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της Νέας Ακρόπολης.

της συνείδησης
27. Αρχές του εσωτερισμού
29. Η επιστήμη και η τέχνη
του Μεσμερισμού

Ο

νομάστηκε παντάβρη από τον Απολλώνιο Τυανέα, lapis solaris (ηλιακή
λίθος) και lapis philosophorum (λίθος των σοφών ή λίθος των ηρώων) από τους ερμητιστές του Μεσαίωνα. Η φιλοσοφική λίθος ήταν το
«μαγικό Γκράαλ» όλων των αναζητητών, το όνειρο και ο σκοπός των

αλχημιστών. H θρυλική ουσία που μπορούσε να μεταστοιχειώσει όλα τα μέταλλα σε
χρυσάφι, να θεραπεύσει όλες τις αρρώστιες και να παρέχει συνεχή αναζωογόνηση και
μακροζωία.
Όσοι μπορούν να διακρίνουν την ουσία πίσω από τα εξωτερικά φαινόμενα αντιλαμβάνονται ότι η Αλχημεία δεν αναφέρεται μόνο στον πραγματικό μόλυβδο ή στον
πραγματικό χρυσό. Όλα αυτά δεν είναι παρά σύμβολα που έχουν να κάνουν με
βαθύτερες πραγματικότητες.
Σε ένα κλειδί ερμηνείας είναι ο πνευματικός σπόρος, ο πνευματικός σπινθήρας
ένα στοιχείο σοφίας, που παραμένει σε αδράνεια και αφάνεια όσο ο άνθρωπος αγνοεί
την αληθινή πνευματική του υπόσταση. Η ψυχή βρίσκεται στο σκοτάδι και πρέπει να
απελευθερωθεί από αυτό, όπως βγαίνει ο χρυσός μέσα από την ύλη.
Η ανακάλυψη της «Φιλοσοφικής Λίθου» με τη βαθύτερη πνευματική της έννοια είναι
αναγκαία για την κατανόηση των δυνατοτήτων του ανθρώπου και προϋπόθεση για
την ανακάλυψη του Ελιξιρίου της Ζωής, της «συνειδητής αθανασίας», που μπορεί να
μεταμορφώσει τη ζωή του δίνοντάς της περιεχόμενο και νόημα.
Η φιλοσοφική λίθος και το ελιξίριο της ζωής αποτελούν αλληγορικές έννοιες που

editorial

στα βάθη κάθε ύπαρξης, που ωθεί το καθετί σε τελειοποίηση. Είναι μια δύναμη αγνή,

Μετά από 33
συνεχόμενα
χρόνια έκδοσης
του περιοδικού
Νέα Ακρόπολη
συνεχίζουμε να
αναζητούμε τη
φιλοσοφική λίθο…

αντιπροσωπεύουν τη μέγιστη κατανόηση, συναισθηματική ωριμότητα και δημιουργικότητα που θα μπορούσε να πετύχει ο άνθρωπος. Τότε γίνεται σοφός, γνώστης της
αλήθειας, ψυχικά δυνατός, αγωνιστής του δικαίου, ανθρωπιστής και επομένως είναι
καταλύτης μεταστοιχείωσης του εαυτού του και του κόσμου.
Μετά από τριάντα τρία συνεχόμενα χρόνια έκδοσης του περιοδικού Νέα Ακρόπολη

Όλα τα παραπάνω
δεν αποτελούν
πλέον για μας
διανοητικές

συνεχίζουμε να αναζητούμε τη φιλοσοφική λίθο… Όλα τα παραπάνω δεν αποτελούν

αλήθειες, αλλά

πλέον για μας διανοητικές αλήθειες, αλλά έναν τρόπο ζωής, που βελτιώνει καθημερινά

ένα τρόπο ζωής,

τον εαυτό μας και τον κόσμο. Το αλχημικό έργο βρίσκεται σε εξέλιξη…
Και όπως καθετί για να μπορεί να διαρκεί χρειάζεται να αλλάζει, ανοίγουμε την πόρ-

που βελτιώνει
καθημερινά τον

τα του μέλλοντος με ένα ανανεωμένο περιοδικό στην μορφή και στο περιεχόμενο με το

εαυτό μας και τον

όνομα ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΛΙΘΟΣ. Παράλληλα συνοδεύεται από την έκδοση ενός free press

κόσμο.

εντύπου που ονομάζεται Lapis Philosophorum .
Από την άλλη όμως τίποτα δεν άλλαξε. Συνεχίζουμε να αναζητούμε την αλήθεια,

Το αλχημικό έργο

συνεχίζουμε να θέλουμε ένα νέο και καλύτερο κόσμο, συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε

βρίσκεται σε

καθημερινά για αυτό!

