος χωρίς τη
συγκατάθεσή σου.
-Eleanor Roosevelt

Οι καταιγίδες κάνουν τη βελανιδιά να
βγάζει βαθύτερες ρίζες.
-George Herbert

Μην προσπαθείς να προσθέσεις χρόνια στη ζωή
σου. Καλύτερα πρόσθεσε ζωή στα χρόνια σου.

Η φιλία μοιάζει με τα παλιά βιβλία, που
ο χρόνος έρχεται και τους προσδίδει
μεγαλύτερη αξία.
-Β. Ουγκώ

-B. Pascal

Μη λες λίγα με πολλά λόγια,
αλλά πολλά με λίγα λόγια.
-Πυθαγόρας

Αν δεν ελέγξεις το μυαλό σου
θα το κάνει κάποιος άλλος
-Τζόν Άλστον

Έχουμε δυό αυτιά και μια
γλώσσα για να μπορούμε να
ακούμε περισσότερο και να
μιλάμε λιγότερο.
-Διογένης

Άλλαξε τις απόψεις σου,
κράτα τις αρχές σου
-V.Hugo

Να σκέφτεσαι σαν
άνθρωπος της δράσης και
να δρας σαν άνθρωπος της
σκέψης.
-Henri Bergson

Πόσο καλά γνωρίζετε το
σώμα σας;
ήξερες
ότι...

• Ο άνθρωπος σε μια ημέρα χάνει 10 δισεκατομμύρια δερματικά
κύτταρα. Δηλαδή σχεδόν δύο κιλά σ’ έναν χρόνο.
• Κάθε τετραγωνική ίντσα (2,54 x 2,54 εκ.) περιέχει περίπου 19
εκατομμύρια δερματικά κύτταρα.
• Κάθε μια ώρα, πρέπει να αντικαθιστώνται ένα δισεκατομμύριο
κύτταρα στο σώμα μας.
• Το λεπτό έντερο έχει περίμετρο 5 εκατοστά και μήκος 7,3 μέτρα.
• Οι σιελογόνοι αδένες μας παράγουν από 473 έως 1420 κ. εκ.
σάλιου κάθε μέρα.

• Αν φάμε φαγητό ενώ στεκόμαστε στο κεφάλι μας, το φαγητό θα καταλήξει στο στομάχι μας.
• Η καρδιά της γυναίκας χτυπά γρηγορότερα απ’ ό,τι του
άντρα.

• Το σώμα μας περιέχει περίπου 59.500 χλμ. τριχοειδών αγγείων.

• Τρία χρόνια απ’ την ώρα που θα κόψει το κάπνισμα κά-

• Η αορτή, η μεγαλύτερη αρτηρία του σώματος, έχει διάμετρο

ποιος, έχει τις ίδιες πιθανότητες να πάθει έμφραγμα με κά-

ίση με τη διάμετρο ενός σωλήνα ποτίσματος.
• Το ενήλικο σώμα, χρειάζεται περίπου 40 λίτρα οξυγόνου κάθε
μέρα.
• Η μέση γυναίκα έχει 1,6 τετραγωνικό μέτρο δέρμα. Στον ένατο
μήνα της εγκυμοσύνης της, έχει 1,72 τετραγωνικά μέτρα δέρμα.
• Το άνοιγμα των χεριών μας αντιστοιχεί στο ύψος μας.
• Ο αριθμός των τριχών που υπάρχουν ανά τετραγωνικό εκατοστό στο σώμα μας, είναι ίδιος με του χιμπατζή. Δεν τις βλέπουμε όμως επειδή οι περισσότερες είναι πολύ λεπτές και μικρές.
• Τα νεκρά κύτταρα του σώματος, περνούν από τα νεφρά προς
απέκκριση.
• Αν κάποιος περπατάει είκοσι λεπτά παραπάνω την ημέρα, θα
χάσει περίπου 3,2 κιλά λίπους σε έναν χρόνο.
• Το σώμα μας αποτελείται από 75 % νερό.

