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Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC), ένα σώμα που
απαρτίζεται από επιστήμονες και κυβερνητικούς αξιωματούχους από τις μεγάλες παγκόσμιες δυνάμεις και άλλες χώρες, συναντήθηκε στη Yokohama της
Ιαπωνίας, τον Μάρτιο του 2014, και δημοσίευσε τη δεύτερη έκθεσή της σχε-

τικά με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής για τη Γη.
Μέλη της επιτροπής για την κλιματική αλλαγή του ΟΗΕ αναφέρουν ότι αυτή η έκθεση πα-

ρέχει συντριπτικά στοιχεία για τον βαθμό στον οποίο αυτές οι επιπτώσεις έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, σε σχέση με το 2007, όταν είχε εκδοθεί η προηγούμενη έκθεση της IPCC. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των επιστημονικών στοιχείων σχετικά με τις επιπτώσεις της υπερθέρμανσης του πλανήτη έχει διπλασιαστεί σε σχέση με την έκθεση του 2007 και είναι πιθανά «σοβαρές, διάχυτες και μη αναστρέψιμες», σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην έκθεση.
Είτε λόγω της τήξης των παγετώνων είτε λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας στους
παγετώνες στις ψυχρότερους περιοχές, το γεγονός είναι ότι σε όλες τις ηπείρους και σε
όλους τους ωκεανούς οι αλλαγές στο κλίμα έχουν προκαλέσει ισχυρό αντίκτυπο στα φυσικά και
τα ανθρώπινα συστήματα κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Και έχουν προβλεφθεί ακόμη πιο ση-

Μετά από 35

συγγραφέας σε ένα από τα κεφάλαια της προαναφερθείσας έκθεσης: «Πριν από αυτό νομίζαμε
ότι ξέραμε ότι αυτό συνέβαινε, αλλά τώρα έχουμε ατράνταχτες αποδείξεις ότι συμβαίνει και ότι
είναι πραγματικό».
Οι ωκεανοί θα γίνουν πιο όξινοι, απειλώντας πολλά είδη ψαριών και θα γίνουν επίσης πιο
ζεστοί στις ενδοτροπικές ζώνες, έτσι ώστε πολλά είδη ψαριών, μια σημαντική πηγή τροφής, να
μετακινηθούν σε ψυχρότερα νερά. Τα ζώα και τα φυτά θα αρχίσουν να κινούνται σε υψηλότερα
εδάφη ή προς τους πόλους, καθώς θα αυξάνεται η θερμοκρασία του πλανήτη.
Και ως εκ τούτου, οι άνθρωποι με τη σειρά τους θα επηρεάζονται όλο και περισσότερο από

editorial

μαντικές επιπτώσεις στα επόμενα 20-30 χρόνια. Όπως δήλωσε ο Δρ. Saleemul Huq, επικεφαλής

συνεχόμεναχρόνια
έκδοσης του περιοδικού Νέα Ακρόπολη συνεχίζουμε να
αναζητούμε τη φιλοσοφική λίθο…

όλα αυτά. Πολύ πιθανόν να επηρεαστούν από μεγάλες πλημμύρες ή ξηρασίες, που συνδέονται

Όλα τα παραπά-

με την προοδευτική αύξηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Μεταξύ άλλων τομέων, η επισιτι-

νω δεν αποτελούν

στική ασφάλεια για τους ανθρώπινους πληθυσμούς θα επηρεαστεί σημαντικά. Έως το 2050 αναμένο-

πλέον για μας δια-

νται απώλειες άνω του 25% στις αποδόσεις των καλλιεργειών σιταριού, καλαμποκιού και ρυζιού. Σε ορισμένα μέρη των τροπικών και της Ανταρκτικής οι δυνατότητες αλιείας μπορεί να μειωθούν περισσότερο από 50%. Την ίδια στιγμή η ζήτηση τροφίμων θα αυξηθεί από τον παγκόσμιο πληθυσμό, που υπολογίζεται να φτάσει τα 9 δισεκατομμύρια.
Οι επιπτώσεις στις καλλιέργειες και την αλιεία καθώς και η μειωμένη διαθεσιμότητα του πόσιμου

νοητικές αλήθειες,
αλλά έναν τρόπο
ζωής, που βελτιώνει καθημερινά τον

νερού θα προκαλέσουν μεγάλες καταστροφές: ενδημικό λιμό σε μεγάλες περιοχές του πλανήτη, επι-

εαυτό μας και τον

στροφή πανδημιών και άλλων ασθενειών που θεωρούνταν εξαφανισμένες, με τις θανατηφόρες συνέ-

κόσμο.

πειες των μαζικών μεταναστεύσεων, κοινωνικές συγκρούσεις, φτώχεια και τεράστια μείωση στην προσωπική ασφάλεια, ακολουθώντας την αύξηση μιας αδιάκριτης εγκληματικότητας ως μέσο επιβίωσης.
Εν όψει αυτής της ζοφερής προοπτικής για ένα όχι και τόσο μακρινό μέλλον, θέλουμε να υψώσουμε

Το αλχημικό έργο

τη φωνή μας και να βοηθήσουμε στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των ανθρώπων, διατηρώντας

βρίσκεται σε εξέλι-

παράλληλα την ελπίδα μας για ένα καλλίτερο κόσμο για όλους τους λαούς της γης.

ξη…

Οι εθελοντές που συμμετέχουν στο «διεθνές περιβαλλοντικό πρόγραμμα της Νέας Ακρόπολης»
-και σε συνεργασία με άλλους φορείς- είναι η απόδειξη της κοινωνικής δέσμευσής μας σε αυτόν τον
αγώνα.

νέα

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

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

επιστημονικά

Ανακαλύφθηκαν
τα αρχαιότερα
(προ) ανθρώπινα
λίθινα εργαλεία
Αμερικανοί ερευνητές
ανακοίνωσαν στο ετήσιο
συνέδριο της Εταιρείας
Παλαιοανθρωπολογίας,
στο Σαν Φρανσίσκο, ότι
ανακάλυψαν, στην Κένυα
της Αφρικής, τα αρχαιότερα
λίθινα εργαλεία που έχουν
βρεθεί μέχρι σήμερα και τα
οποία έχουν κατασκευαστεί
από τους προγόνους μας. Τα
εργαλεία χρονολογούνται
προ 3,3 εκατ. ετών και
είναι παλαιότερα κατά

που δεν μιλάει καν με τον εαυτό της!

περίπου 700.000 χρόνια σε σχέση με αυτά που θεωρούνταν

Οι επιστήμονες αρχίζουν επίσης να υποψιάζονται ότι ο

τα πιο παλαιά μέχρι σήμερα και είχαν βρεθεί στη Γκόνα της

όρος «σκοτεινή» ύλη είναι παραπλανητικός και ότι ίσως θα

Αιθιοπίας.

έπρεπε να αντικατασταθεί με τον όρο «διαφανής» ύλη ή απλώς

Η ανακάλυψη, εφόσον επιβεβαιωθεί (ακόμη δεν υπάρχει

«άγνωστη» ύλη (materia incognita).

σχετική επιστημονική δημοσίευση), σύμφωνα με το «Science»

Πηγή: news.gr

δείχνει ότι οι πρόγονοι του ανθρώπου ήταν ικανοί για τη δημι-

Το λεξικό του εγκεφάλου: Οι λέξεις
αποτυπώνονται στο μυαλό ως εικόνες

ουργία πρωτόγονων εργαλείων από μυτερές πέτρες πολύ πριν
εμφανιστεί το γένος Homo στο προσκήνιο. Κάτι τέτοιο σημαίνει πως δεν αποκλείεται ακόμη και οι Αυστραλοπίθηκοι, όπως
η διάσημη «Λούσι», να χρησιμοποιούσαν τέτοια εργαλεία.
Πηγή: news.gr

Σκοτεινή ύλη: Τόσο αντικοινωνική που
δεν μιλά ούτε στον εαυτό της!
Όσο πιο πολύ τη γνωρίζουμε (οι επιστήμονες δηλαδή)
τόσο πιο σκοτεινή και μυστηριώδης γίνεται, τόσο μας μπερδεύει. Ο λόγος για τη σκοτεινή ύλη. Πρόσφατα οι επιστήμονες
παρατήρησαν 72 συγκρούσεις μεγάλων σμηνών γαλαξιών και
κατάλαβαν ότι... απλά... αυτή η αινιγματική μορφή της ύλης
προτιμά να μένει στην μοναξιά της. Η σκοτεινή ύλη όχι μόνο
δεν αλληλεπιδρά ιδιαίτερα με την κανονική ορατή ύλη, αλλά
ούτε και με άλλη σκοτεινή ύλη. Είναι τόσο «αντικοινωνική»,

Όταν μαθαίνουμε γραφή, ο εγκέφαλός μας δε μαθαίνει τα
ξεχωριστά γράμματα των λέξεων, αλλά αντίθετα είναι έτσι προγραμματισμένος ώστε να θυμάται κάθε λέξη σα σύνολο. Η έρευνα που διεξήχθη από μια ομάδα ερευνητών στο Georgetown
University Medical Centre, υποστηρίζει ότι ο εγκέφαλος είναι
«ολιστικά συντονισμένος» να αναγνωρίζει ολόκληρες λέξεις.
Ο επικεφαλής της μελέτης, Dr Maximilian Riesenhuber, από
το εργαστήριο υπολογιστικής, γνωστικής νευροεπιστήμης δήλωσε σχετικά: «Δεν αναγνωρίζουμε λέξεις συλλαβίζοντάς τες
γρήγορα ή αναγνωρίζοντας τμήματα των λέξεων, όπως έχουν
υποστηρίξει ορισμένοι ερευνητές. Αντίθετα, οι νευρώνες σε ένα
μικρό τμήμα του εγκεφάλου θυμούνται πώς δείχνουν οι λέξεις
σαν σύνολο, χρησιμοποιώντας κάτι που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ‘οπτικό λεξικό».
Πηγή: news.gr

H συλλογική ευτυχία εξαρτάται από το DNA μας
Η Δανία βγαίνει συνήθως πρώτη στις έρευνες που έχουν να κάνουν με το ευ
ζην και τους δείκτες ευημερίας των κατοίκων του πλανήτη. Βρετανοί ερευνητές
υποστηρίζουν ότι ίσως έχουν την απάντηση γιατί οι Δανοί είναι οι πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι στον κόσμο. Πιστεύουν ότι οφείλεται στη μετάλλαξη ενός γονιδίου
που μειώνει τους δείκτες σεροτονίνης, που είναι ένας νευροδιαβιβαστής του εγκεφάλου.
Αυτό το γονίδιο είναι σπάνιο στους Δανούς.
Πηγή: http://gr.euronews.com/

NASA: Θα βρούμε εξωγήινους μέσα στην
επόμενη δεκαετία
Οι πρώτες σαφείς ενδείξεις για την ύπαρξη εξωγήινης ζωής, είτε πρόκειται για αρειανά μικρόβια είτε για πράσινα ανθρωπάκια, δεν θα αργήσουν να έρθουν, προβλέπει η επιστημονική διευθύντρια της NASA. Εξωγήινη ζωή θα μπορούσε να ανακαλυφθεί πρώτα στο δικό μας Ηλιακό
Σύστημα. Απέραντοι ωκεανοί πιστεύεται ότι κρύβονται κάτω από την
επιφάνεια της Ευρώπης και του Γανυμήδη, δύο δορυφόρων του Δία, καθώς και στο φεγγάρι του Κρόνου Εγκέλαδο. Η NASA ήδη προγραμματίζει μια αποστολή στην Ευρώπη, η οποία θα μπορούσε να εκτοξευτεί το
2022 με κόστος 2,1 δισ. δολαρίων.
Πηγή: news.gr

Τα smartphone αλλάζουν τον τρόπο λειτουργίας του
εγκεφάλου
Το να γράφουμε μηνύματα στο κινητό μας, το να κάνουμε σκρολ σε σελίδες
στο διαδίκτυο, το να ελέγχουμε την αλληλογραφία μας στο smartphone αλλάζει
τον τρόπο που αλληλεπιδρούν τα δάχτυλα με τον εγκέφαλό μας και μεταβάλλει τον
τρόπο λειτουργίας του ανθρώπινου μυαλού. Ο Άρκο Γκος, ερευνητής στο Πανεπιστήμιο της Ζυρίχης επισημαίνει:
«Ο εγκέφαλος όσων χρησιμοποιούν smartphone επεξεργάζεται διαφορετικά το
άγγιγμα, την αφή σε σχέση με τον εγκέφαλο όσων κάνουν χρήση τηλεφώνων που
δεν έχουν οθόνες αφής. Αν όμως παρατηρήσουμε καλύτερα τα δεδομένα που έχουμε, αυτό που αντιλαμβανόμαστε είναι ότι η πρόσφατη χρήση που οι άνθρωποι κάνουν
στα κινητά τους αντανακλάται στον τρόπο που ο εγκέφαλός τους επεξεργάζεται την πληροφορία που έρχεται από τα δάχτυλά τους. Άρα οι καθημερινές διακυμάνσεις που συμβαίνουν στη ζωή μας, ουσιαστικά αποτυπώνονται στον εγκέφαλό μας, στον τρόπο που αυτός επεξεργάζεται την πληροφορία που έρχεται από τα δάχτυλά μας.
Πηγή: scienceandtechnology.gr
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Πότε το σύμπαν
δεν(!) συνωμοτεί ...
για να πετύχεις τα θέλω σου
Είναι γνωστή η φράση πως όταν θέλεις κάτι πολύ, όλο το Σύμπαν συνωμοτεί για να το αποκτήσεις. Πότε όμως “δεν”
συνωμοτεί;
1. Όταν εστιάζεις στην έλλειψη αντί σε αυτά που ήδη έχεις.
2. Όταν δυσανασχετείς και ανησυχείς για αυτά που δεν έχεις αντί να νιώθεις ευγνωμοσύνη για αυτά που έχεις.
3. Όταν η λογική λέει ότι κάτι πρέπει να γίνεται με συγκεκριμένο τρόπο ενώ η καρδιά γνωρίζει ότι κάτι μπορεί να γίνει
και με τρόπους που δεν μπορείς να φανταστείς.
4. Όταν αμφιβάλλεις για την πραγματοποίηση του αντί να έχεις πίστη ότι έχει ήδη γίνει.
5. Όταν αισθάνεσαι μνησικακία αντί να συγχωρείς .
6. Όταν αισθάνεσαι συναισθήματα χαμηλών δονήσεων όπως φόβος, ενοχές , πικρία κλπ.
7. Όταν κατηγορείς άλλους ή τις συνθήκες και περιστάσεις για την δική σου πραγματικότητα αντί να αναλαμβάνεις την
ευθύνη της ζωής σου.
8. Όταν νιώθεις πως δεν το αξίζεις αντί να κατανοείς ότι η αξία σου είναι δεδομένη και ανεξάρτητη από τα συμβάντα
στη ζωή σου και τι σου λένε οι άλλοι..
9. Όταν έχεις πεποιθήσεις που δεν σε εξυπηρετούν και δεν τις έχεις απελευθερώσει ακόμα.
10. Όταν έχεις ιδέες για την πραγματοποίηση της επιθυμίας σου και δεν μπαίνεις στο κόπο να κάνεις τις υπερβάσεις , να
ξεβολευτείς και να δράσεις.
11. Όταν έχεις την τάση να κλαίγεσαι επειδή δεν έχεις αρκετά χρήματα , δεν υπάρχουν αρκετές δουλειές , δεν υπάρχουν
αρκετά διαθέσιμα άτομα για να βρεις σύντροφο , δεν υπάρχει αρκετός χρόνο κλπ.
12. Όταν δεν κατανοείς ότι η πραγματικότητα σου είναι καθρέφτης του προγράμματος που τρέχει στη υποσυνείδητο σου.
13. Όταν δεν κατανοείς την δύναμη των λέξεων και χρησιμοποιείς λέξεις που σαμποτάρουν την πραγματοποίηση της
επιθυμίας σου.
Πηγή: sevastivola.blogspot.gr

ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΗΣ
ΕΥΤΥΧΙΑΣ

Κ

ΠΑΡΑ-

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

άποιος έμπορος έστειλε

περπατάς, κράτα αυτό το κουτάλι,

έργο τέχνης ήταν τοποθετημένο στη

το γιο του να μάθει το

προσέχοντας να μη χυθεί το άρωμα.

σωστή θέση. Γυρίζοντας στον σοφό του

μυστικό της ευτυχίας από

Το αγόρι άρχισε να ανεβαίνει και να

τον σοφότερο άνθρωπο

κατεβαίνει τις σκάλες του παλατιού, μην

στον κόσμο. Το αγόρι βάδιζε σαράντα

αφήνοντας το κουτάλι απ΄τα μάτια του.

μέρες στην έρημο, ώσπου τελικά έφτασε

Δύο ώρες αργότερα, παρουσιάστηκε

σ’ ένα ωραίο κάστρο, στην κορυφή ενός

στο σοφό.

βουνού. Εκεί κατοικούσε ο σοφός που

«Λοιπόν, ρώτησε ο σοφός, «κοίταξες

διηγήθηκε με κάθε λεπτομέρεια όλα όσα
είχε δει.
«Πού είναι όμως οι σταγόνες του
αρώματος που σου είχα εμπιστευτεί;”
Κοιτάζοντας το κουτάλι, το αγόρι
κατάλαβε ότι είχαν χυθεί.

καθόλου τους πίνακες ζωγραφικής

«Να, λοιπόν, η συμβουλή που έχω

Αντί όμως να συναντήσει έναν άγιο

που έχω στην τραπεζαρία μου; Είδες

να σου δώσω» είπε ο σοφότερος των

άνθρωπο, το παιδί μπήκε σε μια αίθουσα

τον κήπο που ο αρχικηπουρός έκανε

σοφών. «Το μυστικό της ευτυχίας

γεμάτη κίνηση. Έμποροι μπαινόβγαιναν,

δέκα ολόκληρα χρόνια να τον φτιάξει;

βρίσκεται στο να ζεις με συνείδηση την

άνθρωποι συζητούσαν στις γωνίες, μια

Πρόσεξες τις θαυμάσιες περγαμηνές της

καθημερινή σου ζωή, χωρίς να ξεχάσεις

μικρή ορχήστρα έπαιζε απαλές μελωδίες

βιβλιοθήκης μου;»

ποτέ τις σταγόνες από την πανάρχαια

αναζητούσε το αγόρι.