εξέλιξη…

										

νέα

και άλλα...
Εκεί που η
επιστήμη
συναντάει

την εσωτερική
φιλοσοφία

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

επιστημονικά

Γνωρίζουμε ότι οι επιστήμονες δεν τρέφουν και
ιδιαίτερη εκτίμηση στην εξωαισθητηριακή αντίληψη. Τα στοιχεία δείχνουν, όμως, ότι τα ανθρώπινα σώματα προβλέπουν μελλοντικά γεγονότα.
Η ομάδα της Julia Mossbridge από το πανεπιστήμιο του Northwestern έκανε μια ευρεία
ανάλυση σαράντα εννέα άρθρων σχετικά με τις
έρευνες πάνω σε αυτό το θέμα. Αφήνοντας στην
άκρη εικοσι τρεις από αυτές, που δεν τηρούσαν

Μήπως είσαι μέντιουμ &
δεν το γνωρίζεις ακόμα;

Ο άνθρωπος, από
την παιδική του
ηλικία χαίρεται να
βοηθάει.

α

υτό δείχνουν οι νεώτερες έρευνες.
Αλλά μήπως αυτό είναι ένα είδος
εγωιστικού κινήτρου επειδή με αυ-

αυστηρές επιστημονικές προδιαγραφές, έμεινε
με τις υπόλοιπες, οι οποίες δείχνουν ότι οι άνθρωποι διαθέτουν μια τέτοια παραψυχολογική
ικανότητα.
Σε όλα αυτά τα πειράματα, οι ερευνητές

τόν τον τρόπο προσδοκά να δεχτεί
ανταμοιβή για τη βοήθεια που προ-

σέφερε; Όχι, λένε, τώρα οι επιστήμονες.
Νεώτερες έρευνες δείχνουν ότι ακόμα και
παιδιά δύο ετών χαίρονται όταν βλέπουν έναν
άνθρωπο να βοηθιέται από κάποιον άλλον ακό-

παρουσίαζαν στους συμμετέχοντες διάφορες

μα και όταν δεν είναι αυτά τα ίδια που βοηθάνε

εικόνες, άλλες ευχάριστες, άλλες αδιάφορες,

αυτόν που έχει ανάγκη. Φαίνεται, δηλαδή, ο άν-

ενοχλητικές ή και τρομακτικές. Χρησιμοποιώ-

θρωπος να έχει ένα έμφυτο ενδιαφέρον για την

ντας στατιστικά δεδομένα, όπως μέτρηση του
σφυγμού και της αγωγιμότητας του δέρματος, οι
έρευνες αυτές έδειξαν ότι με κάποιο ανεξήγητο
τρόπο, τα σώματα αυτών που συμμετείχαν “γνώριζαν” πότε θα παρουσιαζόντουσαν οι τρομακτικές ή ενοχλητικές εικόνες και προετοιμάζονταν
για τις εικόνες αυτές,

ευτυχία των άλλων.
Περισσότερα: http://goo.gl/rPLbP

Μηχανική ακουστική
στο αρχαίο Περού

ό

οταν οι ιερείς του ναού στο
Chavín de Huántar στο κεντρικό
Περού ηχούσαν τα κοχύλιά τους,
2.500 χρόνια πριν, ο ήχος φαινό-

ταν να δυναμώνει και να ακούγεται από παντού, χωρίς να μπορεί να εντοπιστεί η πηγή
του. Σύμφωνα με νεώτερες έρευνες αρχαιολόγων του πανεπιστημίου του Stanford, οι
κατασκευαστές του ναού δημιούργησαν ειδικά φρεάτια, αίθουσες και στοές έτσι, ώστε να
μπορούν να κατευθύνουν τον ήχο όπου ήθελαν οι ίδιοι. Φαίνεται ότι οι αρχαίοι ιερείς δεν
ήταν μόνο εξαιρετικοί αρχιτέκτονες αλλά και

τ

ο φθινόπωρο του 2008, μετά από μια σοβαρή μηνιγγίτιδα, ο νευροεπιστήμονας Δρ. Eben Alexander έπεσε
σε βαθύ κώμα για επτά ημέρες. Ο εγκέφαλος λειτουρ-

γούσε υποτυπωδώς αλλά η συνείδησή του συνέχιζε να είναι
ζωντανή.
Οι αναμνήσεις του από αυτήν την κατάσταση συνείδησης
είναι εντυπωσιακές. Ένιωθε τις αισθήσεις του πιο ζωντανές
από ποτέ. Μπορούσε να πετάει μέσα σε έναν χώρο όπου
πετούσαν και άλλα πλάσματα. Άκουγε μουσική που τον γαλήνευε και που σχεδόν μπορούσε να την γευτεί και να την
ακουμπήσει. Σε όλο το ταξίδι τον συνόδευε μια άλλη ύπαρξη,
η οποία τον καθοδήγησε σε αυτήν την διάσταση και του έδωσε να καταλάβει ότι δεν ήταν όραμα αλλά ζωντανή πραγματικότητα.