ποιον που δεν κάπνισε ποτέ.
• Η ανθρώπινη καρδιά ζυγίζει περίπου 400 γραμμάρια.
• Η ανθρώπινη καρδιά αντλεί αίμα με τόση πίεση που θα
μπορούσε να το εκτοξεύσει σε απόσταση εννέα μέτρων.
• Οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι όσο μεγαλύτερος είναι ο
παράμεσος στα αγόρια, τόσο λιγότερες πιθανότητες έχουν
να πάθουν έμφραγμα αργότερα.
• Ο δεξιός πνεύμονας είναι μεγαλύτερος από τον αριστερό.
Αυτό συμβαίνει γιατί χρειάζεται χώρος για την καρδιά.
• Η ανθρώπινη καρδιά χτυπάει περίπου 35 εκατομμύρια φορές τον χρόνο.
• Κατά τη διάρκεια της ζωής ενός ανθρώπου, η καρδιά του
αντλεί περίπου ένα εκατομμύριο βαρέλια αίμα.
• Οι περισσότερες καρδιακές προσβολές συμβαίνουν μεταξύ 8 και 9 π.μ.

• Το στομάχι μας πρέπει να δημιουργεί μια νέα προστατευτική

• Σε μια ώρα, η καρδιά παράγει τόση ενέργεια όση χρειάζε-

μεμβράνη στο εσωτερικό του κάθε δύο εβδομάδες, αλλιώς θα

ται για να ανυψωθεί βάρος ενός τόνου, ένα μέτρο πάνω

χώνευε τον εαυτό του!

από το έδαφος.

info GUIDE
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ένα ταξίδι στα μονοπάτια της Γνώσης
Αθήνα

Νέα Σμύρνη

Ιλίσια

Αγ.Μελετίου 29,
τηλ. 210 88 10 830

25ης Μαρτίου 15 (1ος ορ.) τηλ 69
87 43 73 87 W’Up

Ποταμιάνου 13, τηλ 210 7794368,
6987124197

Εναρξη σεμιναρίου Πρακτικής Φιλοσοφίας για
τη Ζωή

Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη

Βιωματικό σεμινάριο
εσωτερικής φιλοσοφίας
και ψυχολογίας με θέμα:
«Γνώρισε τον εαυτό σου»

27-29/03/15, 20:00

Τρίτη 21/04/15, 20:00

Tρίτη 21/04/15, 20:00

Φεστιβάλ Φιλοσοφίας:
Do it like Ηράκλειτος,
Βούδας & Διογένης

Περιστέρι
Πτολεμαΐδος 6, tηλ. 2130282657

Σεμινάριο “Open your
mind”

Θεσσαλονίκη
Βαρδάρης

Λαγκαδά 7 & Βάκχου 1, τηλ. 2310551476

Ειδικό σεμινάριο ενεργειακής ψυχολογίας

Τετάρτη 20/5/2015, στις 20:00

Θεσσαλονίκη

Ιωάννινα

Εγνατίας 93, τηλ. 2310-285020

Πετροτσοπούλου 10, τηλ.
2651034813

Σεμινάριο Εσωτερικής
Φιλοσοφίας

Βιωματικό σεμινάριο αυτογνωσίας

Δευτέρα 4 Μαΐου 2015 20:30

Τετάρτη 22/4/2015, 21:00

Τρίτη, 28 Απριλίου 2015 20:00

Βόλος

Ρέθυμνο

Ηράκλειο

Ιάσονος 143, τηλ. 24210 31931

Κουντουριώτη 113

Σμύρνης 24, τηλ. 6981888493

Σεμινάριο Εσωτερικής
Φιλοσοφίας

Σεμινάριο φιλοσοφίας
και εσωτερικής ψυχολογίας

Course Φιλοσοφίας &
Ψυχολογίας

Δευτέρα 4 Μαΐου 2015, 21:00

Τετάρτη 22/04/15, 21:00
Δευτέρα 27/04/15, 21:30

Χανιά
Τζανακάκη 21, (Polyhoros)

Πάτρα
Κολοκοτρώνη 37, τηλ. 6980500034

Σεμινάριο Φιλοσοφίας
και Εσωτερικής Ψυχολογίας

Σεμινάριο Εσωτερικής
Φιλοσοφίας και Ψυχολογία

Πέμπτη 02/04/15, 20:00

Δευτέρα 27/4/2015, 20:30.