τραπέζι

Το αγόρι ντράπηκε και παραδέχτηκε

στρωμένο με τα πιο νόστιμα φαγητά

ότι δεν είχε δει τίποτε απ’ όλα αυτά. Η

εκείνης της περιοχής του κόσμου. Ο

μόνη του φροντίδα ήταν να μη χυθούν

σοφός συζητούσε με όλους και το αγόρι

οι σταγόνες του πολύτιμου αρώματος

έπρεπε να περιμένει δύο ώρες ώσπου να

που ο σοφός του είχε εμπιστευτεί.

και

υπήρχε

ένα

πλούσιο

φτάσει η σειρά του να του μιλήσει.

παράδοση σοφίας της ανθρωπότητας»

«Πήγαινε πίσω, λοιπόν, για να

Ο σοφός άκουσε προσεχτικά το

γνωρίσεις τα θαύματα του κόσμου

λόγο της επίσκεψης του αγοριού, του

μου» του είπε ο σοφός. «Δεν μπορείς

απάντησε όμως ότι εκείνη τη στιγμή δεν

να εμπιστεύεσαι έναν άνθρωπο, αν δε

είχε καιρό να του εξηγήσει το μυστικό

γνωρίζεις το σπίτι του.»

της ευτυχίας. Πρότεινε στο αγόρι να

Το αγόρι, πιο ήρεμο τώρα πια,

κάνει μια βόλτα μέσα στο παλάτι και να

έπιασε το κουτάλι και ξεκίνησε πάλι

ξαναγυρίσει σε δύο ώρες.

να κάνει το γύρο του παλατιού,

“Στο μεταξύ, θέλω να σου ζητήσω

προσέχοντας αυτή τη φορά όλα τα έργα

μια χάρη” είπε ο σοφός τελειώνοντας

τέχνης που κρέμονταν απ΄το ταβάνι και

κι έδωσε στο αγόρι ένα μικρό κουτάλι

τους τοίχους. Θαύμασε τους κήπους,

στο οποίο έριξε δυο σταγόνες από

τα τριγύρω βουνά, τα ευαίσθητα

ένα σπάνιο παλιό άρωμα. «Καθώς θα

λουλούδια, πρόσεξε με τι γούστο κάθε
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ΟΙ «ΠΥΡΓΟΙ ΧΡΟΝΟΥ»

ΠΩΣ ΝΑ ΟΡΓΑΝΩΝΟΥΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ
Κείμενο: Γ. Α. Πλάνας, ιδρυτής της Νέας Ακρόπολης Ελλάδας
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.
ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ:
1. Να έχουμε υπόψη μας ότι ο αποτελεσματικός ρυθμός συνεχόμενης εργασίας δεν υπερβαίνει λίγο πολύ τα 40 λεπτά. Αυτό εξαρτάται από τον καθένα, καθώς και από τις ώρες της μέρας στις οποίες δουλεύουμε. Αν τον υπερβούμε.. .θα χάσουμε χρόνο. Να ξέρουμε να
ξεκουραζόμαστε στα διαλλείματα, το οποίο δεν σημαίνει να μην κάνουμε τίποτα, αλλά απλά να αλλάζουμε δραστηριότητα, δηλαδή να
δρούμε με άλλο φορέα της προσωπικότητας.
2. Να εφαρμόζουμε τον κανόνα της χρυσής αναλογίας του Πυθαγόρα το 60/40: οργανώνουμε μόνο το 60 % του χρόνου μας, αφήνοντας ένα 20% για τα απρόβλεπτα κι ένα άλλο 20 % για ελεύθερο χρόνο χαλάρωσης. Μην οργανώνουμε το 100 % του χρόνου μας, πρέπει
να ξέρουμε να αφήνουμε χώρο στα απρόβλεπτα και να μπορούμε να «αναπνέουμε», ώστε να μην αγχωνόμαστε.
3. Να αρχίζουμε από εκείνο που μας αρέσει λιγότερο, από το πιο δύσκολο. Έτσι, όταν πλέον θα είμαστε κουρασμένοι, θα μας έχει μείνει να κάνουμε αυτό που μας αρέσει, το πιο εύκολο, και θα μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε καλά, παρά την κούραση.
4. Να είμαστε χαλαροί πριν τη δράση, έχοντας πάντα συνείδηση του στόχου και των σκοπών. Να οραματιζόμαστε με τη φαντασία μας
το σκοπό και τα βήματα μέχρι να φτάσουμε σ’ αυτόν.
5. Να μη θέλουμε να τα κάνουμε όλα ταυτόχρονα. Να καθορίζουμε και να σεβόμαστε τις προτεραιότητες και τις προθεσμίες που εμείς
οι ίδιοι έχουμε θέσει για κάθε φάση της εργασίας μας.
6. Να προσπαθούμε να κάνουμε να μας αρέσει αυτό που κάνουμε. Απαιτείται λίγη βούληση διοχετευμένη με αγάπη. Κι αν μάθουμε να
αγαπάμε τη δράση μας, η διάρκεια σταματά και μετατρέπεται σε «στιγμές» πληρότητας και ικανοποίησης του εκτελεσμένου καθήκοντος.
7. Να συνειδητοποιούμε ποιοι είναι οι παράγοντες που μας κάνουν να χάνουμε χρόνο: οι εξωτερικοί, όπως οι διακοπές από το τηλέφωνο, να πάμε να καπνίσουμε ή να πιούμε έναν καφέ με συντρόφους, η έλλειψη πληροφοριών, οι αποφάσεις των ανωτέρων μας που καθυστερούν . και οι εσωτερικοί παράγοντες, όπως το να μην έχουμε ξεκάθαρους ούτε ιεραρχημένους τους στόχους, η έλλειψη συγκέντρωσης, η αδυναμία να λέμε ΟΧΙ όταν χρειάζεται, η αναποφασιστικότητα, η έλλειψη συντονισμού με την υπόλοιπη ομάδα, η έλλειψη μεθοδολογίας κλπ.,.ΜΟΝΟ αν συνειδητοποιήσουμε αυτούς τους διαφορετικούς παράγοντες και μάθουμε να τους ελέγχουμε με πειθαρχία, θα
μπορούμε να τους αντιμετωπίσουμε και να τους νικήσουμε.
8. Να κρατάμε μια μικρή ατζέντα για να γράφουμε καθημερινά τις εργασίες που έχουμε να κάνουμε, αυτές που δεν έχουν ολοκληρωθεί ή εκκρεμούν, καθώς και τις νέες ιδέες ή εμπνεύσεις που μπορεί να έρθουν κατά τη διάρκεια της μέρας. Αυτή η διαδικασία, αν γίνεται
καλά και πειθαρχημένα ανοίγει τις πόρτες στη δημιουργικότητα και στη διαίσθηση.
9. Είναι σημαντικό να εφαρμόζουμε το χρυσό κανόνα: «κάθε πράγμα στη θέση του και μία θέση για κάθε πράγμα». Η ζωντανή τάξη,
δηλαδή οργανωμένη και συνειδητή, μας επιτρέπει πάντα να κερδίζουμε χρόνο. Επίσης «υπάρχει μια στιγμή για όλα κι ένας χρόνος για
κάθε πράγμα».
10. Κάθε δράση πρέπει να διαρκεί τόσο, όσο ο διαθέσιμος χρόνος για να πραγματοποιηθεί.
11. Τίποτα δεν είναι τόσο απλό και εύκολο όσο φαίνεται. Κάθε δράση παίρνει περισσότερο χρόνο από όσο φαίνεται. Πρέπει να μάθουμε να οραματιζόμαστε τις δράσεις μας πριν τις πραγματοποιήσουμε, με σκοπό να προβλέψουμε όλα τα πιθανά σενάρια και τους παράγοντες που θα μπορούσαν να τις εμποδίσουν.
12. Το να κάνουμε μια εργασία με συνεχόμενο τρόπο παίρνει λιγότερο χρόνο από το να την πραγματοποιήσουμε με διακοπές. Πρέπει να μάθουμε να συγκεντρωνόμαστε σ’ αυτό που κάνουμε, σαν μια ακτίνα λέιζερ του νου, ελέγχοντας κάθε δυνατότητα διάσπασης του
νου μας. Κάθε διάσπαση μάς κάνει να χάνουμε πολύ περισσότερο χρόνο από όσο φανταζόμαστε. Γιατί μετά πρέπει να τα ξαναρχίσουμε
όλα από την αρχή.

Όλα τα παραπάνω δεν αποτελούν μια καθολική πανάκεια, αλλά απλές συμβουλές για να έχουμε πρόσβαση σε μια διάσταση της
συνείδησης στη διαχείριση του χρόνου, που καθένας οφείλει να δουλέψει μόνος του ως μαθητής και φιλόσοφος.

Ο

Ιμπν Σινα η Αβικέννας ήταν
περσικής καταγωγής και
γεννήθηκε περίπου το 980 .
Πρόκειται για την πιο μεγά-

λη μορφή στην ιστορία της αραβικής φιλοσοφίας. Από πολύ μικρός έδειξε την μεγάλη
του εξυπνάδα και 18 χρονών ήταν ήδη αναγνωρισμένος σαν μεγάλος γιατρός. Οι μελέτες του στράφηκαν στην ποίηση (αργότερα
έγραψε και ο ίδιος ποιήματα , μάλιστα διασώθηκαν κάποια με φιλοσοφικό και μυστικιστικό περιεχόμενο), φυσική, ιατρική, θεολογία, ισλαμικό δίκαιο, , μαθηματικά, ενώ κατέληξε στη φιλοσοφία την οποία θεώρησε σαν
την ολοκλήρωση του κάθε σκεπτόμενου βαθιά ανθρώπου.
Λόγω του ότι θεράπευσε κάποιο πρίγκιπα, του παραχωρήθηκαν πολλά προνόμια
και κυρίως τέθηκε στη διάθεση του η μεγάλη βασιλική βιβλιοθήκη. Μελέτησε αρκετά
και θεωρείται σε μεγάλο βαθμό ότι πέρα από
τη μόρφωση που έλαβε ήταν αυτοδίδακτος.
Ταξίδεψε σε πολλές πόλεις και κατέκτησε διάφορα αξιώματα. Αρκετές φορές κινδύνεψε σε ταραχές. Παντού όμως όπου πήγαινε
αναγνωριζόταν η προσωπικότητα του και η
μεγάλη του μόρφωση, ενώ κυρίως τον προσλάμβαναν σαν γιατρό διάφοροι ηγεμόνες.
Οι διάφορες περιπέτειες έφθειραν την υγεία
του και τελικά πέθανε στο Χαμαντάν περίπου 50 χρονών το 1037 . Κάποιος από τους
μαθητές του έγραψε βιβλίο με τίτλο «Ο Βίος
του Αβικέννα» το οποίο μάλιστα μεταφράστηκε στα λατινικά.
Έγραψε πάρα πολλά έργα στα αραβικά και τα περσικά.. Μερικά από τα έργα
του μεταφράστηκαν στα λατινικά και έτσι
τον γνώρισε ο δυτικός κόσμος. Δόθηκε ση-

ΑΒΙΚΕΝΝΑΣ
O ΠΕΡΣΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ

μασία στο έργο του πάνω στον Αριστοτέλη , αλλά τα έργα του ήταν πολυάριθμα και
πάνω σε ποικίλα θέματα. Σύμφωνα με βιο-

Κείμενο: Σάββας Πατακός
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Σε αυτό φαίνεται ότι πρότεινε το ξεπέρασμα των φαινομενικών αντιθέσεων
ανάμεσα στην ανατολική και την δυτική σκέψη και την αναζήτηση των κοινών στοιχείων.
Όσον αφορά την σκέψη του Αβικέννα ο φιλόσοφος μεταξύ άλλων υποστηρίζει ότι η Φιλοσοφία βοηθά τον άνθρωπο για να αντιληφθεί την αλήθεια
που αποκαλύπτουν οι θρησκείες και οι
προφήτες τους. Μπορεί οι τελευταίοι
να πήγαν πιο πέρα από τα όρια της λογικής όμως οι φιλόσοφοι με την λογική σκέψη μπορούν να τους κατανοήσουν και να αποδείξουν τις διδασκαλίες τους ενώ ο πολύς κόσμο τις αποδέχεται απλώς με την πίστη. Υποστηρίζει ότι ο σοφός δεν πρέπει να περιφρονεί τις λαϊκές μορφές της θρησκείας και
της λατρείας γιατί είναι αναγκαίες στον
απλό λαό.
Απέναντι στο κλασικό μεσαιωνικό
πρόβλημα του αν οι γενικές η παγκόγράφους του έγραψε περίπου 250 έργα

θέρωσης ( ή της σωτηρίας) . Ήταν με-

από α οποία διασώζονται περισσότερα

γάλος θαυμαστής του Αριστοτέλη τον

από 100. Μερικά από τα έργα του με-

οποίο αποκαλεί χαρακτηριστικά «ο φι-

ταφράστηκαν στα λατινικά και έτσι τον

λόσοφος» ενώ δέχτηκε επιδράσεις από

γνώρισε ο δυτικός κόσμος. Άλλα χάθη-

τους στωικούς, νεοπλατωνικούς και τον

καν και άλλα δεν μεταφράστηκαν ποτέ.

άραβα φιλόσοφο Αλ Φάραμπι. Ο ίδιος

Να αναφέρουμε τον «Κανόνα της Ια-

αναφέρει ότι το έργο του Αριστοτέ-

τρικής» που μετατράπηκε σε κλασσικό

λη Μετά τα Φυσικά του δεν το κατα-

έργο της μεσαιωνικής θεραπευτικής επι-

λάβαινε μέχρι που διάβασε τα σχόλια

στήμης.. Σε αυτό εκτός από τα στοιχεία

του Αλφ Αραμπι πάνω σε αυτό. Σαν άλ-

της αραβικής ιατρικής , συνδυάζει τον

λος Αρχιμήδης από τη χαρά του άρχισε

μεγάλο γιατρό Γαληνό και τις απόψεις

να τρέχει στο δρόμο και να μοιράζει τα

του μ τον Ιπποκράτη . Μάλιστα υποστη-

υπάρχοντα του στους φτωχούς.

ρίζει ότι όλο το ανθρώπινο σώμα αποτε-

Ένα άλλο χαρακτηριστικό έργο του
που όμως το ξέρουμε μόνο από τον τίτ-

λεί μια ενότητα.
Άλλα έργα του ήταν Το βιβλίο της

λο του είναι το « Αμερόληπτη κρίση με-

θεραπείας και Το βιβλίο της απελευ-

ταξύ των δυτικών και των ανατολικών».
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σμιες ιδέες υπάρχουν αφ’εαυτές έξω από
τα αντικείμενα υποστήριξε ότι: α) υπάρχουν πριν από τα πράγματα στο πνεύμα
του θεού σε συμφωνία με τον Πλάτωνα. β) μέσα στα πράγματα

στα οποία

εκδηλώνονται ή αποκαλύπτονται, και γ)
μετά τα πράγματα σαν αφηρημένες ιδέες μέσα στο ανθρώπινο πνεύμα.
Θεωρεί ότι το μόνο πραγματικά αναγκαίο ον είναι ο θεός. Ο θεός είναι αναγκαίος αφ’εαυτού , είναι απλός και ένας.
Τα υπόλοιπα όντα είναι αναγκαία λόγω
της σχέσης τους με το θεό. Μέσα από
την εσωτερική παρατήρηση ο άνθρωπος
θα βρει αποδείξεις για την ύπαρξη της
ψυχής η οποία είναι άϋλη. Η ψυχή ζωογονεί το σώμα και είναι η αιτία της κίνη-

σης. Η ύλη από μόνη της δεν έχει ζωή , έχει τη δυνατότητα ζωής . Την
ζωή την δίνει ο δημιουργός μέσα από την ψυχή . Έτσι περνά από την δυνατότητα στην αναγκαιότητα της ύπαρξης. Από την εν δυνάμει κατάσταση στην εν ενεργεία όπως θα έλεγε ο Αριστοτέλης. Η ελευθερία της
βούλησης έχει σαν αποτέλεσμα την ύπαρξη του κακού. Το κακό του μέρους όμως μερικές φορές μπορεί να είναι καλό για το όλο επειδή ο κόσμος αποτελεί μια ενότητα. Η ψυχή συμμετέχει στον Δημιουργό της και
έτσι ο ανώτερος άνθρωπος αυτός που έχει καθαρή ψυχή θα ενωθεί μέσα
από αυτήν με την ψυχή του κόσμου μετά τον θάνατο.
Ένα άλλο ενδιαφέρον θέμα που ανάπτυξε ο Αβικέννας ήταν η θεωρία

Η Φιλοσοφία βοηθά τον άνθρωπο για να αντιληφθεί
την αλήθεια που αποκαλύπτουν οι θρησκείες και οι
προφήτες τους
του για την Αστρολογία. Υποστηρίζει ότι αν μπορούσαμε να γνωρίσουμε
αυτά που συμβαίνουν στον ουρανό θα μπορούσαμε να γνωρίσουμε αυτά
που θα συμβούν στη γη και αυτό είναι η Αστρολογία.
Ο άνθρωπος για τον Αβικέννα διαφέρει από τα ζώα λόγω του νου του
ο οποίος μάλιστα συμμετέχει στον θείο νου. Την λογική ψυχή την ονομάζει και υλικό νου. Λεει ότι οι νοητές μορφές φτάνουν στην ψυχή μέσα
από 3 τρόπους:
Την οδό της έμπνευσης , την οδό του συλλογισμού, την οδό των αι-

Η ελευθερία της βούλησης έχει σαν αποτέλεσμα την
ύπαρξη του κακού
σθήσεων. Ωστόσο κάποιοι προικισμένοι άνθρωποι μπορούν να φθάσουν σε μια ένωση με τον παγκόσμιο η θείο νου και αυτοί δεν χρειάζονται ορθολογιστικούς συλλογισμούς ούτε στοχασμούς. Η εσωτερική προδιάθεση αυτών των ανθρώπων ονομάζεται αγιοσύνη και δίδεται
στους απόστολους και τους προφήτες.
Η ευτυχία και η ευδαιμονία βρίσκονται στη σοφία και στην κατανόηση του τι είναι ο θεός. Μυστικισμός και φιλοσοφική γνώση συναντούνται έτσι στη σκέψη του μεγάλου αυτού φιλόσοφου.