ειδικευμένοι μηχανικοί ακουστικής.
Περισσότερα http://goo.gl/Ib7vi

Το “ταξίδι” ενός
νευροεπιστήμονα στην
χώρα των νεκρών

Ο Δρ. Eben Alexander επέστρεψε από το κώμα
πολύ διαφορετικός από πριν. Τώρα πιστεύει ότι η
ζωή δεν σταματάει με τον θάνατο και ότι η συνείδηση συνεχίζει να υπάρχει πέρα από τον φυσικό
κόσμο.
Κατέγραψε την εμπειρία του σε ένα βιβλίο, για
να τη μοιραστεί με όλον τον κόσμο.
Περισσότερα: http://goo.gl/JzFHn

Πνευματικότητα και διανοητική υγεία

π

έρα από τις διαφορές στις πεποιθήσεις ανάμεσα στις θρησκείες, η πνευματικότητα βελτιώνει τη διανοητική υγεία ανεξάρτητα από την ατομική πίστη του καθενός. Αυτό, τουλάχιστον, υποστηρίζουν
ερευνητές από το πανεπιστήμιο του Μισούρι.

Η πνευματικότητα μείωνει τον εγωκεντρισμό του ανθρώπου και τον κάνει να νιώθει μια μεγαλύτερη αίσθηση ενότητας και αλλληλοσύνδεσης με το υπόλοιπο σύμπαν. Αυτό που κάνει την έρευνα σημαντική είναι ότι η
συχνότητα με την οποία κάποιος μετέχει σε θρησκευτικές δραστηριότητες, δεν είναι τόσο σημαντική στη σχέση
μεταξύ προσωπικότητας, πνευματικότητας, θρησκείας και υγείας.
Η έρευνα εστιάστηκε στην κατάσταση ανθρώπων που ανάρρωναν από διάφορες παθήσεις όπως
ο καρκίνος, το εγκεφαλικό κ.ά. Άτομα που καλλιέργησαν μια πιο πνευματική στάση, ανεξάρτητα από
τη θρησκεία στην οποία ανήκαν, κατάφεραν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα το άγχος και
την κατάθλιψη που τους προκάλεσε η κατάσταση της υγείας τους.
Περισσότερα: http://goo.gl/2Gz8E