Λάρισα

Κέρκυρα

Ανθίμου Γαζή 14, τηλ.6948067149

Ανθίμου Γαζή 14, τηλ.6948067149

Ομιλία: Η γλώσσα του
σώματος & η ψυχολογία
των κινήσεων

Σεμινάριο Εσωτερικής
Αναζήτησης

Τετάρτη 22/4/2015, 20:30

Τετάρτη 22/4/2015, στις 21:00

σε περιμένουμε …

ΜΥΣΤΕΣ, ΑΠΟΚΡΥΦO, ΚΑΙ ΜΑΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Έλενα Π. Μπλαβάτσκυ
Ένα βιβλίο που έλειπε από την ελληνική Βιβλιογραφία.
Πρόκειται για το Α μέρος από τον αμφιλεγόμενο τελευταίο τόμο της «Μυστικής Δοξασίας». της
Σύνθεσης της Θρησκείας, της Επιστήμης και της Φιλοσοφίας. Ο Τόμος αυτός στην ελληνική έκδοσή
του αποτελείται από δύο βιβλία. Μύστες της Δύσης, Αλληγορίες και Θαύματα, Μύστες της Ανατολής
και Μυστικά Ιερά Βιβλία, Απόκρυφη Αστρονομία και Αστρολατρία, οι Ψυχές των Άστρων, Αλληγορίες και Μυστική Γνώση στο Ζοχάρ και την Βίβλο, Μυστικοί Κύκλοι, Κύκλοι και Αβατάρ, Το Μυστήριο του Βούδα, Επίδραση του Αποκρυφισμού στην καθημερινή ζωή, Περαιτέρω Ανάλυση των Στάνζας
Ι - ΙVτης Ντζιαν κλπ, είναι μερικά από τα πολλά θέματα που εμπεριέχονται στα δύο αυτά βιβλία και τα
οποία εξετάζει ενδελεχώς η συγγραφέας (Το Βιβλίο Β είναι υπό έκδοση εντός του 2015).
Ζωή στο επέκεινα:Η άλλη όψη του θανάτου, C. W. Leadbeater μετάφραση: Ιφιγένεια Κασταμονίτη
Υπάρχει ζωή μετά τον θάνατο; Υπάρχει άλλος κόσμος; Πού πηγαίνουμε; Πού βρίσκονται οι αγαπημένοι μας; Είναι ο θάνατος ένα τέλος ή μια αφετηρία; Υπάρχει κόλαση και παράδεισος; Τι είναι το καθαρτήριο και η γκρίζα ζώνη; Πώς αντιμετωπίζεται το στοιχειακό της επιθυμίας; Γιατί ορισμένοι άνθρωποι αποβιώνουν πρόωρα; Τι συμβαίνει με τα μικρά παιδιά; Το παρόν έργο αποτελεί μια πηγή αξιόλογων πληροφοριών για κάθε αναγνώστη που ερευνά την αλήθεια με ανοικτό νου, έτσι ώστε η γνώση να
τον οδηγήσει να διαβεί με ασφάλεια την πύλη της μεγάλης αλλαγής που αποκαλείται θάνατος. Να εισέλθει ήρεμος στην άλλη ζωή, έτοιμος να αξιοποιήσει για την εξέλιξή του κάθε πιθανή συνθήκη και
ευκαιρία που θα συναντήσει στον άλλο εκείνο κόσμο: Στο ΕΠΕΚΕΙΝΑ.