Αν μπορούσαμε να γνωρίσουμε αυτά που συμβαίνουν
στον ουρανό θα μπορούσαμε να γνωρίσουμε αυτά
που θα συμβούν στη γη
11
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ΠΕΔΙΑ ΤΗΣ ΓΗΣ
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Κείμενο: Τριάδα Κλάγκου

ούμε μέσα σ’ ένα τεράστιο

μια ηλεκτρομαγνητική μηχανή (όπως

ανακάλυψε ότι η επιφάνεια της γης σα-

ηλεκτρομαγνητικό

πε-

αποδεικνύει η τεχνική Kirlian) ένας δέ-

ρώνεται από ηλεκτρομαγνητικές ακτι-

δίο, που είναι αποτέλεσμα

κτης, ένας συμπυκνωτής, ένας μετατρο-

νοβολίες, οι οποίες, εάν δεν υπάρχουν

των συνεχών ανταλλαγών

πέας και ένας ευαίσθητος πομπός της

τοπικές ανωμαλίες, σχηματίζουν ένα

αρμονίας του σύμπαντος.

τετράπλευρο δικτύωμα, που έχει πλευ-

ενέργειας μεταξύ του πλανήτη και του
κοσμικού Σύμπαντος. Και κάθε ανθρώ-

Το 1935, ο καθηγητής του Πανεπι-

ρά στον άξονα Βορρά - Νότου 2 μ.,

πινο ον, όπως κάθε μορφή ζωής, είναι

στημίου της Χαϊδελβέργης E. Hartmann

στον άξονα Ανατολής - Δύσης 2,3 -2,5
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μ. και, στις δύο περιπτώσεις, πάχος περίπου 0,21 μ. Στα σημεία που διασταυρώνονται οι γραμμές – που ονομάστηκαν προς τιμήν του ανθρώπου που τις
μελέτησε, γραμμές Hartmann - δημιουργούνται κόμβοι, οι οποίοι είναι εξαιρετικά επικίνδυνοι για την υγεία του
ανθρώπου. Διαταραχές των διαστάσεων του τετραπλεύρου του δικτύου σημειώνονται, όταν π.χ. κάτω από το έδαφος περνάει ένα υπόγειο ποτάμι. Εύκολα αναγνωρίζει κανείς τη χάραξη αυτών
των γραμμών στο έδαφος χρησιμοποιώντας την τεχνική της παραδοσιακής ραβδοσκοπίας.
Ο Hartmann ανέπτυξε αυτή την τεχνική, όπως μπορούμε να διαπιστώσουμε και στα παρακάτω σκίτσα, χρησιμοποιώντας τις παράλληλες ράβδους ή τη
λεγόμενη lobe antenne. Την ίδια έρευνα
μπορούμε να πραγματοποιήσουμε χρησιμοποιώντας ένα εκκρεμές.
Πολλοί λαοί πριν από το Hartmann

δες, οι Αρχαίοι Έλληνες, οι Ρωμαίοι, οι

νών, των σημείων δηλαδή όπου μπορεί

και σε διάφορες ιστορικές περιόδους

Ινδουιστές και οι Ινδιάνοι της Αμερι-

κανείς να τοποθετήσει το κρεβάτι ή το

της ανθρωπότητας γνώριζαν αρκετά γι’

κής, όχι όμως η σύγχρονη κοινωνία μας!

γραφείο του. Οι δόσεις που δέχεται κα-

αυτό το δίκτυο ενώ την τέχνη της ρα-

Και πολλοί λαοί όχι απλώς σέβονταν τη

νείς στο 15ο ή στον 40ο όροφο των ου-

βδοσκοπίας γνώριζαν και οι πρώτοι κά-

Φύση, αλλά βάσιζαν την αρχιτεκτονική

ρανοξυστών είναι τόσο μεγάλες, που

τοικοι του Άτλαντα στο Μαρόκο πριν

των σπιτιών τους και των δημοσίων κτι-

προξενούν μακροπρόθεσμη μείωση της

από 3000 χρόνια, γεγονός που μαρ-

ρίων τους στη γνώση κάποιων νόμων

αντίστασης του νευρικού συστήματος

τυρούν οι βραχογραφίες στην περιο-

και φυσικά στη γνώση των ακτινοβολι-

και διαταραχές της ψυχικής ισορροπί-

χή Τασιλιν - Άζτζερ. Τη γνώση αυτή κα-

ών της γης.

ας. Δεκαετείς έρευνες που έγιναν στην

τείχε και ο Μωϋσής, όπως φαίνεται και

Πόσοι γνωρίζουν άραγε ότι στα δι-

πρώην Δυτική Γερμανία σε κατοίκους

στο βιβλίο της Εξόδου, καθώς και ο Κι-

αμερίσματα που βρίσκονται πάνω από

πολυκατοικιών, απέδειξαν ότι οι ένοι-

νέζος αυτοκράτορας Τu, ο οποίος στα

τον 6ο ή 7ο όροφο της πολυκατοικίας,

κοι που έμεναν πάνω από το 15ο όρο-

2200 μ.Χ. εικονίζεται κρατώντας μια

παρατηρείται σοβαρή μείωση των απο-

φο, αρρώσταιναν κατά 57% περισσότε-

ράβδο. Οι Κινέζοι θεωρούσαν ότι μέσα

στάσεων και παραμόρφωση των γραμ-

ρο από αυτούς των χαμηλότερων ορό-

από τους γεωπαθογόνους κόμβους επι-

μών Ηartmann εξαιτίας του συνδυα-

φων. Επίσης υπάρχει μεγαλύτερη πιθα-

κοινωνούν οι Δράκοντες με τον ανθρώ-

σμού των κοσμικών ακτινοβολιών και

νότητα να αρρωστήσει κανείς, εάν πάνω

πινο κόσμο. Την τέχνη αυτή, σύμφωνα

του μεταλλικού οπλισμού του σκυροδέ-

σε γεωπαθογόνο κόμβο τοποθετήσει το

με πολλές μαρτυρίες, γνώριζαν οι Αι-

ματος; Το αποτέλεσμα είναι να μειώνο-

κρεβάτι του απ’ ότι αν τοποθετήσει το

γύπτιοι, οι Εβραίοι, οι Πέρσες, οι Δρυί-

νται οι αποστάσεις των ουδέτερων ζω-

γραφείο του. Κι αυτό, επειδή, όταν κοι-
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μόμαστε ο οργανισμός χάνει κατά 70%

γόνους κόμβους.

στήματος και του εσωτερικού πυρήνα
της γης.

τα συστήματα άμυνας που διαθέτει για

Κάθε ανωμαλία στη γεωλογική σύ-

την αντιμετώπιση των εξωτερικών απει-

σταση του υπεδάφους μεταφράζεται σε

Η ένταση και το δυναμικό αυτών

λών. Για να αντισταθμίσει λοιπόν τη με-

μια τοπική διαταραχή των δυναμικών

των ρευμάτων αυξάνονται, όταν πα-

γάλη δόση ηλεκτρομαγνητικής ακτινο-

γραμμών του γήινου πεδίου, που μπο-

ρατηρείται χαμηλό βαρομετρικό, ιδίως

βολίας, το σώμα αντιδρά με υπερδρα-

ρεί να καταγραφεί στην επιφάνεια της

πριν από μια καταιγίδα. Μια τεχνητή

στηριοποίηση των ιστών, που μπορεί να

γης. Για παράδειγμα, η ύπαρξη υπογείων

πηγή, όπως ένας σταθμός παραγωγής

οδηγήσει μέχρι τον καρκίνο.

υδάτων προκαλεί μετρήσιμα φαινόμενα,

ηλεκτρικής ενέργειας, μπορεί με τη σει-

Ο Hartmann ποσοστοποίησε τις

όπως ανωμαλίες του γήινου μαγνητικού

ρά της να προξενήσει τη γέννηση πλα-

έρευνές του και κατέληξε ότι το 60%

πεδίου, αύξηση του δυναμικού του πεδί-

νητών και παλλόμενων ρευμάτων, των

των περιπτώσεων ασθένειας οφείλονται

ου των υπερβραχέων κυμάτων, μείωση

οποίων η κίνηση γίνεται μέσω της γης.

στον τόπο κατοικίας.

της υπεριώδους ακτινοβολίας, μικροδυ-

Το ίδιο συμβαίνει και με τις ηλεκτρικές

ναμική αταξία κ.λ.π..

γραμμές των σιδηροδρόμων.

Άλλες παρατηρήσεις απέδειξαν ότι
στους γεωπαθογόνους κόμβους υπάρ-

Άλλες μετρήσεις αποδεικνύουν την

Η απορρόφηση ενέργειας από τους

χει αύξηση συγκέντρωσης του επικίν-

ύπαρξη γήινων ρευμάτων και φυσικών

ιστούς του ανθρώπου οφείλεται βασι-

δυνου για την υγεία ραδονίου και των

ηλεκτρικών ρευμάτων που κυκλοφο-

κά στην παρουσία νερού και ιόντων.

ακτινοβολιών γάμα (Γ). Την κίνηση του

ρούν στο έδαφος, σε μεταβαλλόμενα

Το ανθρώπινο σώμα αποτελείται περί-

ραδονίου και άλλων επικίνδυνων πτη-

βάθη.

που από 70% νερό. Το μόριο του νερού

τικών αερίων που προέρχονται από το

Τα ρεύματα που σχετίζονται με τις

όμως αποτελεί ένα ηλεκτρικό δίπολο με

υπέδαφος διευκολύνει η ύπαρξη τεκτο-

επιφανειακές γεωλογικές στρώσεις του

θετικό φορτίο μεταξύ των δύο ατόμων

νικών ρηγμάτων και μικρότερων εδαφι-

εδάφους αποδίδονται στις εξωτερικές

υδρογόνου και με αρνητικό στην άλλη

κών ρηγματώσεων, τα οποία δημιουρ-

διαφορές του γήινου μαγνητικού πεδί-

άκρη του, που βρίσκεται το άτομο του

γούν, όπως τα υπόγεια ύδατα, γεωπαθο-

ου, κάτω από τη δράση του ηλιακού συ-

οξυγόνου.
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Έτσι, όταν το σώμα μας βρεθεί μέσα στο Η/Μ πεδίο, τα μόρια του νερού, που είναι ηλεκτρικά δίπολα, θα αρχίσουν να πε-

ηλεκτρικής επαγωγής είτε στο έδαφος και τους ωκεανούς είτε
στην ατμόσφαιρα και τη στρατόσφαιρα.

ριστρέφονται ή να πάλλονται στο ρυθμό της συχνότητας του

Ο ζωτικός μας χώρος βρίσκεται μέσα σ’ ένα φυσικό πεδίο

κύματος. Όσο πιο γρήγορα πάλλονται και όσο μεγαλύτερη εί-

ακτινοβολίας που περιλαμβάνει την κοσμική ακτινοβολία, τους

ναι η διάρκεια του φαινομένου τόσο μεγαλύτερα ποσά θερμό-

«ηλιακούς και σεληνιακούς ανέμους» και την ακτινοβολία γήι-

τητας θα παραχθούν.

νης προέλευσης. Πρόσφατες μελέτες απέδειξαν ότι δεχόμαστε

Ο οργανισμός του ανθρώπου διαθέτει θερμορυθμιστικούς

χωρίς διακοπή από το κέντρο του γαλαξία μας κύματα ακτι-

μηχανισμούς που διατηρούν τη θερμοκρασία του σώματος

νοβολιών, που ανακαλύφθηκαν χάρη σε εξαιρετικά ευαίσθητα

σταθερή μεταξύ 36 και 37ο C.

ηλεκτρονικά όργανα. Αυτά τα κύματα οφείλονται στην κίνη-

Όταν τα παραγόμενα κατά τον παραπάνω τρόπο ποσά θερ-

ση των άστρων και στις δυνάμεις με τις οποίες αυτά έλκονται

μότητας είναι σχετικά μικρά, τότε οι θερμορυθμιστικοί μηχανι-

ανάλογα με τη μάζα τους, την ταχύτητα περιστροφής τους και

σμοί μπορούν και απάγουν αυτά τα ποσά της θερμότητας και

την απόστασή τους. Επηρεάζουν σημαντικά το γήινο μαγνη-

η θερμοκρασία του σώματος παραμένει στους 36-37ο. Όταν

τικό πεδίο και βρίσκονται στη βάση των κοσμικών δονήσεων

όμως υπερβούν κάποια τιμή, τότε οι μηχανισμοί δεν μπορούν

ή των λεγόμενων «σύνθετων ηλεκτρομαγνητικών δονήσεων».

να ανταποκριθούν πλήρως και έτσι έχουμε αύξηση της θερμο-

Όλη αυτή η ενέργεια λοιπόν που περιβάλλει τη γη,

κρασίας σε ιστούς ή όργανα του σώματος πάνω από 37ο C .

αποτελείται από επιμέρους στοιχεία: α) την ακτινοβολία

Για κάποια όργανα του ανθρώπινου σώματος η αύξηση της

που προέρχεται από τη διάσπαση της ύλης, διαδικασία που

θερμοκρασίας έχει μεγάλη σημασία. Το ενδιαφέρον εστιάζεται

απελευθερώνει ενέργεια (ραδιενέργεια), β) την ηλιακή

κυρίως στους φακούς των οφθαλμών, στο νευρικό ιστό, στα

ακτινοβολία που φθάνει στη γη, γ) την κοσμική ακτινοβολία,

γονίδια καθώς και στα έμβρυα. Εάν η θερμοκρασία των φακών

δ) τη γήινη ακτινοβολία, δηλαδή την ακτινοβολία που στέλνει

των ματιών από 37οC ανέλθει στους 42οC, μπορεί να προκύψει

η γη μας προς το Σύμπαν, μέρος της οποίας απορροφά ένα

μη αναστρέψιμη μετουσίωση της πρωτεΐνης των φακών, με συ-

τμήμα της ακτινοβολίας του ηλίου. Την ημέρα η γη δέχεται

νέπεια τη δημιουργία καταρράκτη. Αυτό βέβαια, για να συμβεί,

περισσότερη ενέργεια από το Σύμπαν σε σχέση μ’ αυτήν που

πρέπει η προσπίπτουσα πυκνότητα ισχύος, δηλαδή η «ένταση»

ακτινοβολεί προς αυτό ενώ τη νύχτα συμβαίνει το αντίθετο. ε)

του Η/Μ πεδίου, να είναι αρκετά υψηλή.

τον ηλεκτρισμό της ατμόσφαιρας, που μεταβάλλεται ανάλογα

Ο ίδιος ο πλανήτης μας, είναι ένας «μαγνητικός κομήτης»,

με τις καιρικές συνθήκες.

που περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό του και γύρω από τον
ήλιο και σε τελευταία ανάλυση και γύρω από το Σύμπαν, και
κάθε κίνησή του συνοδεύεται από φαινόμενα μαγνητικής και

(Συνεχίζεται…)
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Ίνκας: Αμερικανοί χειρουργοί του 15ου αιώνα
Κρανιακός τρυπανισμός
Κείμενο: Βιργινία Γεωργοπούλου

Ε

ίναι ένας από τους πιο μυ-

Πεντακόσια χρόνια πριν και χω-

σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις με ανε-

στηριώδεις λαούς της Αμε-

ρίς την ύπαρξη χειρουργικών εργαλεί-

πτυγμένη ιατρική, στην περίοδο του

ρικής που άφησε τα ίχνη

ων ακριβείας και αντιβιοτικών, οι Ίν-

Μεσαίωνα και αργότερα, καθώς επίσης

του ανεξίτηλα στην ιστο-

κας φαίνεται να επιχειρούσαν με επιτυ-

και στην περίοδο του Ιπποκράτη στην

ρία της ανθρωπότητας με τα κατασκευ-

χία κρανιακές εγχειρίσεις με τη μέθοδο

Ελλάδα. Όμως τα ευρήματα που ανα-

αστικά του επιτεύγματα, με τις πολεμι-

του τρυπανισμού, δηλαδή της αφαίρε-

σύρθηκαν από το Κούζκο του Περού

κές του ικανότητες, τις τελετουργίες και

σης τμημάτων του ανθρώπινου κρανίου!

είναι συντριπτικά περισσότερα και με

τα θυσιαστήρια αλλά και με τις πρωτο-

Η μέθοδος του τρυπανισμού του

πολύ εντυπωσιακές τρύπες ως προς το

ποριακές ιατρικές μεθόδους του. Οι Ίν-

κρανίου δε συναντάται μόνο στους Ίν-

μέγεθος και την ακρίβεια. Φαίνεται ότι

κας, οι αρχαίοι χειρουργοί!

κας αλλά και στους Αζτέκους, όπως και

το Κούζκο, όπου βρέθηκαν τα παραπά-
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νω κρανία και που ήταν η πρωτεύουσα των Ίνκας, αποτέλεσε το επίκεντρο της μεθόδου αυτής.
Η πρακτική αυτή ήταν αρκετά διαδομένη
και οι γιατροί των Ίνκας (θεραπευτές-ιερείς με
πληθώρα ιατρικών γνώσεων) κατέφευγαν συχνά σε αυτήν όταν ο ασθενής τους παραπονιόταν για ισχυρούς και συνεχόμενους πονοκεφάλους ή πόνους στα μάτια, αλλά και σε περιπτώσεις κρανιακών καταγμάτων από πολεμικές συγκρούσεις. Στις περισσότερες των περιπτώσεων επρόκειτο για εσωτερική αιμορραγία
ή παθήσεις όπως οστεομυελίτιδα, εγκεφαλίτιδα, αιμάτωμα κρανίου, όγκους στον εγκέφαλο,
που μπορούσαν να προκαλέσουν μέχρι και το
θάνατο του ασθενούς αν δεν αφαιρούνταν με
άμεσο τρόπο η συσσωρευμένη πίεση στο εσωτερικό του κεφαλιού.