βιβλιο
παρου

σιαση

Κυκλοφορούν από τον Θεοσοφικό Εκδοτικό Οίκο, Βουκουρεστίου 25Α, Αθήνα 10671, Τηλ: +30 2103620702,
Ισλάμ: Λέξεις, έννοιες, σύμβολα, Dominique Urvoy, Marie - Thérèse Urvoy
Τι πραγματικά γνωρίζουμε στον δυτικό κόσμο για το Ισλάμ; Πόσο οι αντιλήψεις μας εδράζονται σε στερεότυπα για τη σύγκρουση
των πολιτισμών ή στη σύγχυση ανάμεσα στο θρησκευτικό δόγμα και στην πολιτική ιδεολογία;
Το βιβλίο «Ισλάμ: Λέξεις, έννοιες, σύμβολα» καλύπτει μια μακρά χρονική περίοδο και μπορεί να αναγνωστεί είτε ως λεξικό είτε
ως μελέτη. Ο στόχος του είναι διττός. Αφενός συμβάλλει στην κατανόηση του Ισλάμ, εξετάζοντας πρωτίστως το ιδρυτικό του κείμενο, το Κοράνιο, και τη διαχρονικότητα των θρησκευτικών του αναφορών. Αφετέρου, συνεισφέρει σε μία από τις πλέον επίμαχες συζητήσεις-αντιπαραθέσεις της εποχής μας, φωτίζοντας, εκτός από τις θρησκευτικές, τις ιστορικές, κοινωνικές, νομικές και πολιτισμικές διαστάσεις του θέματος.
ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΡΙΖΕΣ, THOMASSIN PATRICK
«Από πού έρχομαι;» «Πού πηγαίνω;». Από τότε που υπάρχει, ο άνθρωπος προσπαθεί ν’απαντήσει σ’αυτά τα δύο θεμελιώδη ερωτήματα. Έφτιαξε μύθους για να διηγείται την προέλευση και οράματα για να βρει τον προορισμό του.Ο συγγραφέας εξετάζει πρώτα τη
σημασία του μύθου κα του σκοπού σε διαφορετικά πολιτιστικά πλαίσια: «πρωτόγονο» κόσμο, Αρχαία Ελλάδα, Ιουδαιο-Χριστιανισμό,
«μοντέρνα» σκέψη, και μετα-μοντερνισμό.Σήμερα, ο καθένας από μας πρέπει να αναζητήσει τις δικές του ρίζες για να βρει το δικό σκοπό ζωής. Πράγματι, όταν θα ξέρεις «από πού έρχεσαι», τότε θα ξέρεις και «πού πας». Αυτά τονίζει μεταξύ άλλων ο εκδότης.
ΖΩΗ-ΘΑΝΑΤΟΣ. Η αδιαίρετη ενότητα
Ένας κρυμμένος πνευματικός θησαυρός, ένα σύνολο αποσπασμάτων από τη Διδασκαλία της Εποχής μας, της Εποχής του Πυρός,
της Άγκνι Γιόγκα, τα οποία αναφέρονται στο θέμα του θανάτου. Σ’ αυτές τις σελίδες θα βρείτε τις απαντήσεις σ’ όποιες τυχόν απορίες σάς έχουν δημιουργηθεί, σ’ όποια ερωτήματα σας έχουν απασχολήσει κατά καιρούς. Και, ει δυνατόν, θα σας βοηθήσουν να απελευθερώσετε τον εαυτό σας από το φόβο του θανάτου• ένα φόβο που έχει επιβληθεί τεχνηέντως, δυστυχώς στην ανθρωπότητα, «ο φόβος για το άγνωστο», όπως συνηθίζεται να λέγεται. Όμως η αλήθεια είναι εντελώς διαφορετική και σας περιμένει σ’ αυτό το βιβλίο…
Κροίσος. Οτελευταίος βασιλιάς της Λυδίας, Τιμ Λιτς
Ένας ηττημένος βασιλιάς στην κορυφή της πυράς. Αυτός που τον νίκησε, ο Πέρσης ηγεμόνας Κύρος, μ’ ένα νεύμα δίνει εντολή
στους φρουρούς• εκείνοι προχωρούν και βάζουν τις αναμμένες δάδες πάνω στο στεγνό ξύλο. Καθώς ο Κροίσος παρακολουθεί τη φωτιά να ανάβει, κάνει έναν απολογισμό της ζωής του. Θυμάται τότε που είχε ρωτήσει τον Αθηναίο φιλόσοφο και νομοθέτη Σόλωνα ποιος
ήταν ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στον κόσμο. Ο Κροίσος πίστευε παλιά πως ήταν ο ίδιος…….
Ένα φιλοσοφημένο μυθιστόρημα για το πώς διαμορφώνεται η ανθρώπινη προσωπικότητα, για το πώς ένας άνθρωπος αποκτά την
εξουσία και το πώς την ασκεί• για τις εμπειρίες της ανθρωπότητας στον πόλεμο και στην ειρήνη• για την αξία του χρήματος και για τις
έννοιες της ελευθερίας, του θάρρους, της φιλίας και της ευτυχίας. Ένα βιβλίο που θέτει πάνω απ’ όλα το ερώτημα: Τι σημαίνει να διάγεις έναν καλό βίο. Μια εξαιρετική μυθιστορηματική απόδοση της αιματηρής ανόδου και πτώσης ενός θρυλικού ηγεμόνα της Ανατολής, που συνδυάζει την ενδελεχή ιστορική έρευνα με το αφηγηματικό ταλέντο.
Κυκλοφορούν από τις Εκδόσεις Κέδρος. Γ. Γενναδίου 3, 10678, Αθήνα , Τηλ:210 3802007, e-mail: books@kedros.gr
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ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ
ΤΕΥΧΟΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΙΝΚΑΣ
Είναι ένας από τους πιο μυστηριώδεις λαούς της Αμερικής που άφησε τα ίχνη του
ανεξίτηλα στην ιστορία της ανθρωπότητας με τα κατασκευαστικά του επιτεύγματα, με
τις πολεμικές του ικανότητες, τις τελετουργίες και τα θυσιαστήρια αλλά και με τις πρωτοποριακές ιατρικές μεθόδους του. Οι Ίνκας, οι αρχαίοι χειρουργοί!
Πεντακόσια χρόνια πριν και χωρίς την ύπαρξη χειρουργικών εργαλείων ακριβείας και αντιβιοτικών, οι Ίνκας φαίνεται να επιχειρούσαν με επιτυχία κρανιακές εγχειρίσεις με τη μέθοδο του τρυπανισμού, δηλαδή της αφαίρεσης τμημάτων του ανθρώπινου κρανίου!