Επιτυχημένες εγχειρήσεις
Τα ευρήματα από διατρυπημένα κρανία
που ανασκάφηκαν από 11 ταφικά μνημεία στο
Κούζκο χρονολογούνται γύρω στο 1400 και
ανέρχονται σε 411. Τα περισσότερα σε αριθμό

Κρανίο με τέσσερεις χειρουργικές επεμβάσεις

από κάθε άλλη παρόμοια ανασκαφή. Η εξέταση των κρανίων από επιστήμονες έδειξε ότι οι
περισσότερες τομές επουλώθηκαν σε μεγάλο
ποσοστό με την αναδημιουργία του οστού στα
κενά σημεία και ότι σε ποσοστό 90% οι ασθενείς επιζούσαν και μάλιστα θεραπεύονταν!
Βρέθηκαν κρανία με εφτά οπές που έγιναν
σε διαφορετικές χρονικές στιγμές μιας και κάποιες είχαν αρχίσει να κλείνουν. Φαίνεται ότι
στην τελευταία ο ασθενής κατέληξε. Η διάμετρος των οπών ποικίλει από 0.3 ως 7.3 cm.

Εργαλεία και διαδικασία
Η διάρκεια της εγχείρησης υπολογίζεται
από 30 ως 60 λεπτά κατά τη διάρκεια της οποίας ο ασθενής δεν είχε αναισθητοποιηθεί αλλά
παρόλα αυτά έπρεπε να μείνει ακίνητος!
Φαίνεται ότι χρησιμοποιούσαν μια λεπίδα που ονομαζόταν tumi. Το κρανίο του ασθε-

Τρύπα που διανοίχτηκε με λαβίδα από οψιδιανό (υαλώδης ηφαιστειακή πέτρα 5 φορές πιο κοφτερή από το χειρουργικό ατσάλι)
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«Η πρακτική αυτή ήταν αρκετά διαδομένη και οι γιατροί των Ίνκας κατέφευγαν συχνά σε αυτήν όταν ο ασθενής τους
παραπονιόταν για ισχυρούς και συνεχόμενους πονοκεφάλους ή πόνους στα μάτια, αλλά και σε περιπτώσεις κρανιακών
καταγμάτων από πολεμικές συγκρούσεις.»

νούς σταθεροποιούνταν ώστε να μένει ακίνητο ανάμεσα στα
γόνατα του χειρουργού και η λεπίδα, φτιαγμένη από πυρόλιθο, χαλκό ή οψιδιανό, έτριβε μπρος πίσω την επιφάνεια του
κρανίου μέχρι να αφαιρεθεί το κομμάτι δέρματος και ύστερα
το τμήμα κρανιακού οστού που χρειαζόταν για να απελευθερωθεί η εγκεφαλική πίεση. Οι τομές ήταν κυκλικές, τετράγωνες ή και πολυγωνικές.
Η λεπτότητα της εγχείρησης ήταν τέτοια που αν η λεπίδα «ξέφευγε» από τα χέρια του χειρουργού κατά ένα χιλιοστό θα κατέστρεφε το εγκεφαλικό φλοιό (το σκληρό μηνίγγι) με μοιραίες επιπτώσεις για τον ασθενή. Κατά τη διάρκεια
της εγχείρησης η λεπίδα κόβει πολλά κρανιακά νεύρα που
στέλνουν μηνύματα τεράστιου πόνου στον ασθενή ο οποίος
έχει πλήρεις τις αισθήσεις του!
Σε τέτοιες εγχειρήσεις ο κίνδυνος θανάτου είναι πολύ
μεγάλος όχι τόσο λόγω της τομής αλλά λόγω των μολύνσεων που ακολουθούν την εγχείρηση. Οι ερευνητές καταλήγουν πως οι χειρουργοί απέφευγαν τις μολύνσεις χρησιμο-

18

Ι ο ύ λ ι ο ς - Αύ γ ο υ σ τ ο ς - Σ ε π τ έ μ β ρ ι ο ς 2 0 1 5

ποιώντας βάλσαμο και άλλα βότανα που περιέχουν σαπωνίνες (ουσίες που έχουν ιδιότητες παρόμοιες με του σαπουνιού και είναι αντισηπτικές) ενώ χρησιμοποιούσαν κόκα, καπνό και μπύρα από αραβόσιτο ως αναλγητικό.

Εγχειρήσεις για τελετουργικούς σκοπούς
Ενώ οι γνώμες των ανθρωπολόγων και αρχαιολόγων είναι διχασμένες σχετικά με τους σκοπούς της μεθόδου αυτής,
υπάρχει μερίδα που υποστηρίζει την τελετουργική και μαγική σκοπιμότητα των πρακτικών αυτών. Σύμφωνα με αυτή
την άποψη, η διάνοιξη μιας ή περισσότερων οπών στο ανθρώπινο κρανίο πριν ή κατά τη διάρκεια μιας τελετής αποσκοπούσε στην καλή τύχη ή στο να προσφερθεί θυσία στους
θεούς. Γενικά στην περιοχή της Αμερικής οι λαοί ονομάστηκαν από κάποιους «κρανιολάτρες» επειδή έδιναν ιδιαίτερη σημασία στο κεφάλι και τον εγκέφαλο. Το κομμάτι που
αφαιρούνταν από το κρανίο μετά τον τρυπανισμό χρησιμοποιούνταν συχνά ως φυλαχτό.
Επίσης, ο τρυπανισμός γινόταν και σε σαμανιστικές θε-

ραπευτικές διαδικασίες για την απελευθέρωση
του πιστού από την επίδραση των «κακών πνευμάτων» ή δαιμόνων που κατοικούσαν στο σώμα
του. Τέτοιου είδους θεραπείες θα λέγαμε σήμερα ότι αποσκοπούσαν στη θεραπεία ψυχιατρικών παθήσεων. Ίσως όμως και να υπάρχει άλλη
εξήγηση που δεν υποστηρίζεται από τη σύγχρονη συμβατική επιστήμη της ιατρικής και της ψυχολογίας αλλά να βασίζεται σε γνώσεις εσωτερισμού που αφορούν την ενεργοποίηση αόρατων
κέντρων ενέργειας του ανθρώπου που του επιτρέπουν να έρθει σε επαφή με άλλα αόρατα επίπεδα.
Είναι βέβαιο ότι οι Ίνκας κατείχαν αναρίθμητες γνώσεις της ανατομίας του κρανίου, του

«Η διάρκεια της εγχείρησης υπολογίζεται από 30 ως
60 λεπτά κατά τη διάρκεια της οποίας ο ασθενής δεν είχε
αναισθητοποιηθεί αλλά παρόλα αυτά έπρεπε να μείνει ακίνητος!»
Τελετουργικό μαχαίρι απόξεσης κρανίου (tumi)
ελέγχου της αιμορραγίας και άλλες σημαντικές γνώσεις ιατρικής και
νευροχειρουργικής αλλά και γνώσεις μια άλλης, πιο μεταφυσικής επιστήμης που σήμερα αγνοούμε ή χλευάζουμε. Αποδεικνύεται τελικά ότι
η επιστήμη και ειδικότερα η πρόοδος της ιατρικής δεν είναι προνόμια
μόνο του σημερινού πολιτισμού και πως τελικά οι αρχαίοι παραδοσιακοί λαοί τίποτα, ούτε την εξελιγμένη επιστημονική γνώση, δεν έχουν να
ζηλέψουν από το «σύγχρονο» κόσμο. Αντίθετα, έχουν πολλά να μας διδάξουν! Και αυτό μπορεί να είναι ένα ακόμα κλειδί ένωσης με το παρελθόν, δημιουργικής και διδακτικής επαφής με τους προγόνους και την
ιστορία μας.
Πηγές:
• http://www.huffingtonpost.com/2013/12/31/skulls-peru-cranial-surgery-photos_n_4523715.
html
• http://www.trepanationguide.com/history.htm
• http://www.cerebromente.org.br/n02/historia/trepan.htm
• https://www.princeton.edu/~cggross/neuroscientist_99_hole.pdf (τεύχος περιοδικού The
Neuroscientist)
• http://neurophilosophy.wordpress.com/2007/06/13/an-illustrated-history-of-trepanation/
• http://www.pbs.org/wgbh/nova/ancient/inca-skull-surgery.html
• http://scienceblogs.com/neurophilosophy/2008/05/13/prehistoric-peruvian-trepanati/
• http://news.nationalgeographic.com/news/2008/05/080512-inca-skulls.html
• Ancient Medecine-History channel (documentary)
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Οι 3 αρχές μας
1 -Συναδελφοσύνη
Η προώθηση ενός Ιδεώδους παγκόσμιας συναδελφοσύνης
βασισμένο στο σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, πέρα
από τις διαφορές μας, φυλετικές, μορφωτικές, θρησκευτικές,
κοινωνικές κ.ά.

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

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

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

…η
αναζήτηση
της Σοφίας
που γίνεται
τρόπος ζωής
και δίνει

προσφέρει
το οξυγόνο

νόημα στην

της ψυχής,

είναι μια

ύπαρξή

ένα Όραμα

αυθεντική

μας

Είσαι

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
ελεύθερα.

στάση

για να

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...

φιλοσοφία:
«Η Φιλοσοφία στο σήμερα»

Στο πλαίσιο μιας διεθνούς
προσπάθειαςγιατηνανάδειξη
της αξίας και της επικαιρότητας της Φιλοσοφίας, ο Διεθνής
ΠολιτιστικόςκαιΦιλοσοφικός
Οργανισμός«ΝέαΑκρόπολη»
διοργάνωσε ημερίδα με θέμα:
«Η Φιλοσοφία στο σήμερα».
Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 7 Μαρτίου
2015, στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου Άνω Τούμπας, Θεσσαλονίκης που ευγενικά μας παραχώρησε η Δ’
Δημοτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης. Στην εκδήλωση συμμετεχείχαν περισσότεροι από
200 επισκέπτες, ενώ τίμησαν
με τις παρουσιάσεις και εισηγήσεις τους καθηγητές πανεπιστημίων.
Οι παρουσιάσεις της ημερίδας ήταν:
• Η φιλοσοφία στην Παιδεία: ο Μύθος του Σπηλαίου και η έννοια του «Κάθετου Δρόμου», Πανίκος Παπαδόπουλος, Επικ. Καθ. Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ.
• Η φιλοσοφία στην Τέχνη: Από την τέχνη του ανθρώπου στην ανθρώπινη τέχνη, Νίκος Λυγερός, Καθηγητής Γεωστρατηγικής.
• Η συμβολή της φιλοσοφίας στην Επιστήμη, Σωκράτης Δεληβογιατζής, Καθ. Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ.
• 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»
• Φιλο-ισορροπώντας - μια performance για την ισορροπία, θεατρική ομάδα της «Νέας Ακρόπολης»
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πολιτισμός
Φέτος γιορτάσαμε τα 29 χρόνια συνεχόμενης παρουσίας της Νέας Ακρόπολης στο Ηράκλειο Κρήτης. Όπως κάθε χρόνο,
αυτή η ιδιαίτερη επέτειος της φιλοσοφίας και της ανιδιοτελής προσφοράς γιορτάστηκε από όλα τα μέλη του παραρτήματός μας
στο Ηράκλειο. Η βραδιά ήταν μια ευκαιρία να θυμηθούμε την πορεία και το έργο αυτών των 29 χρόνων, να διασκεδάσουμε και
να βρεθούμε κάτω από ένα συντροφικό και χαρούμενο κλίμα, στο νέο χώρο όπου φιλοξενείται η Νέα Ακρόπολη που ακούει στο
όνομα ideopolis και στεγάζει και άλλες πολιτιστικές ομάδες της πόλης.

Αιμοδοσία – Ζήσε την εμπειρία της προσφοράς
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος η Νέα Ακρόπολη Αθήνας διοργάνωσε εθελοντική Αιμοδοσία,
με την υποστήριξη της κινητής μονάδας του ΓΝΑ
«Ευαγγελισμός». Η ανταπόκριση ήταν μεγαλύτερη από κάθε άλλη χρονιά καθώς πολλά μέλη της
Νέας Ακρόπολης και κάτοικοι της περιοχής έσπευσαν να αιμοδοτήσουν. Παράλληλα, σε όλη την διάρκεια της αιμοδοσίας υπήρχε παρουσίαση τεχνικών πρώτων βοηθειών ώστε όλοι να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι μπροστά σε μια ανάγκη κάποιου συνανθρώπου μας.

εθελοντισμός

29 χρόνια Νέα Ακρόπολη στο Ηράκλειο Κρήτης!

Bonsai Workshop: Η τέχνη των δέντρων νάνων
Η Νέα Ακρόπολη φιλοξένησε στον χώρο
της ένα διήμερο σεμινάριο για την τέχνη των
μπονσάι που συνοδευόταν από μια μικρή έκθεση μπονσάι. Το σεμινάριο διοργάνωσε η ομάδα
Athens Workshops. Ο κάθε συμμετέχοντας είχε
την ευκαιρία να γνωρίσει καλύτερα την ιστορία
και φιλοσοφία πίσω από αυτή την ιαπωνική τέχνη και στην συνέχεια να περάσει στην πράξη!
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Ε

πειδή ο Βιβεκανάντα πρόσφερε την σοφία του μέσα
από τις ομιλίες του, θα παραθέσουμε μερικά απο-

σπάσματα από αυτές για να εκτιμήσουμε όπως θα έπρεπε την προσφορά της
σοφίας του και την δύναμη της ρητορικής του.

Ο καθένας ας κριθεί με το
δικό του μέτρο
Όλοι οι άντρες και οι γυναίκες δεν
έχουν το ίδιο μυαλό, την ίδια ικανότητα, την ίδια δύναμη να εκτελούν τα
πράγματα. Έχουν ανάγκη από διαφορετικά ιδανικά και δεν μας πέφτει λόγος
να κατηγορούμε το οποιοδήποτε ιδανικό. Αφήστε τον καθένα να κάνει ότι
μπορεί για να πραγματοποιήσει το δικό
του ιδανικό. Θα ήταν εξάλλου άδικο να
κριθώ εγώ με το δικό σας μέτρο και να
κρίνω εγώ εσάς με το δικό μου. Η μηλιά δεν πρέπει να κριθεί με το μέτρο της

Η ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ

βελανιδιάς, μήτε η βελανιδιά με το μέ-

ΤΟΥ

λιάς και η βελανιδιά με το δικό της ιδα-

τρο της μηλιάς. Η μηλιά θα πρέπει να
συγκριθεί με το μέτρο της ιδανικής μηνικό μέτρο.
Επομένως δεν πρέπει να κρίνουμε

ΣΟΥΑΜΙ
ΒΙΒΕΚΑΝΑΝΤΑ
Μέρος Β: Το έργο του

τους πάντες με το ίδιο μέτρο και ούτε
θα πρέπει να τους προσφέρουμε το ίδιο
ιδανικό. Όταν κάνουμε κάτι τέτοιο,
απλώς προκαλούμε μια αφύσικη τριβή
μέσα στον άνθρωπο, με αποτέλεσμα να
αρχίζει αυτός να μισεί τον εαυτό του, κι
αυτό τον εμποδίζει να θρησκευθεί και
να βελτιωθεί. Έχουμε καθήκον να ενθαρρύνουμε τον καθένα στην προσπάθεια του να ζήσει σύμφωνα με το δικό

Κείμενο: Αθανάσιος Κουκουβής

του ανώτατο ιδανικό, και ταυτόχρονα
να βοηθήσουμε αυτό το ιδανικό να συγκλίνει προς την αλήθεια.
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H ζωή και το έργο του Σουάμι Βιβεκανάντα

Όχι εξωτερική βοήθεια αλλά εσωτερική
Μπορούμε να κάνουμε κάθε σπίτι της χώρας φιλανθρωπι-

δε θα σας πειράξει καθόλου. Επειδή δεν περιμένατε τίποτε,
δεν θα σας περάσει από το μυαλό η ιδέα ότι δικαιούσασταν

κό ίδρυμα. Μπορούμε να γεμίσουμε τη χώρα με νοσοκομεία.

κάποια ανταπόδοση. Του δώσατε αυτό που εκείνος

Αλλά, όσο δεν έχει μετασχηματιστεί ο χαρακτήρας του ανθρώ-

δικαιούνταν, αυτό που είχε κερδίσει μέσα από την κάρμα του.

που, η δυστυχία θα εξακολουθεί να υπάρχει.

Το δικό σας Κάρμα σας έκανε να παίξετε το ρόλο του φορέα.

Χρωστάμε στον κόσμο.

Γιατί να νιώσετε περηφάνια, επειδή χαρίσατε κάτι;

Να θυμόμαστε ότι είμαστε όλοι χρεώστες του κόσμου, ο
κόσμος δεν μας οφείλει τίποτε. Η ευκαιρία να κάνουμε οτιδήποτε για τον κόσμο είναι μεγάλο προνόμιο για τον καθένα μας.
Βοηθώντας τον κόσμο, αληθινά βοηθάμε τους εαυτούς μας.

Υπάρχει Θεός
Αυτό το σύμπαν έχει ένα Θεό. Δεν είναι καθόλου αλήθεια

Δράση και φιλοσοφία είναι ένα
Μονάχα οι ανόητοι λένε ότι η δράση και η φιλοσοφία είναι
δύο διαφορετικά πράγματα. Οι σοφοί δεν το λένε.

Η ανθρώπινη ζωή σαν ροή που φυλακίζεται
στην δίνη του κόσμου για να απελευθερωθεί
αργότερα

ότι αυτό το σύμπαν περιφέρεται άσκοπα και περιμένει βοήθεια

Μια ροή νερού που αυτοδύναμα ορμάει προς τα κάτω

από σας κι εμένα. Ο Θεός είναι παντοτινά παρών μέσα στο σύ-

πέφτει μέσα σε ένα κοίλωμα και σχηματίζει μια δίνη, κι αφού

μπαν. Εκείνος είναι αθάνατος, δρα ασταμάτητα και είναι διαρ-

περιστραφεί για λίγο μέσα στο κοίλωμα, βγαίνει πάλι με

κώς άγρυπνος. Όταν όλο το σύμπαν κοιμάται, Εκείνος δεν κοι-

τη μορφή μιας ελεύθερης ροής για να εξακολουθήσει την

μάται. Εκείνος εργάζεται ακατάπαυστα. Όλες οι μεταβολές και

ανεμπόδιστη πορεία του. Κάθε ανθρώπινη ζωή είναι σαν αυτή

οι εκδηλώσεις μέσα στον κόσμο οφείλονται σ’ Αυτόν.

τη ροή. Μπαίνει μέσα στη δίνη, μπλέκει σ’ αυτόν τον κόσμο

Όχι μίσος και φανατισμό

του χώρου, του χρόνου και της αιτιότητας, περιστρέφεται εκεί

Δεν πρέπει να μισούμε κανέναν. Τούτος ο κόσμος θα εξακο-

για λίγο, κραυγάζει «πατέρας μου, αδελφός μου, όνομα μου,

λουθήσει παντοτινά να είναι ένα μίγμα από καλό και κακό. Το

φήμη μου», και άλλα ακόμα, και τελικά βγαίνει έξω και ανακτά

καθήκον μας είναι να συμπονούμε τον αδύναμο και να αγαπά-

την πρωταρχική της ελευθερία. Αυτά συμβαίνουν σε όλο το

με ακόμα και τον φταίχτη. Ο κόσμος είναι ένα απέραντο ηθικό

σύμπαν. Είτε το γνωρίζουμε είτε όχι, συνειδητά ή ασυναίσθητα,

γυμναστήριο όπου όλοι μας οφείλουμε να εξασκηθούμε για να

όλοι μας εργαζόμαστε για να βγούμε από αυτόν τον ονειρικό

γίνουμε όλο και πιο δυνατοί πνευματικά.

κόσμο της δραστηριότητας. Οι κοσμικές εμπειρίες σπρώχνουν

Να είμαστε ατάραχοι

τον άνθρωπο για να βγει από τη δίνη του κόσμου.

Δεν πρέπει να τρέφουμε τον οποιονδήποτε φανατισμό, γιατί ο φανατισμός είναι το αντίθετο της αγάπης. Ακούμε κάποιον
φανατικό να δηλώνει με ευκολία «Δεν μισώ τον αμαρτωλό,

Η ισότητα είναι ένας «μύθος»
Η ισότητα υπάρχει μόνο στο χάος. Η διαφορετικότητα μας
κάνει και εξελισσόμαστε.

μισώ την αμαρτία». Εγώ όμως είμαι έτοιμος να ταξιδέψω οπου-

Στη σύγχρονη εποχή, η φιλοδοξία της «χιλιετίας» εμφανί-

δήποτε για να δω το πρόσωπο του ανθρώπου που είναι σε θέση

ζεται με την μορφή του συνθήματος της ελευθερίας, ισότητας

αληθινά να ξεχωρίσει τον αμαρτωλό από την αμαρτία. Τέτοια

και αδελφότητας. Κι αυτό είναι φανατισμός. Η πραγματική ισό-

λόγια είναι εύκολα! Αν μπορούσαμε να ξεχωρίσουμε την ιδιό-

τητα δεν υπήρξε, ούτε και θα υπάρξει ποτέ πάνω στη Γη. Πως

τητα από την ουσία, θα γινόμασταν τέλειοι άνθρωποι. Αλλά

είναι δυνατόν όλοι μας να είμαστε ίσοι εδώ πέρα; Αυτό το ανέ-

αυτό δεν είναι εύκολο πράγμα.

φικτο είδος ισότητας συνεπάγεται το θάνατο του παντός. Τι εί-

Τέλος, όσο περισσότερο ήρεμοι είμαστε και όσο

ναι αυτό που κάνει αυτόν τον κόσμο να είναι αυτός που είναι;

περισσότερο ατάραχα είναι τα νεύρα μας, τόσο περισσότερη

Η απώλεια ισορροπίας. Στην πρωταρχική κατάσταση που την

αγάπη θα νιώθουμε και τόσο καλύτερη θα είναι η εργασία μας.

αποκαλούν «χάος» υπάρχει τέλεια ισορροπία. Πως λοιπόν γεν-

Να μην περιμένουμε ανταπόδοση

νιούνται όλες οι μορφοπλαστικές δυνάμεις της φύσης; Μέσα

Όταν δίνετε κάτι σε κάποιον - χωρίς να περιμένετε την

από τον αγώνα, το συναγωνισμό και τις τριβές. Ας υποθέσουμε

παραμικρή ευγνωμοσύνη - τότε η τυχόν αγνωμοσύνη του

ότι όλα τα μόρια της ύλης που αποτελούν το σύμπαν βρίσκο-
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νται σε ισορροπία, νομίζετε πως θα υπήρχε τότε κάποια δημι-

αφού τα αναλύσετε έτσι και βρείτε κάτι που θα ωφελήσει τους

ουργική δραστηριότητα; Η επιστήμη μας λέει ότι κάτι τέτοιο

πάντες, τότε πιστέψτε το, ζήστε σύμφωνα μ’ αυτό, και βοηθή-

είναι αδύνατο. Αναταράξτε μια έκταση νερού και θα δείτε πως,

στε άλλους να ζήσουν σύμφωνα μ’ αυτό.»

αμέσως, όλα τα μόρια του νερού συγκρούονται μεταξύ τους

Οι θρησκείες του μέλλοντος πρέπει να έχουν
αλληλοσεβασμό και να αγκαλιάσουν όλο το
φάσμα της ανθρώπινης σκέψης και δράσης

προσπαθώντας να ξαναβρούν την ηρεμία τους. Παρόμοια, όλα
τα φαινόμενα που εμείς αποκαλούμε «το σύμπαν» - όλα δηλαδή τα πράγματα που περιέχονται σ’ αυτό - όλα αγωνίζονται να

«Τα θρησκευτικά ιδεώδη του μέλλοντος πρέπει να

επιστρέψουν στην κατάσταση της τέλειας ισορροπίας. Κι όταν

αγκαλιάσουν κάθε τι που υπάρχει στον κόσμο κι είναι ωραίο

ξαναφανερώνεται μια αναταραχή, πάλι έχουμε συνδυασμούς

και μεγάλο και ταυτόχρονα να έχουν άπειρες πιθανότητες για

και δημιουργία. Η ανισότητα είναι το θεμέλιο της δημιουργίας.

μελλοντική ανάπτυξη. Ό,τι υπήρξε καλό από το παρελθόν

Ταυτόχρονα όμως, οι δυνάμεις που αγωνίζονται να οικοδομή-

πρέπει να διατηρηθεί και να αφήσουμε ανοιχτές τις πόρτες για

σουν την ισότητα, είναι το ίδιο αναγκαίες στη δημιουργία όσο

μελλοντικές προσθήκες στην παρακαταθήκη που υπάρχει. Οι

εκείνες που προσπαθούν να την γκρεμίσουν.

θρησκείες πάλι πρέπει να είναι περιεκτικές και να μη κοιτούν

Η απόλυτη ισότητα, η τέλεια δηλαδή ισορροπία όλων των
δυνάμεων που αγωνίζονται σε όλα τα πεδία, δεν μπορεί ποτέ

η μια την άλλη με περιφρόνηση, επειδή οι ιδιαίτερες ιδέες τους
για το Θεό είναι διαφορετικές.»

να υπάρξει σ’ αυτό τον κόσμο. Πολύ προτού φτάσει το σύμπαν

«Αυτό που χρειάζεται είναι ένα αίσθημα συναδέλφωσης

σ’ αυτήν την κατάσταση, η γη μας θα έχει γίνει πλέον ακατάλ-

ανάμεσα στα διάφορα είδη θρησκειών - αφού μαζί ή θα

ληλη για οποιοδήποτε είδος ζωής και δεν θα υπάρχει κανένας

σταθούν ή θα πέσουν – ένα αίσθημα συναδέλφωσης που

εδώ.

πηγάζει από αμοιβαία εκτίμηση και σεβασμό, κι όχι εκείνη τη

Γι’ αυτό λοιπόν βλέπουμε ότι όλες αυτές οι αντιλήψεις

συγκαταβατική πατρωνική ψευτοέκφραση καλής θέλησης, που

για τη «χιλιετία» και την απόλυτη ισότητα δεν είναι μονάχα

είναι δυστυχώς της μόδας σε πολλούς σήμερα.»

ανέφικτες αλλά, κι αν προσπαθήσουμε να τις εφαρμόσουμε, θα

Η κοινωνία πρέπει να προσαρμόζεται στην
αλήθεια και όχι το αντίστροφο

μας οδηγήσουν με σιγουριά στην ημέρα της καταστροφής. Τι
ξεχωρίζει τον έναν άνθρωπο από τον άλλον; Κυρίως μια κάποια

«Με ποιο δικαίωμα ζητάει κανένας να κρίνει την αλήθεια με

διαφορά εγκεφάλου. Στις μέρες μας, μονάχα ένας φρενοβλαβής

μέτρο την χρησιμότητα ή τα χρήματα; Ας υποθέσουμε πως δεν

θα ισχυριστεί ότι όλοι γεννιόμαστε με τις ίδιες νοητικές

υπάρχει χρησιμότητα, μήπως θα ήταν τότε η αλήθεια λιγότερο

ικανότητες. Όλοι μας ερχόμαστε ως άνθρωποι ανώτερης και

αληθινή; Η χρησιμότητα δεν είναι κριτήριο της αλήθειας.»

λιγότερης αξίας και δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτήν την

«Η αλήθεια δεν υποτάσσεται σε καμία κοινωνία, αρχαία ή

προγεννητικά καθορισμένη κατάσταση μας.

σύγχρονη. Η κοινωνία πρέπει να υποτάσσεται στην αλήθεια

Το αληθινό κίνητρο πίσω από τον
«αγνωστικισμό» του Βούδα

ή να πεθαίνει. Οι κοινωνίες θα έπρεπε να πλάθονται με βάση

Ο Βούδας είναι μόνος προφήτης που είπε: «Δεν με ενδιαφέρει

Αν μια τόσο υπέροχη αλήθεια σαν την ανιδιοτέλεια δεν μπορεί

να μάθω τις διάφορες για το Θεό θεωρίες σας. Τι νόημα έχει η

να εφαρμοστεί στην κοινωνία, είναι καλύτερα ο άνθρωπος, να

συζήτηση γύρω από όλα τα λεπτοφυή ζητήματα σχετικά με τη

παρατήσει την κοινωνία και να πάει να ζήσει στο δάσος. Αυτό

ψυχή; Κάντε το καλό και να είστε καλοί. Αυτό και μόνο θα σας

δηλαδή θα έκανε ένας τολμηρός άνθρωπος.»

οδηγήσει στην ελευθερία και σε όποια αλήθεια υπάρχει.»

Θάρρος και αγώνας για την πίστη και την
εφαρμογή της αλήθειας

Είναι ο πρώτος που τόλμησε να πει: «Μην πιστεύετε κάτι

την αλήθεια, κι όχι η αλήθεια να προσαρμόζεται στην κοινωνία.

επειδή σας το φανερώνουν κάποια παλιά χειρόγραφα, μην πι-

«Ξεσηκωθείτε άντρες και γυναίκες, στοχαστείτε σε αυτήν

στεύετε κάτι επειδή είναι το εθνικό σας πιστεύω, μην πιστεύε-

την ιδέα, και τολμείστε να πιστέψετε στην αλήθεια, τολμήστε

τε κάτι που σας ανάγκασαν να πιστεύετε στην παιδική σας ηλι-

να την ασκήσετε! Ο κόσμος χρειάζεται μερικές εκατοντάδες

κία. Αλλά καθίστε κάτω και συλλογιστείτε τα όλα, ένα-ένα, κι

από θαρραλέους άντρες και γυναίκες. Ασκήσετε εκείνο το θάρ-
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ρος που τολμάει να γνωρίσει την αλήθεια, που τολμάει να δεί-

τις αλυσίδες από την κοινωνία, στην Ευρώπη πρέπει να βγουν

ξει την αλήθεια στη ζωή, που δεν τρέμει μπροστά στο θάνατο,

οι αλυσίδες από τα πόδια της πνευματικής προόδου.»» (σ. 74)

ή μάλλον, καλωσορίζει το θάνατο, που κάνει τον άνθρωπο να

Η ψευδαίσθηση της σκλαβιάς και η
απελευθέρωση

γνωρίζει πως αυτός είναι το Πνεύμα, και πως τίποτα μέσα σε
όλο το σύμπαν δεν μπορεί να τον σκοτώσει. Τότε θα είσαστε

«Το ιδανικό αυτό της ελευθερίας που αντιληφθήκατε

ελεύθεροι. Τότε θα γνωρίζετε την αληθινή σας Ψυχή.»

ήταν σωστό, αλλά το προβάλατε έξω από τον εαυτό σας, αυτό

Εξελίσσουμε την έννοια του Θεού, όσο
εξελισσόμαστε κι εμείς

ήταν το λάθος σας. Φέρτε το όλο και πιο κοντά, ώσπου να βρεί-

«Το μεγάλο λάθος που γίνεται είναι ότι αναγνωρίζεται η
εξέλιξη του λάτρη, δίχως να αναγνωρίζεται ότι εξελίσσεται κι

τε πως πάντα βρισκόταν μέσα σας, ήταν ο Εαυτός του εαυτού
σας. Εκείνη η ελευθερία ήταν η ίδια η φύση σας, και τούτη η μάγια δε σας δέσμευσε ποτέ !» (σ. 87)

Εκείνος που είναι το αντικείμενο της λατρείας. Δεν Του απο-

«Κι η μάγια αντί να είναι ένα φρικτό χωρίς ελπίδα

δίνουν θέση ανάλογη με την πρόοδο που έχουν κάνει οι πιστοί

όνειρο, όπως είναι τώρα, θα γίνει όμορφη, τούτη η γη αντί να

Του. Ενώ η αλήθεια είναι ότι κι εσείς κι εγώ, σαν αντιπροσωπευ-

είναι μια φυλακή, θα γίνει το γήπεδο του παιχνιδιού μας, ακόμα

τικές έννοιες αναπτυχθήκαμε, έτσι κι οι θεοί αυτοί, σαν αντι-

κι οι δυσκολίες και οι κίνδυνοι, ακόμα κι όλες οι θλίψεις, θα θε-

προσωπευτικές έννοιες αναπτύχθηκαν.» (σ. 66)

οποιηθούν και θα μας δείξουν την αληθινή τους φύση, θα μας

«Επειδή ο φυσικός άνθρωπος, δεν είναι παρά ένα φαινόμε-

δείξουν ότι πίσω από το κάθε τι, σαν ουσία του κάθε τι, στέκε-

νο, δηλαδή μια μερική μόνο εκδήλωση του Αληθινού Ανθρώ-

ται Εκείνος, κι ότι Εκείνος είναι αληθινά ο ίδιος μας ο Εαυτός.»

που, η έννοια που σχηματίζουμε για το Θεό είναι ένα γέννη-

Επιμένετε, Αγωνιστείτε παρ’ όλες τις αποτυχίες
και τα λάθη

μα του μυαλού μας, κι είναι κατ’ ανάγκη μια μερική μόνο εκδήλωση. Πίσω από αυτή βρίσκεται ο Αληθινός Θεός που δε μετα-

«Αν κάποιος που έχει ένα ιδανικό κάνει χίλια λάθη,

βάλλεται ποτέ, ο Παντοτινά Αγνός, ο Αμετάβλητος. Η εκδή-

είμαι βέβαιος πως ο άνθρωπος χωρίς ιδανικά θα κάνει πενή-

λωση όμως συνέχεια μεταβάλλεται, αποκαλύπτοντας όλο και

ντα χιλιάδες λάθη. Γι’ αυτό είναι καλύτερα να έχουμε ένα ιδα-

περισσότερο την πιο πίσω της πραγματικότητα. Όταν αποκα-

νικό. Και πρέπει να ακούμε, όσο πιο πολύ μπορούμε για εκεί-

λύπτει περισσότερο την πιο πίσω πραγματικότητα, ονομάζεται

νο το ιδανικό, ώσπου να μπει στην καρδιά μας, μέσα στο μυα-

πρόοδος, κι όταν την αποκρύβει περισσότερο, λέγεται οπισθο-

λό μας, μέσα στις φλέβες μας, μέχρι να μυρμηγκιάσει σε κάθε

δρόμηση.» (σ. 66)

σταγόνα του αίματός μας και να διαποτίσει κάθε πόρο του σώ-

Κοινωνική ελευθερία στην Δύση. Θρησκευτική
ελευθερία στην Ανατολή.

ματός μας. Πρέπει να διαλογιζόμαστε σε αυτό. «Εκ γαρ του πε-

«Εδώ, εσείς δίνετε την ίδια ελευθερία στα κοινωνικά ζητή-

ρισσεύματος της καρδιάς το στόμα λαλεί» κι από την πληρότητα της καρδιάς εργάζεται και το χέρι.

ματα και για αυτό έχετε μια θαυμάσια κοινωνική οργάνωση.
Εμείς δε δώσαμε καμιά ελευθερία για την ανάπτυξη των κοινωνικών ζητημάτων, γι’ αυτό η δικιά μας κοινωνία είναι περιορισμένη. Εσείς δε δώσατε ποτέ καμιά ελευθερία στα θρησκευτικά ζητήματα, αλλά επιβάλατε την πίστη σας με τη φωτιά και
το σπαθί, και το αποτέλεσμα είναι πως έχει εμποδιστεί η άνθιση της θρησκείας, έχει εκφυλιστεί κι έχει εξασθενίσει η ανάπτυξή της στον Ευρωπαϊκό Νου. Στις Ινδίες πρέπει να βγάλουμε

Πηγές
• Διαδίκτυο
• www.neovedanta.org
• www.ramakrishnavivekananda.info
Βιβλία
• Κάρμα Γιόγκα, Εκδόσεις Κονιδάρη
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ΟΙ ΠΕΝΤΕ ΝΟΟΤΡΟΠΙΕΣ
ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ
Κείμενο: Γ. Βαρελάς

Τ

Αυτή

η

κρίση

της

Δυτικής

ι είναι αυτό που χαρακτη-

ομάδας, που της δίνουν το πλαίσιο για

ρίζει ένα Πολιτισμό, ορί-

τη δική της «θεώρηση» του κόσμου,

Νοοτροπίας, έχει σαν αποτέλεσμα τον

ζει την ιδιαίτερη μορ-

πρόκειται δηλαδή για την μήτρα μιας

κατακερματισμό

φή του, καθορίζει τη πο-

κουλτούρας και ενός πολιτισμού.