ΟΙ «ΠΥΡΓΟΙ ΧΡΟΝΟΥ» Ή ΠΩΣ ΝΑ ΟΡΓΑΝΩΝΟΥΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ
ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΜΑΣ
Όλοι έχουμε συνηθίσει ν’ ακούμε όλο και πιο συχνά τη φράση «δεν έχω χρόνο», αλλά
τις περισσότερες φορές αυτή η δικαιολογία είναι συνήθως ψεύτικη, συνειδητά ή ασυνείδητα, ή απλά οφείλεται σε μια λανθασμένη ικανότητα να συνειδητοποιήσουμε το πέρασμα του διαθέσιμου χρόνου και να χρησιμοποιήσουμε το δικό μας χρόνο. Ο χρόνος είναι μια μορφή ενέργειας που με σωστές τεχνικές θα μπορούμε να τον αξιοποιούμε στο
έπακρο. Το να κατασκευάζουμε «πύργους χρόνου» είναι μια τέτοια τεχνική, δηλαδή
το να μπορούμε να κάνουμε διάφορα πράγματα ταυτόχρονα, χωρίς όμως να χάνουμε
τη συνείδηση που βάζουμε σε καθένα από αυτά. Είναι να εργαζόμαστε με διάφορους
φορείς της συνείδησης ταυτόχρονα.

ΟΙ ΠΕΝΤΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΝΟΟΤΡΟΠΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ
Τι είναι αυτό που χαρακτηρίζει ένα Πολιτισμό, ορίζει την ιδιαίτερη μορφή του, καθορίζει
τη πορεία του και την πτώση του; Ένα από τα αρχαιότερα και σοφότερα κείμενα που υπάρχουν, το Ερμητικό «Κυμβάλειο», λέει: «Το Παν είναι ένα Πνεύμα. Το Σύμπαν είναι Νοητικό». Αυτός ο Νόμος αναφέρεται στο γεγονός ότι κάθε πραγματικότητα βασίζεται πρώτα
σε μια νοητική αρχή, μορφή ή νόμο. Το ίδιο συμβαίνει και με τους πολιτισμούς. Το περιεχόμενο κάθε κοινωνιοπολιτικής μορφής, η νοητική αρχή της, μπορεί να οριστεί ως «ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ». Η σύγχρονη Δυτική Νοοτροπία, έχει υποστεί μεγάλη κρίση, σ’ όλους τους
τομείς του πολιτισμού, από το πρακτικό μέρος της οικονομίας, ως το υπερβατικό μέρος
της θρησκείας, καθώς αμφισβητείται συνεχώς η Εικόνα του Κόσμου μας, οι Στόχοι μας
αποδεικνύονται αβάσιμοι, η Ηθική μας είναι συγκεχυμένη και οι Αποφάσεις μας αντιφατικές, μέσα σ’ ένα σύστημα προτεραιοτήτων που δεν είναι επιλογή ατομική αλλά επιβαλλόμενη. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον νέες νοοτροπίες γεννιούνται…
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Απρί λιο ς Μάιο ς Ιούνιο ς 2015

• ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ: Σπύρου Βασιλειάδου 22, τηλ: 6932467762 • ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ: Πτολεμαϊδος 6, τηλ:6940831168