τμήματα,

σε

της

σε

μικρότερα

Υπο-Νοοτροπίες

θα

ρεία του αλλά και την πτώση του; Ένα

Πρόκειται για μια νοητική δομή, ένα

λέγαμε, που εκφράζουν διάφορες τάσεις

από τα αρχαιότερα και σοφότερα κείμε-

σύστημα αναφορών, αρχών και κανόνων,

και εντάσεις τη σύγχρονης κοινωνίας.

να που υπάρχουν, το λεγόμενο «Κυμβά-

που χρησιμεύουν για να παρθούν

Ζούμε σε μια κοινωνία φτιαγμένη από

λειο», που εκφράζει την Ερμητική γνώ-

αποφάσεις, επιτρέποντας στα μέλη της

φατρίες, κόμματα, αιρέσεις, προμήνυμα

ση, λέει: «Το Παν είναι ένα Πνεύμα. Το

ομάδας να αυτοπροσδιοριστούν ως

πιθανά ενός νέου Μεσαίωνα και μιας

Σύμπαν είναι Νοητικό». Αυτός ο Νόμος

τέτοια. Πολλοί άνθρωποι, διαφορετικοί

μοντέρνας φεουδαρχικής αντίληψης.

αναφέρεται στο γεγονός ότι κάθε πραγ-

μεταξύ τους ως προς τον χαρακτήρα

Όσο περνά ο καιρός, οι ομάδες

ματικότητα βασίζεται πρώτα σε μια νοη-

και την ιδιοσυγκρασία, μπορούν να

χωρίζονται

τική αρχή, μια νοητική μορφή ή νόμο. Το

συμμετέχουν στην ίδια νοοτροπία.

ιδιαιτερότητες

σε

υποομάδες,
πληθαίνουν,

και

οι

όμως

ίδιο συμβαίνει και με τους πολιτισμούς.

Η σύγχρονη Δυτική Νοοτροπία,

μπορούμε να θεωρήσουμε ότι όλες

Το περιεχόμενο κάθε κοινωνιοπολιτικής

έχει υποστεί μεγάλη κρίση, σ’ όλους

αυτές οι υποομάδες έχουν τη ρίζα τους

μορφής, η νοητική αρχή της, μπορεί να

τους τομείς του πολιτισμού, από το

σε 5 βασικά στιλ ή τρόπους ζωής και

οριστεί ως «ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ».

πρακτικό μέρος της οικονομίας, ως

συμπεριφοράς.

το υπερβατικό μέρος της θρησκείας,

Οι 5 αυτές βασικές νοοτροπίες είναι:

αναφερόμαστε στον τρόπο σκέψης ενός

καθώς

η

1) Η Αυστηρή, που χαρακτηρίζεται

μεμονωμένου ατόμου, αλλά σε έναν

Εικόνα του Κόσμου μας, οι Στόχοι μας

από το συντηρητισμό και την επιστρο-

ομαδικώς διαμορφωμένο τρόπο σκέψης.

αποδεικνύονται αβάσιμοι, η Ηθική μας

φή στις παλιές ηθικές αξίες.

Η Νοοτροπία εκφράζει το σύνολο

είναι συγκεχυμένη και οι Αποφάσεις

2) Η Ενεργητική, που χαρακτηρίζει

των

κριτηρίων,

μας αντιφατικές, μέσα σ’ ένα σύστημα

τους ανθρώπους της δράσης, αποφασι-

των νοημάτων, των συνηθειών και

προτεραιοτήτων που δεν είναι επιλογή

σμένους να αλλάξουν τον κόσμο, και έλ-

συμπεριφορών

ατομική αλλά επιβαλλόμενη.

κεται από την περιπέτεια.

Με τον όρο ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ, δεν

πεποιθήσεων,
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συνεχώς

3) Η Ανένταχτη, που περιλαμβάνει

να κατασκευαστούν και στα άλλα τρία.

Όταν εκπληρωθεί ο σκοπός ενός

άτομα απαισιόδοξα για το μέλλον του

Ένα δονητικό παράγωγο, στο νοη-

εγρηγορότος, αρχίζει ο εκφυλισμός του.

πολιτισμού, που ξέρουν όμως να επωφε-

τικό επίπεδο, που κατασκευάζεται από

Ο «θάνατος» ενός εγρηγορότος σημαί-

ληθούν και να απολαύσουν τη ζωή.

ένα σύνολο πολυάριθμων όντων, τα

νει το σταδιακό αδυνάτισμα του και

4) Η Υλιστική, που χαρακτηρίζει αν-

οποία ενώνουν τη θέληση τους σε έναν

αυτό έχει σαν συνέπεια την παρακμή της

θρώπους ρεαλιστές, ήσυχους, που προ-

ομαδικό σκοπό, θεωρείται μια «ομαδι-

ιδεολογίας, θρησκείας, ή πολιτισμού,

τιμούν τις ανέσεις και την ισορροπία.

κή σκεπτομορφή» ή ένα ΕΓΡΗΓΟΡΟΣ.

καθώς τα ανώτερα επίπεδα, τα Αρχετυ-

5) Η Εγωκεντρική, που αφορά αν-

Το επίπεδο που μπορεί να έχει το κάθε

πικά ή τα επίπεδα του Αιώνιου Μύθου,

θρώπους κλεισμένους στο καβούκι τους,

Εγρηγορός, καθορίζεται από τον σκοπό

που πριν έτρεφαν το Εγρηγορός, τώρα

που υπερασπίζονται τα αγαθά τους και

του. Τα Εγρηγορότα τρέφονται από νο-

δεν το τροφοδοτούν πλέον με ανώτερη

ζητούν ασφάλεια και προστασία.

ητική ενέργεια, αλλά κι αυτά με τη σει-

ενέργεια. Θα λέγαμε ότι κόβεται η επα-

Εσωτερική αντίληψη και
νοοτροπία

ρά τους τρέφουν με την ενέργεια τους

φή με το Μύθο που γεννάει μια Νοο-

τις μεμονωμένες ιδέες. Θα μπορούσα-

τροπία ή έναν Πολιτισμό, και χάνεται ο

Αυτό που οι σύγχρονοι ερευνητές

με λοιπόν να πούμε ότι κάθε πολιτι-

Σκοπός του.

και κοινωνιολόγοι ονομάζουν «Νοοτρο-

σμός, κάθε Νοοτροπία που γεννιέται,

Αυτός ο κύκλος γέννησης, ακμής,

πία», έχει απασχολήσει εδώ και καιρό

δεν είναι παρά ένα Εγρηγορός, που γεν-

φθοράς και θανάτου, σε όλα τα ζωντανά

και ανθρώπους που ψάχνουν να βρουν

νιέται από μια ομαδική Εικόνα του κό-

πλάσματα, αλλά και στους πολιτισμούς,

την Αλήθεια μέσα από την Φιλοσοφία

σμου, μαζί με το Σκοπό, την Ηθική και

υπόκειται σε Νόμους, που καθορίζουν

και τον Εσωτερισμό.

τις Αποφάσεις του λαού που το γεννάει.

μια κυκλική επιστροφή των μορφών,

Σήμερα, η πραγματικότητα μας ορίζεται από όσα τα αισθητήρια όργανα
μας μπορούν να αντιληφθούν, μαζί με
όσα τα αισθητήρια όργανα των σύγχρονων μηχανημάτων μπορούν να καταγράψουν. Όσο περνάει ο καιρός, τόσο οι
ανακαλύψεις για επίπεδα ύλης, που ακόμα δεν έχουμε αντιληφθεί, αλλά υπάρχουν, πληθαίνουν και προβληματίζουν.
Οδηγούμαστε σε συμπεράσματα, που
τείνουν να ενώσουν τις επιστημονικές
γνώσεις με παραδοσιακές γνώσεις του
Εσωτερισμού.
Τέτοιες γνώσεις είναι όπως αυτές
που λένε ότι ο κόσμος μας είναι φτιαγμένος από ενεργειακά επίπεδα, διαφόρων συχνοτήτων, που μπορούν να χωριστούν σε 4 βασικά επίπεδα: το υλικό
(ανόργανο), το ζωτικό (οργανικό), το
συναισθηματικό και το νοητικό. Με τον
ίδιο τρόπο που κατασκευάζονται υλικά
αντικείμενα στο υλικό επίπεδο, μπορούν
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κάτι που είναι κοινό σε όλους τους πολιτισμούς και τις νοοτρο-

τους Μύθο, διαμορφώνοντας την Εικόνα του Κόσμου τους

πίες. Ακόμη και μια πρόχειρη ματιά σήμερα, μας δείχνει την κυ-

και τους Σκοπούς τους, με υλικά διαχρονικά και αληθινά, ενώ

κλική επιστροφή τάσεων και προτιμήσεων, μέσα στον ίδιο πο-

παράλληλα δίνουν στον εαυτό τους ένα σύστημα Ηθικής και

λιτισμό, με τη μορφή μόδας, ακόμα και σε περιόδους πολύ μι-

Αποφάσεων, που αντί να τους περιορίζει, τους βοηθάει να

κρές, όπως λίγες δεκαετίες.

περάσουν σε έναν κόσμο με μεγαλύτερα όρια, να περάσουν

Σήμερα

από το Εγώ στο Εμείς.

Ο σύγχρονος κόσμος βρίσκεται σε σύγχυση. Η ολιστι-

Η επιλογή της ελευθερίας, με τίμημα ίσως τον πόνο και

κή αντίληψη του κόσμου, που βρίσκεται μέσα στην Φιλοσο-

το «ξεβόλεμα», η επιλογή δηλαδή του κόκκινου χαπιού του

φία κάθε λαού, χάθηκε όταν χωρίστηκε από τον δρόμο της Λο-

«Μatrix», έναντι του μπλε χαπιού του βολέματος, της άνεσης

γικής, που τεμαχίζει τα πράγματα, και θεωρεί τη Φιλοσοφία

και της άγνοιας, ίσως είναι μονόδρομος για την επιβίωση του

σαν μια επιστήμη ακόμη, ανεξάρτητη από τις άλλες. Η αντί-

πολιτισμού μας και της ανθρωπότητας ολόκληρης.

ληψη του κόσμου περιορίστηκε στο αισθητό και υλικό. Το Ιερό,

Αυτή η ενεργητική στάση επιτρέπει τη γέννηση μιας νέας

που προσδιορίζει το κέντρο του Κόσμου και του Ατόμου, έγινε

Νοοτροπίας, άρα και ενός νέου Πολιτισμού, που δεν περιμέ-

αντικείμενο φανατικής διαμάχης ανάμεσα σε «ειδήμονες». Η

νει το γκρέμισμα του παλιού και φθαρμένου για να γεννη-

Λογική αποχωρίστηκε από το Φανταστικό και ο Μύθος έγινε

θεί, αλλά περνάει μέσα από αυτό, ενώνοντας το Παλιό με το

παραμύθι, αφήνοντας τη ζωή μας άδεια από σκοπό, από προο-

Νέο, το Αιώνιο με το Υλικό, δίνοντας ελπίδα και αισιοδοξία,

ρισμό, από αξίες.

σ’ όσους ανησυχούν και αναρωτιούνται για το μέλλον του

Οι άνθρωποι, διαμορφώνουν τη νοοτροπία τους με βάση

Πολιτισμού μας.

τη λογική του δυνατότερου, λειτουργώντας άλλοι σαν «καρχαρίες» και άλλοι σαν «κυπρίνοι», σ’ έναν κόσμο που χαρακτηρίζεται από ανταγωνιστική νοοτροπία, της κυριαρχίας του δυνατότερου καταναλωτή ή του δυνατότερου δημιουργού καταναλωτικών αναγκών. Ανάμεσα σ’ αυτές τις κυρίαρχες στάσεις, είναι ελπιδοφόρο πως υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι ανάμεσα μας
που λειτουργούν σαν «δελφίνια». Που προσπαθούν να έχουν
συνείδηση του πως σκέφτονται, κρίνουν τους κανόνες του παιχνιδιού και τους αποδέχονται ή όχι, ανάλογα με το αν συμβαδίζουν με το σύστημα αξιών τους, δεν λειτουργούν με φόβο αλλά
ούτε και με απληστία. Έχουν όραμα και ιδανικά, χτίζουν το δικό
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αυτό της Agni Yoga Society . Το πρώτο βιβλίο είναι ένα Κάλεσμα στη ζωή του
πνεύματος. Ένα Κάλεσμα στη συνεργασία, στην ομορφιά, στη χαρά. Ένα Κάλεσμα στο Νέο Κόσμο. Όπως και το δεύτερο βιβλίο, αποτελεί ένα είδος εισαγωγής, θέτοντας τη γενικότερη προβληματική της Διδασκαλίας, η οποία αναλύεται και φωτίζεται πολύπλευρα στους επόμενους Τόμους.
ΤΗΛΕΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΑΙΘΕΡΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ.
ΜΠΕΪΛΗ, ΑΛΙΚΗ
Καθώς η ανθρωπότητα πετυχαίνει όλο και περισσότερο τη νοητική πόλω-

βιβλιο
παρου

σιαση

ση – αποτέλεσμα της αναπτυσσόμενης δύναμης του νοητικού στοιχείου-, η χρήση της γλώσσας για τη μεταβίβαση των σκέψεων θ’ ατονεί όλο και περισσότερο.
Η αύξηση της τηλεπαθητικής επικοινωνίας θα μας οδηγήσει σε μια εποχή καθολικότητας και σύνθεσης. Θα πρέπει, λοιπόν, σ’ αυτό ακριβώς το στάδιο ανάπτυξης της ανθρωπότητας , οι νόμοι, η τεχνική και η διαδικασία της τηλεπαθητικής επικοινωνίας να
εκτεθούν απλά, ώστε να γίνουν κατανοητά, τουλάχιστον σε θεωρητικό επίπεδο. Αυτό κάνει και το παρόν βιβλίο.
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ΜΠΕΪΛΗ, ΑΛΙΚΗ
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Γιόγκα του Πατάντζαλι. Οι Γιόγκικες Σούτρας έχουν αρχαία καταγωγή και καταγράφηκαν για πρώτη
φορά από τον Πατάντζαλι, που θεωρείται ο ιδρυτής της Σχολής της Ράτζα Γιόγκα. Ο έλεγχος του νου
και η φώτισή του από την ψυχή πραγματοποιούνται με την εξάσκηση στη Ράτζα Γιόγκα.
ΟΙ ΑΚΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΥΗΣΕΙΣ
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δομή στην οποία θα βασιστεί η επόμενη παρουσίαση της διδασκαλίας της Αιώνιας σοφίας. Το βιβλίο
χωρίζεται σε δύο μέρη.

Το πρώτο μέρος απαριθμεί και εξετάζει λε-

πτομερώς τους Δεκατέσσερις Κανόνες για την Ομαδική Μύηση. Αυτοί οι κανόνες για μαθητές και μυημένους αλλά σ’ ένα ανώτερο επίπεδο της σπειροειδούς εξέλιξης, αντίστοιχο με τους κανόνες για ζηλωτές που περιέχονται στο βιβλίο «Μύηση, Ανθρώπινη και Ηλιακή». Το δεύτερο μέρος ασχολείται με
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Τα παραπάνω βιβλία κυκλοφορούν από τις Εκδόσεις Κέδρος
Γ. Γενναδίου 3
Αθήνα 106 78 τηλ.: 2103809712, fax: 2103302655
fax παραγγελιών: 2103831981
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Ο ΦΟΒΟΣ

Κείμενο: Delia Steinberg Guzmán, Διευθύντρια του παγκόσμιου οργανισμού Νέα Ακρόπολη

Μ

μέσα

λουθεί αυτά τα επιβαλλόμενα ρεύμα-

Όλοι φοβόμαστε ή έχουμε φοβηθεί

σε μια κοινωνία που

τα και να αλλάζει, ώστε να μην απομα-

κάποτε ή φοβόμαστε μήπως ξανανιώ-

σχηματίζεται

κρυνθεί ούτε ένα βήμα από αυτά.

σουμε το ίδιο. Όποιος το αρνείται δεν

εγαλώνουμε

από

κίνητρα,

Από κει προέρχεται και ο φόβος

κάνει άλλο παρά να υποδηλώνει φόβο

μερικά φυσιολογικά και σύμφωνα με τις

στην αλλαγή. Κάθε αλλαγή, αν είναι ου-

μεταμφιεσμένο σε ματαιοδοξία. Το πρό-

ιστορικές ανάγκες και άλλα εντελώς τε-

σιώδης, προϋποθέτει να ξεχωρίσει κα-

βλημα δεν βρίσκεται στο ότι νοιώσαμε ή

χνητά, που καλλιεργούνται από συμφέ-

νείς, για καλό ή για κακό, να βγει από τα

νοιώθουμε φόβο, αλλά στον τρόπο που

ροντα και μόδες που για ένα διάστημα

κοινώς αποδεκτά, να ρισκάρει να είναι

θα χρησιμοποιήσουμε αυτή την εμπειρία

κυβερνούν και ορίζουν την κίνηση των

διαφορετικός κι επομένως να χάσει με-

του φόβου, ώστε αυτή η συγκίνηση να

μεγάλων μαζών.

ρικές από τις πολύτιμες αξίες που καθο-

μην μας εμποδίσει να προχωράμε…

διάφορα

Είναι, κυρίως, οι τεχνητές ανάγκες,

ρίζει η επίπλαστη πραγματικότητα.

Τι είναι ο φόβος; Είναι μια μορφή

ή οι ανάγκες που τις έχει διαποτίσει το

Τι είναι ο φόβος; Ένας από τους ψυ-

ανασφάλειας… μπροστά στο άγνωστο.

τεχνητό στοιχείο, εκείνες που περισσό-

χολογικούς παράγοντες που καθυστε-

Ανασφάλεια: όποια κι αν είναι η ηλι-

τερο δένουν τους ανθρώπους και τους

ρούν ή ακόμα σταματούν την ανάπτυξη

κία μας, δεν κατέχουμε όλα όσα θα θέ-

εμποδίζουν να αλλάξουν προς οποιαδή-

σε όλες της τις όψεις.

λαμε να ξέρουμε και να καταλαβαίνου-

Αν και αναγνωρίζουμε το φόβο ως

με. Ούτε καταφέρνουμε να ελέγχουμε

Με τον ίδιο τρόπο, οι μόδες επι-

χαρακτηριστικό του ψυχισμού, ως βα-

τον εαυτό μας. Η ανασφάλεια -που εί-

βάλλουν ορισμένα στυλ συμπεριφοράς,

ριά συγκίνηση, είναι φανερό ότι η εμβέ-

ναι μια μορφή άγνοιας- μας αφαιρεί δυ-

γλώσσας, απόψεων, ανθρώπινων σχέ-

λειά του δεν αρχίζει ούτε τελειώνει στο

νάμεις, εκτός αν ανακαλύψουμε τη μά-

σεων, δοξασιών και πιστεύω, τα οποία

ψυχολογικό επίπεδο. Ο φόβος κατεβαί-

σκα πίσω από την οποία κρύβεται και

εξασφαλίζουν την «κανονικότητα», το

νει και παραλύει το σώμα, ο φόβος ανε-

ριχτούμε, με βούληση και επιμονή, στην

«νορμάλ», το κοινώς αποδεκτό, τουλά-

βαίνει και παραλύει το νου. Και στο δικό

καταπολέμησή της.

χιστον για κάποιο διάστημα. Αναγκάζε-

του σπίτι, παγώνει τα καλύτερα και πιο

ται να είναι κανείς ενήμερος για να ακο-

ζεστά συναισθήματα.

ποτε κατεύθυνση.
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Αδυναμία: ο φόβος είναι σαν ένας
μανδύας από ομίχλη που δεν μας επιτρέ-

πει να δούμε τον κόσμο…
Όσο πιο ακίνητος παραμένει κανείς λόγω φόβου, τόσο πιο
αδύναμος γίνεται, όπως συμβαίνει με κάποιον που κάθεται συνέχεια και τελικά χάνεται η ικανότητα των μυών του.
Αναπτύσσοντας κανείς μια υγιή ανδρεία -που δεν είναι
θράσος- μια υγιή αυτοπεποίθηση και κρατώντας σταθερή τη
βούληση, εξασκώντας την λίγο-λίγο, τελικά διαλύεται αυτή η
ομίχλη, αυτή η αδυναμία και μπορεί να ξαναπερπατήσει.
Ας έχει ο καθένας υπομονή με τον εαυτό του και ας λάβει
υπόψη ότι και οι άλλοι, με την σειρά τους, αγωνίζονται με τα
δικά τους προβλήματα και φόβους.
Φοβάσαι; Πάρε τον φόβο από το χέρι και συνέχιζε να βαδίζεις μαζί του. Το σημαντικό είναι να μην σταματάμε.
Ομολογώ ότι αυτή η συμβουλή έχει πάντα εξαιρετικά αποτελέσματα. Και το καλύτερο απ’ όλα ήταν όταν ανακάλυψα ότι
μετά από ένα διάστημα, αυτός ο φόβος, που στην αρχή είχα
πιασμένο από το χέρι, δεν υπήρχε πια, και είχα τα χέρια μου
πλέον ελεύθερα.

Ο φόβος είναι μια μορφή ανασφάλειας…
μπροστά στο άγνωστο.
Λίγη δόση αμφιβολίας δεν βλάπτει, κυρίως αν αυτές οι αμφιβολίες παρακινούν στην έρευνα, το στοχασμό και τη στερέωση των ιδεών. Η γνώση είναι ένας στόχος, αν όχι τελικός, είναι μάλιστα ένα καλό σημείο αναφοράς στο οποίο φτάνει κανείς ξεκινώντας από την άγνοια και διασχίζοντας μερικά σκαλοπάτια του συλλογισμού, μέχρι να στερεώσει τα όσα γνωρίζει.
Αλλά οι υπερβολικές αμφιβολίες επίσης γεννούν μια αρρώ-

Κάθε αλλαγή, αν είναι ουσιώδης,
προϋποθέτει να ξεχωρίσει κανείς, για καλό
ή για κακό, να βγει από τα κοινώς αποδεκτά,
να ρισκάρει να είναι διαφορετικός κι
επομένως να χάσει μερικές από τις
πολύτιμες αξίες που καθορίζει η επίπλαστη
πραγματικότητα.

Φοβίες και αμφιβολίες έχουν μια κάποια φυσιολογική
θέση στη ζωή μας, αν και εφόσον πρόκειται για ενδιάμεσες
καταστάσεις που τελικά μπορούν να μας οδηγήσουν σε κάποια
σταθερή και οριστική λύση.
Λίγος φόβος δεν βλάπτει, αν περισσότερο από φόβος είναι
σωφροσύνη. Αυτό μας οδηγεί να αποκτήσουμε μια αρετή από
ένα ελάττωμα. Η σιγουριά έγκειται σε αυτό: να ενεργήσουμε
με σωφροσύνη χωρίς να περιφρονήσουμε τα ρίσκα, αλλά και

στια, που δεν κάνει χώρο σε κανέναν συλλογισμό, αφού όλοι
απορρίπτονται αυτόματα και ο άνθρωπος αναζητάει διαρκώς
κάποιον καλύτερο.

Όσο πιο ακίνητος παραμένει κανείς λόγω
φόβου, τόσο πιο αδύναμος γίνεται, όπως
συμβαίνει με κάποιον που κάθεται συνέχεια

χωρίς να πέσουμε άσκοπα σε αυτά.
Ένας υπερβολικός φόβος είναι κάτι πάρα πάνω από ένα
ελάττωμα: είναι μια αρρώστια. Οι φόβοι αρχίζουν να καταλαμβάνουν τον ψυχισμό μέχρι σημείου να τον παραλύσουν για
οποιαδήποτε χρήσιμη δραστηριότητα. Αντίθετα, αυτό που συμβαίνει τελικά είναι η δημιουργία μιας εμμονής, σύμφωνα με την
οποία οποιοδήποτε πράγμα, οποιαδήποτε κατάσταση, οποιοσδήποτε άνθρωπος, γίνονται η ζωντανή εικόνα του κακούργου
«εχθρού» ή του κρυφού κινδύνου. Τότε, ο άνθρωπος δεν πετυχαίνει τίποτα, φοβάται όσους κατορθώνουν κάτι κι επιπλέον
τους κριτικάρει, ισχυριζόμενος ότι με τη δράση τους του δημιουργούν ακόμη περισσότερα προβλήματα.
Έτσι, μη μας φαίνεται παράξενο ότι ο άρρωστος από φόβο
ποτέ δεν θα βρει τίποτα εντάξει, εκτός από τη δική του αδράνεια και το δικό του φόβο στη δράση.

Η αμφιβολία ως αρρώστια είναι μια ασταμάτητη αλυσίδα
που εμποδίζει την απόκτηση των γνώσεων, γιατί όλες υπόκεινται σ’ αυτήν τη διαδικασία διαβρωτικής καταστροφής. Μερικές φορές, σαν να ήταν μια ανάσα, ο ασθενής προσκολλάται
σε μια ιδέα και την υποστηρίζει με εμμονή, αρνούμενος όλες
τις άλλες και αρνούμενος, όπως πάντα, κάθε δυνατότητα λογικού διαλόγου. Λίγο αργότερα εγκαταλείπει αυτή την έμμονη ιδέα και, ή βυθίζεται στη μιζέρια του κενού ή υιοθετεί άλλη
ιδέα που του χρησιμεύει ως διαφυγή, για να την αφήσει όμως κι
αυτή λίγο αργότερα.

Στην καρδιά του φόβου βρίσκεται η δύναμη
που μας βοηθά να βγούμε από αυτόν.και
τελικά χάνεται η ικανότητα των μυών του.
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Αν και δυστυχώς γνωρίζουμε περιπτώσεις ασθένειας τόσο

υπάρχει: υπάρχει, ναι, και επίσης υπάρχουν η ανδρεία και η δύ-

σε σχέση με το φόβο όσο και με τις αμφιβολίες, ας λάβουμε

ναμη για να τον αντιμετωπίσουμε, για να τον ξεπεράσουμε, για

υπόψη ότι αν είμαστε ικανοί να φρενάρουμε την διαδικασία

να τον ελαττώσουμε. Ο κύριος παράγοντας δεν είναι ο πόνος:

στην αρχική κατάσταση της αδυναμίας, θα αποφύγουμε πολλά

το πιο σημαντικό είναι η συνειδητοποίηση, και αφού αυτό έχει

κακά και για μας και για τους γύρω μας.

γίνει, ο πόνος ελαττώνεται και τότε εμφανίζονται τα μέσα για

Στην καρδιά του φόβου -αν πρόκειται για ένα «ζωντανό»

να καταπολεμήσουμε εκείνο που δημιούργησε τον πόνο. Ακρι-

και όχι παραλυτικό φόβο- βρίσκεται η δύναμη που μας βοηθά

βώς επειδή ο πόνος υπάρχει, χρειάζεται να τον καταπολεμή-

να βγούμε από αυτόν. Με τον ίδιο τρόπο που στην καρδιά του

σουμε και να μην αφήσουμε να μας καθηλώσει. Δρώντας και

σκότους βρίσκεται η σπίθα που θα μετατραπεί σε φως.

αντιμετωπίζοντας προβληματικές καταστάσεις, αναπτύσσεται

Ο φόβος παραλύει μόνο όταν του δίνουμε μια οριστική

η βούληση, η πειθαρχία δράσης, η εσωτερική σιγουριά και η αυ-

αξία: υπάρχει φόβος και μόνο φόβος. Ο φόβος ανοίγει πέρασμα

τοπεποίθηση.

στην ανδρεία όταν τον αντιλαμβανόμαστε ως μια δοκιμασία:

Αποτυχία και λάθη.

χρειάζεται να μάθουμε να βλέπουμε τους κινδύνους, φανταστι-

Δεν υπάρχει η αποτυχία αλλά τα λάθη, και κάθε λάθος μπο-

κούς ή πραγματικούς, για να ξέρουμε με τι ή με ποιον πολε-

ρεί να διορθωθεί. Όποιος σκέπτεται έτσι, δύσκολα υποχωρεί

μάμε. Ο φόβος, σε αυτήν την περίπτωση, είναι μια πρόκληση

στο φόβο του να μην φτάσει, του να χάσει έδαφος.

στην ανδρεία. Όταν ξέρουμε τι φοβόμαστε, μπορούμε να δρά-

Μαθαίνοντας να προχωράμε μαζί με το φόβο.

σουμε για να μεγαλώσουμε και ν’ αποκτήσουμε το μέγεθος αυτού που μας φοβίζει.

Χρειάζεται να ξέρουμε να αναγνωρίζουμε τις πραγματικές
δυσκολίες από τις φαντασιώσεις που γεννά ο φόβος. Ο φόβος

Οι φόβοι εντοπίζονται μέσα μας, στα συναισθηματικά

είναι σκοτεινός και δημιουργεί το ίδιο σκοτάδι μέσα μας και

και σε κάποιον καταστροφικό ορθολογισμό που εμποδίζει να

γύρω μας. Δεν μπορούμε να βλέπουμε μέσα μας ούτε να

δράσουμε σωστά. Ακριβώς αυτοί οι εσωτερικοί ψυχολογικοί

διακρίνουμε τι συμβαίνει έξω από μας.

φόβοι είναι που παραλύουν. Είναι ο εσωτερικός φόβος αυτός
που κάνει να φαντάζουν τρομεροί οι εξωτερικοί παράγοντες.

Ο φόβος δεν νικιέται με την πρώτη προσπάθεια και ίσως
ποτέ δεν θα καταφέρουμε να τον σβήσουμε εντελώς. Το

Τι να κάνουμε τότε; Ας αναλύσουμε αυτούς τους φόβους,

σημαντικό είναι να μάθουμε να περπατάμε μαζί με το φόβο,

που είναι σαν μια αρπακτική γροθιά που ακινητοποιεί. Το μόνο

χωρίς να του δίνουμε περισσότερη προσοχή απ’ όση θα δίναμε

που μπορεί να μας βοηθήσει είναι η δράση, το να βγούμε από

σε μια σκιά. Η σκιά υπάρχει, αλλά όχι εντελώς… μπορούμε

την αδράνεια.

να τη διαπεράσουμε, να την αποφύγουμε, να προχωρήσουμε

Φόβος στην αποτυχία.

μπροστά. Μπορούμε να το κάνουμε, όπως όταν συνεχίζουμε

Τι είναι η αποτυχία; Μόλις ένα λάθος, γιατί αν λάβουμε

το διάβασμα παρά τον πονοκέφαλο ή όταν περπατάμε αν και

υπόψη την αναπόφευκτη εξέλιξη της ζωής, τότε δεν υπάρχουν

μας πονάνε τα πόδια ή όταν συνεχίζουμε να τρώμε ακόμα κι

οριστικές αποτυχίες. Όλα τα λάθη μπορεί να διορθωθούν, κυρί-

αν έχουμε πονόδοντο. Δεν θα σταματήσουμε να περπατάμε, να

ως αν αντιμετωπιστούν χωρίς άγχος και αναγνωρίζονται έγκαι-

διαβάζουμε, να τρώμε, αν ξέρουμε να διακρίνουμε το ουσιώδες

ρα και ειλικρινά. Το να δράσουμε αποτελεί ένα ρίσκο: μπορεί

από το περιττό.

να έχουμε καλά αποτελέσματα ή όχι, και στην αρνητική περί-

Αν αυτά που διαβάζουμε μας αιχμαλωτίζουν, θα ξεχάσουμε

πτωση, μπορούμε να επιχειρήσουμε ξανά τον τρόπο να διορ-

τον πονοκέφαλο. Αν πρέπει να πάμε σε ένα ενδιαφέρον μέρος,

θώσουμε τα λάθη. Αλλά αν δεν ρισκάρουμε κάτι, δεν θα έχου-

θα ξεχάσουμε τον πόνο στα πόδια. Αν πεινάμε, θα περάσουμε

με ούτε καλά ούτε κακά αποτελέσματα.

τον πονόδοντο σε δεύτερη μοίρα.

Φόβος στον φυσικό πόνο.
Είναι μια σίγουρη φόρμουλα για να αυξήσουμε τον πόνο,
γιατί όσο περισσότερο φοβάται κανείς, τόσο περισσότερο αυξάνει το αίσθημα οδύνης. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο πόνος δεν
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Το ίδιο πρέπει να κάνουμε με το φόβο. Να συνεχίζουμε
να ακολουθούμε τους στόχους που βάλαμε, όσο μεγάλος -ή
φαινομενικά μεγάλος- κι αν είναι ο φόβος.

μία

φιλοσοφική
ματιά...

Ψυχαγωγικό τεστ:
Ποια είναι τα κίνητρά σας;

testαρε
τον
εαυτό σου

Τ

ι σας βάζει στη διαδικα-

Γ. Του επισημαίνετε πόσο πολύ τον βοηθάτε.

σία να δράσετε; Το χρή-

Δ. Του προσφέρετε τη βοήθεια που σας ζήτησε, αφού είναι φίλος

μα ή η επιθυμία σας για

σας.

αναγνώριση και θαυμα-

5. Βάζοντας τάξη στην αποθήκη σας πέφτετε πάνω στους

σμό; Τα υψηλά ιδανικά ή μήπως η ανάγκη σας για αγάπη και

ελέγχους που παίρνατε στο δημοτικό

ασφάλεια; Ανακαλύψτε τις βαθύτερες προσδοκίες σας!

Α. Κρατάτε μόνο εκείνους που είχατε καλούς βαθμούς και πετάτε τους υπόλοιπους.

1. Είναι Σαββατοκύριακο αλλά το ηθικό και οι μπαταρίες
σας είναι εντελώς πεσμένα…
Α. Κάνετε διαλογισμό για να γεμίσετε τις μπαταρίες σας.
Β. Βγαίνετε βόλτα στα μαγαζιά για να σας φτιάξει η διάθεση.
Γ. Ξεφαντώνετε για να ξεχάσετε τις στενοχώριες σας.
Δ. Προσκαλείτε τους φίλους σας που ξέρουν πώς να σας εμψυχώσουν.

2. Αυτή την εποχή εργάζεστε part-time. Με τι ασχολείστε

Β. Χαμογελάτε καθώς τους κοιτάτε και μετά τους πετάτε.
Γ. Τους κρατάτε. Ούτε λόγος να πετάξετε το παρελθόν σας.
Δ. Τους φυλλάτε προσεκτικά για να τους δώσετε μια μέρα στα παιδιά σας.

6. Ο εργοδότης σας, σας προτείνει να αναλάβετε μια υψηλότερη και πολύ καλή θέση, που όμως απαιτεί από τη μεριά σας περισσότερες ώρες δουλειάς
Α. Αποποιείστε της πρότασης σκεπτόμενοι: Η προσωπική μου
ζωή, η οικογένεια, ο σύντροφός μου;

στον υπόλοιπο χρόνο σας;

Β. Ενθουσιάζεστε γιατί επιτέλους θα σας δοθεί η ευκαιρία να απο-

Α. Οργανώνετε εξόδους και δείπνα με τους φίλους σας.

δείξετε τι αξίζετε.

Β. Δραστηριοποιείστε εθελοντικά σε έναν φιλανθρωπικό σύλλο-

Γ. Αποδέχεστε γιατί δεν ξέρετε αν θα έχετε άλλη ευκαιρία.

γο.

Δ. Αρνείστε γιατί έχετε ανάγκη από ελεύθερο χρόνο ώστε να δια-

Γ. Ασχολείστε με τη διακόσμηση του σπιτιού σας.

τηρήσετε την ψυχική σας ισορροπία.

Δ. Ψάχνετε για μια δουλειά που θα αναδείξει τα προσόντα σας.

7. Ένας εκδότης σας τηλεφωνεί και σας αναγγέλλει ότι θα

3. Ένα τζίνι προθυμοποιείται να εκπληρώσει μια επιθυμία

δημοσιεύσει τα χειρόγραφά σας

σας. Τι του ζητάτε;

Α. Τον προειδοποιείτε να μην αλλάξει τίποτα από το κείμενό σας.

Α. Θέλω να με περιτριγυρίζουν πάντα αληθινοί φίλοι.
Β. Θέλω να μη μου λείψει ποτέ τίποτα.
Γ. Θέλω να ζήσω ειρηνικά σ αυτό τον κόσμο.
Δ. Θέλω να μ αγαπήσουν.

4. Ένας φίλος σας ζητάει χρήματα για να πληρώσει το
ενοίκιο του αυτό το μήνα….
Α. Εσείς τον επιπλήττετε γιατί έπρεπε να είναι πιο προσεκτικός
Β. Του τα δανείζετε γιατί πιστεύετε ότι στη ζωή πρέπει να βοηθάμε τον πλησίον.

Β. Προσπαθείτε να φανταστείτε πόσα θα είναι τα συγγραφικά
σας δικαιώματα.
Γ. Η πρώτη σας σκέψη: Θα γίνω διάσημος/η και οι φίλοι μου θα
εκπλαγούν.
Δ. Παίρνετε τα πάνω σας μ αυτά τα νέα.

8. Αν όταν πηγαίνατε σχολείο οι καθηγητές σας επέλεγαν
ως εκπρόσωπο της τάξης σας θα θεωρούσατε ότι:
Α. Αποτελείτε έναν σύνδεσμο ανάμεσα στους συμμαθητές σας
και τους καθηγητές.

Β. Θα κερδίσετε την εμπιστοσύνη των συμμαθητών σας υπερασπίζοντας τους.
Γ. Μπορείτε να εκφράζετε τις απόψεις των πιο δειλών.
Δ. Στο συμβούλιο της τάξης εσείς θα είστε εκείνοι που θα κάθεστε στην έδρα.

9. Απολυμένος/η και χωρίς αποζημίωση ένας φίλος/η
σας έρχεται σε σας για να πει τον πόνο του/της.
Α. Εσείς εκφράζετε την αγανάκτηση σας για τους απάνθρωπους εργατικούς νόμους.
Β. Στη θέση του/της εσείς θα νιώθατε ακόμα πιο απελπισμένοι.
Γ. Τον/την ενθαρρύνετε λέγοντας ότι αν προσπαθήσει να συνέλθει θα καταφέρει να βρει μια καλύτερη δουλειά.
Δ. Τον/την παρηγορείτε προσκαλώντας τον στο σπίτι σας και
προσπαθώντας να του ανεβάσετε το ηθικό.

10. Σε λίγο καιρό είναι η επέτειος των γάμων των γονιών σας.
Α. Ετοιμάζετε μια ονειρική βραδιά-έκπληξη προς τιμήν τους.
Β. Ψάχνετε να βρείτε ένα ωραίο δώρο για κείνους.
Γ. Συντάσσετε ένα συγκινητικό κείμενο.
Δ. Συγκεντρώνετε γύρω τους όλη την οικογένεια

11. Σ’ ένα ντεραπάρισμα το αυτοκίνητο σας παίρνει δυο
τούμπες και εσείς, τρομάζετε μεν, βγαίνετε σώοι και
αβλαβείς δε. Η πρώτη σας σκέψη είναι :
Α. Αχ, αυτό το παλιό-αυτοκίνητο, πρέπει αμέσως να το αλλάξω.
Β. Οι άνθρωποι που αγαπάτε και ότι φτηνά τη γλυτώσατε.
Γ. Πάει πέρασε, δεν θέλω πια να το συζητήσω.
Δ. Απίστευτο αυτό που μου συνέβη, πρέπει να προστατευτώ
με κάθε τρόπο.

12. Ο αγαπημένος/η σας μόλις σας εγκατέλειψε. Εσείς…
Α. Δεν θέλετε να το πάρετε απόφαση και επιμένετε να τον/την
ξανακερδίσετε.
Β. Αναζητάτε το δικό σας φταίξιμο γι αυτή την κατάληξη.
Γ. Είστε ράκος κι ευτυχώς που έχετε κοντά σας τους φίλους
σας.
Δ. Τον/την σβήνετε από τη ζωή σας και αναζητάτε καινούρια
αγκαλιά.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Α

Αν συγκεντρώσατε περισσότερα πάνω απ’ όλα σας κινητοποιεί: ΤΟ
ΠΝΕΥΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΙΔΑΝΙΚΑ. Ονειρεύεστε έναν κόσμο καλύτερο, σχεδόν
ιδανικό και πιστεύετε ότι μπορείτε να συμβάλλετε στη δημιουργία αυτού
του κόσμου. Οι πράξεις και οι επιλογές σας έχουν στόχο ακριβώς τη δημιουργία αυτού του κόσμου, και μόνο τότε είναι δικαιωμένες μέσα σας. Συνειδητά ή ασυνείδητα πιστεύετε ότι υπάρχει μια ανώτερη δύναμη που σας
οδηγεί ή ένας φύλακας άγγελος που σας προστατεύει και σας συμβουλεύει.
Αυτή η αίσθηση είναι που σας δίνει δύναμη και για να την αντλήσετε καταφεύγετε συχνά στον διαλογισμό και τη προσευχή. Νοιάζεστε τους άλλους,
προσπαθείτε να συμβουλεύσετε τους δικούς σας, κι εκείνοι σας ακούνε με
προσοχή γιατί αφ ενός αναγνωρίζουν τη σοφία σας και αφ ετέρου ξέρουν
πόσο ανυστερόβουλοι είστε. Αν και αρκετά θεωρητικοί, η δίψα σας για δικαιοσύνη μπορεί να σας οδηγήσει στο να συμμετέχετε δραστήρια στη κοινωνική ζωή.

Β

Αν συγκεντρώσατε περισσότερα πάνω απ όλα σας κινητοποιεί: Η ΥΛΗ
ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΗ. Νιώθετε την ανάγκη να προσφέρετε δώρα στον εαυτό σας. Κάθε φορά που έχετε ή είναι πεσμένο το ηθικό σας, ψωνίζετε μανιωδώς. Κι αυτή η δίψα να νιώσετε γεμάτοι πιθανότατα αποκαλύπτει το φόβο σας για το κενό και την απώλεια. Πιθανότατα διακατέχεστε από τη μανία να συσσωρεύετε πολύτιμα αντικείμενα, που σας
προσφέρουν ένα είδος επιβεβαίωσης, και κάθε άλλου είδους πράγματα που
έχουν για σας συναισθηματική αξία. Οι πράξεις και οι επιλογές σας έχουν
ως αφετηρία την επιθυμία σας να αντλήσετε υλικά αγαθά

Γ

Αν συγκεντρώσατε περισσότερα πάνω απ όλα σας κινητοποιεί Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ. Είστε αναμφίβολα ένα άτομο δυναμικό και
δραστήριο. Η ανάγκη σας να γίνεστε όλο και πιο αποδοτικοί σας παρακινεί
να ξεπερνάτε συνεχώς τον εαυτό σας, τόσο στο σωματικό επίπεδο όσο και
στο πνευματικό. Προσπαθείτε να τραβήξετε την προσοχή των ανθρώπων
που σας περιβάλλουν, βρίσκοντας τρόπους να τους εκπλήσσετε, και κάθε
φορά που το πετυχαίνετε, κυριολεκτικά ακτινοβολείτε. Νιώθετε ότι υπάρχετε μέσα από το βλέμμα των άλλων και αντλείτε δύναμη από τον θαυμασμό και τα κομπλιμέντα τους.

Δ

πάνω απ όλα σας κινητοποιεί ΤΟ ΣΥΑν συγκεντρώσατε περισσότερα
ΝΑΙΣΘΗΜΑ ΚΑΙ Η ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ. Η οικογένεια, η
αγάπη, η φιλία, κατέχουν πρωτεύουσα θέση στη ζωή σας. Οι δικοί σας άνθρωποι αποτελούν για σας ένα κουκούλι μέσα στο οποίο απολαμβάνετε
ασφάλεια και ζεστασιά. Νιώθετε πολύ τυχεροί που υπάρχουν όλοι αυτοί οι
άνθρωποι γύρω σας. Και κάθε φορά που κάτι δεν πάει καλά στη ζωή σας
σπεύδετε σ αυτούς για βοήθεια. Εκείνοι σας την προσφέρουν και κάνετε κι
εσείς το ίδιο όταν σας χρειάζονται. Το πάρε-δώσε μαζί τους σας κινητοποιεί, ενώ αντίθετα, μακριά τους, δεν έχετε έμπνευση και αδρανείτε.
Θα ήταν πιο φρόνιμο να διατηρείτε την αυτονομία σας και παράλληλα
τους δεσμούς σας μαζί τους. Είναι σημαντικό να τα βρείτε μόνοι με τον
εαυτό σας και να ανακαλύψετε τις αιτίες της ύπαρξής σας που θα σας οδηγήσουν στην αυτοπραγμάτωση και την εξέλιξη, Μείνετε μέσα στην αγκαλιά των δικών σας αλλά φροντίστε να είστε πάντα συγχρονισμένοι με τη
προσωπικότητα σας.
ΠΗΓΗ
http://www.lifesharing.gr
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ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ
...ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΗ
Δε μπορείς να ανακαλύψεις νέους
ωκεανούς αν δεν έχεις το κουράγιο
να χάσεις την ακτή από τα μάτια σου
Πλάτωνας

Όλη η ζωή του ανθρώπου
είναι μονάχα μία στιγμή.
Ας την απολαύσουμε κι ας
μην τη σπαταλάμε άσκοπα.
Πλούταρχος

Μην πηγαίνεις εκεί που σε οδηγεί το μονοπάτι.
Αντίθετα, πήγαινε εκεί που δεν υπάρχει μονοπάτι
και άφησε το χνάρι σου.

Οανώτερος άνθρωποςεπιδιώκεινα
είναι αργός στα λόγια και γρήγορος
στις πράξεις.
Κομφούκιος

Ράλφ Έμερσον

Το χαμόγελο που στέλνεις
ξαναγυρνά σε σένα...
Ινδική σοφία

Aυτό που είμαστε είναι αποτέλεσμα
των όσων έχουμε σκεφθεί.
Βουδας

Τα λάθη είναι ο τρόπος που
χρησιμοποιεί η ζωή για να
σε διδάξει κάτι. Ποτέ μην τα
παρατάς.
Og Mandino

Οσο πιο βαθιά σκάβει στο Είναι σας η
λύπη, τόσο περισσότερη χαρά μπορείτε
να δεχθείτε. Χ.Γκιμπραν

Η φιλοσοφία μου
χάρισε την ετοιμότητα
να αντιμετωπίσω
οποιαδήποτε στροφή της
μοίρας.
Διογένης

Συμπαντικοί νόμοι

Π

ρόκειται για ακλόνητες και διαχρονικές αρχές που κυβερνούν όλο μας το σύμπαν… και
φυσικά και εμάς. Παρακάτω διαλέξαμε να παρουσιάσουμε κάποιους από τους πιο ση-

μαντικούς...

ήξερες
ότι...

1ος Συμπαντικός Νόμος: Όλοι είμαστε Ένα!
Ο ευκολότερος τρόπος να υλοποιήσω οποιαδήποτε επιθυμία μου, είναι, να βοηθήσω άλλους
ανθρώπους γύρω μου να πετύχουν τις δικές τους επιθυμίες

2ος Συμπαντικός Νόμος: Αγάπη
Ο πυρήνας μας είναι η αιώνια δύναμη της Αγάπης. Μπορεί να γιατρέψει το φόβο, το μίσος, την αρρώστια. Αν κάθε σκέψη, λόγος και πράξη μας εμπεριέχει Αγάπη, θα οδηγηθούμε στις καλύτερες λύσεις των προβλημάτων.

3ος Συμπαντικός Νόμος: Ουδέν κακόν αμιγές καλού
Κάθε πρόβλημα εμπεριέχει και τα θετικά του στοιχεία. Προκειμένου να απαλλαγούμε από το πρόβλημά μας, είναι πολύ
αναγκαίο, να καταγράψουμε όλα τα θετικά που απορρέουν εξ αιτίας του.

4ος Συμπαντικός Νόμος: Θερίζουμε πάντα ανάλογα της σποράς μας
Κανείς δεν ξεφεύγει των ευθυνών του.

5ος Συμπαντικός Νόμος: Νόμος της απόλυτης πίστης
Οραματιζόμαστε λεπτομερώς και με ενθουσιασμό την επίλυση του προβλήματός μας σαν κάτι το δεδομένο

6ος Συμπαντικός Νόμος: Νόμος της Έλξης
Εμείς δημιουργούμε το πεπρωμένο μας μέσα από τις εκάστοτε σκέψεις και τα πρότυπα του μυαλού μας. Κανείς δεν μπορεί να μας βλάψει χωρίς την άδειά μας.

7ος Συμπαντικός Νόμος: Νόμος της συνεχούς αλλαγής
Αν δεν αγκαλιάσουμε με ενθουσιασμό την κάθε αλλαγή, κατανοώντας πως εμείς την προκαλέσαμε μέσα από κάποιο επίπεδο του Νου μας, τότε θα βιώνουμε παθητικά το αποτέλεσμά της.
.
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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

Ομιλία με θέμα «Ν. Καζαντζάκης»

Βιωματικό σεμινάριο
εσωτερικής φιλοσοφίας
και ψυχολογίας με θέμα:
«Be your own Hero»

Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 20:00

Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, 20:00

Περιστέρι
Πτολεμαΐδος 6, tηλ. 2130282657

Σεμινάριο Εσωτερικής
Φιλοσοφίας
Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου, 20:00

Θεσσαλονίκη
Βαρδάρης

Λαγκαδά 7 & Βάκχου 1, τηλ. 2310551476

Oμιλία με θέμα: «Η μεταφυσική στην καθημερινότητα»

Θεσσαλονίκη
Σεμινάριο Φιλοσοφίας

Έναρξη σεμιναρίου πρακτικής φιλοσοφίας

Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, 20:30
Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, 21:00

Ηράκλειο

Κουντουριώτη 113

Τζανακάκη 21, (Polyhoros)

Κολοκοτρώνη 37, τηλ.
6980500034

Σεμινάριο εσωτερικής
αναζήτησης

Σειρά συναντήσεων «Θετικής Δράσης»

Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου, 20:00

Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, 20:30

Ιωάννινα

Εγνατίας 93, τηλ. 2310-285020

Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, 20:00,

Πάτρα

Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου, 20:00

Tηλ. 6972718448

Ρέθυμνο

Χανιά

Έναρξη σεμιναρίου εσωτερικής φιλοσοφίας με
θέμα: Η δύναμη των συμβόλων

Σμύρνης 24, τηλ. 6981888493

Σεμινάριο αναζήτησης
και φιλοσοφίας

Πρακτικό Σεμινάριο καθημερινής σοφίας «η
γλώσσα του σώματος και
τα μηνύματά της»

Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου, 21:30

Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, ώρα

Κέρκυρα
5η πάροδος Δον. Δημουλίτσα 3τηλ. 6978457900 email:

Σεμινάριο φιλοσοφίας
και εσωτερικής αναζήτησης
Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, 21:00

σε περιμένουμε …

ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ
ΤΕΥΧΟΣ
ΟΙ ΑΠΟΚΡΥΦΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ
Όπως και σε άλλους παραδοσιακούς πολιτισμούς, η Επιστήμη της αρχαίας
Κίνας ήταν συνυφασμένη με την μυστική Γνώση των Εσωτερικών Κόσμων. Γι’
αυτό και βρισκόταν μόνο στα χέρια των Μυστών-Ιερέων, που είχαν την απαραίτητη εκπαίδευση για να χειριστούν τις αόρατες, για τους άλλους, δυνάμεις της φύσης.
Η Αστρολογία, η Μαντική, η Αλχημεία, η Αρχιτεκτονική, η Ιεροτελετουργία, ακόμη και η Πολιτική ασκούνταν από την κάστα των ιερέων – μάγων και βασίζονταν
σε εσωτερικές γνώσεις.

ΟΙ ΑΡΕΤΕΣ ΩΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ
Οι αρετές δεν είναι σκέψεις, αλλά ενεργές δυνάμεις της ανθρώπινης φύσης
που εκδηλώνονται στις δράσεις. Δεν είναι απεριόριστες, όπως δεν είναι απεριόριστοι και οι αριθμοί, αλλά αν και αυτοί είναι μόνο δέκα, από το μηδέν ως το
εννιά, είναι όμως αρκετοί για να πρέπει να τους γνωρίζει κανείς, ένα προς ένα,
πριν προσπαθήσει να πραγματοποιήσει μαθηματικές πράξεις. Και δουλεύοντας με αυτούς, τότε ναι, οι συνδυασμοί τους είναι απεριόριστοι. Οι αρετές
είναι δυνάμεις ή ενέργειες για να μπορούμε να δρούμε και να εργαζόμαστε
σωστά

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΩΣ ΟΔΟΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ
Ο διάλογος είναι μια προσέγγιση στην οποία δύο άτομα συναντιούνται και
ανοίγουν τις πύλες της ψυχής και της καρδιάς τους. Kάνουν ένα αμοιβαίο δώρο.
Εάν είμαστε συνειδητοί των δικών μας περιορισμών, μπορούμε μέσα από το διάλογο να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλο, ώστε να αναπτύξουμε τη συνείδησή μας,
να γίνουμε συνειδητοί κάποιου πράγματος που αγνοούσαμε, να υπερβούμε τα
ίδια μας τα όρια. Εάν γνωρίσουμε βαθειά το άλλο άτομο, μπορούμε να πούμε
ότι έχουμε διευρύνει τον εαυτό μας μέσα από μια ακόμη ζωή. Η πείρα, οι γνώσεις, οι κοσμοθεωρίες του άλλου ατόμου συμπληρώνουν τις δικές μας. Αυτός
που γνωρίζει πώς να ενσωματώνει τις εμπειρίες των άλλων στις δικές του
εμπλουτίζεται πολύ περισσότερο.
Μονάχα δια μέσου του διαλόγου μπορούμε να φτάσουμε στην αλήθεια,
και η αλήθεια αποτελεί μια αξία. Συνεπώς μέσω του διαλόγου νέες αξίες
αποκαλύπτονται ή και γεννιούνται.
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