copy - paste
τι πραγματικά σημαίνει φτώχεια
Ένας πατέρας, με
οικονομική άνεση, θέλοντας να διδάξει
στον γιο του τι σημαίνει φτώχεια, τον πήρε μαζί του
για να περάσουν λίγες μέρες στο χωριό, σε μία οικογένεια
που ζούσε στο βουνό. Πέρασαν τρεις μέρες και δυο νύχτες
στην αγροικία. Καθώς επέστρεφαν στο σπίτι, μέσα στο αυτοκίνητο, ο
πατέρας ρώτησε τον γιο του:
«Πώς σου φάνηκε η εμπειρία;»
«Ωραία» απάντησε ο γιος με το βλέμμα καρφωμένο στο κενό.
«Και τι έμαθες;» συνέχισε με επιμονή ο πατέρας.
Ο γιος απάντησε:
- Εμείς έχουμε ένα σκύλο ενώ αυτοί τέσσερις...
- Εμείς διαθέτουμε μια πισίνα που φτάνει μέχρι τη μέση του κήπου, ενώ αυτοί ένα ποτάμι δίχως
τέλος, με κρυστάλλινο νερό, μέσα και γύρω από το οποίο υπάρχουν και άλλες ομορφιές...
- Εμείς εισάγουμε φαναράκια από την Ασία για να φωτίζουμε τον κήπο μας ενώ αυτοί φωτίζονται
από τα αστέρια και το φεγγάρι...
- Η αυλή μας φτάνει μέχρι το φράχτη ενώ η δική τους μέχρι τον ορίζοντα...
- Εμείς αγοράζουμε το φαγητό μας ενώ αυτοί σπέρνουν και θερίζουν γι’ αυτό...
- Εμείς ακούμε CDs. Αυτοί απολαμβάνουν μια απέραντη συμφωνία από πουλιά, βατράχια και άλλα
ζώα. Και όλα αυτά διακόπτονται που και που από το ρυθμικό τραγούδι του γείτονα που εργάζεται στο
χωράφι...
- Εμείς μαγειρεύουμε με ηλεκτρική κουζίνα. Αυτοί ό,τι τρώνε έχει αυτή τη θεσπέσια γεύση, αφού
μαγειρεύουν στα ξύλα...
- Εμείς για να προστατευθούμε, ζούμε περικυκλωμένοι από έναν τοίχο με συναγερμό. Αυτοί ζουν με
τις ορθάνοιχτες πόρτες τους, προστατευμένοι από τη φιλία των γειτόνων τους...
- Εμείς ζούμε «καλωδιωμένοι» με το κινητό, τον υπολογιστή, την τηλεόραση. Αυτοί, αντίθετα,
«συνδέονται» με τη ζωή, τον ουρανό, τον ήλιο, το νερό, το πράσινο του βουνού, τα ζώα τους,
τους καρπούς της γης τους, την οικογένειά τους...
Ο πατέρας έμεινε έκπληκτος από τις απαντήσεις του γιου του...
Και ο γιος ολόκληρωσε με τη φράση:
«Σ’ ευχαριστώ, πατέρα, που μου δίδαξες πόσο φτωχοί είμαστε...»
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΓΙΝΟΜΑΣΤΕ ΦΤΩΧΟΤΕΡΟΙ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΟΥ
ΕΧΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΗ, ΤΑ ΔΥΟ ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΕΡΓΑ
ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ ΜΑΣ.
ΑΓΩΝΙΟΥΜΕ ΠΩΣ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ, ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ, ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΟΛΟ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΝΤΙ ΝΑ ΜΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ ΤΟ
«ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ».

7 τυφλοί & ο ελέφαντας

Οι

Σ

στην πόλη.

τα βάθη της ερήμου υπήρχε μια πόλη, όπου όλοι ήταν
τυφλοί. Ένας βασιλιάς με το στρατό του περνούσαν κά-

Αφήνει την ουρά και τρέχει πίσω

που κοντά στην πόλη και στρατοπέδευσαν. Ο βασιλιάς

Ο έκτος, βιαζόταν πολύ για να μη

είχε μαζί του και έναν μεγάλο ελέφαντα, που τον είχε για βα-

φθάσει τελευταίος και μόλις έφθα-

ριές δουλειές αλλά και για να φοβίζει τους εχθρούς του στη

σε, αισθάνθηκε το αέρα που «έκανε»

μάχη. Οι άνθρωποι της πόλης είχαν ακούσει βέβαια κάτι για

το αυτί του ελέφαντα που κουνιόταν,

τους ελέφαντες, αλλά δεν είχαν ποτέ την ευκαιρία να συνα-

απλώνει το χέρι του, ακουμπάει το αυτί

ντήσουν κάποιον. Έτρεξαν λοιπόν 6 νέοι άνδρες να ανακαλύ-

του ελέφαντα και αισθάνεται τη σκληρή

ψουν πώς ήταν ο ελέφαντας.

του επιφάνεια. Χαμογέλασε με αυταρέ-

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

Ο πρώτος μόλις έφτασε, άπλωσε το χέρι του, ακούμπησε

σκεια. «Ο ελέφαντας μοιάζει με ζωντα-

τα πλευρά του, αισθάνθηκε τη λεία επιφάνειά του, μύρισε τον

νό ανεμιστήρα», σκέφθηκε και ικανοποι-

αέρα και σκέφτηκε “Είναι, χωρίς αμφιβολία, ζώο, αλλά αυτό

ημένος με αυτήν του την πρώτη εντύπωση τρέχει πίσω.

το ζώο μοιάζει με τοίχο”. Τρέχει λοιπόν να ανακοινώσει την
ανακάλυψή του.

Στο τέλος, έφτασε ένας τυφλός γέροντας. Μόλις έφτασε,
περπάτησε γύρω από τον ελέφαντα, ακούμπησε διάφορα μέρη

Ο δεύτερος, αισθάνθηκε τον αέρα, ακούμπησε με το χέρι

του σώματός του, τον μύριζε, και άκουγε όλους τους θορύβους,

του τον κορμό του ελέφαντα, που μόλις αντιλήφθηκε το χέρι

που έκανε το ζώο, προσεκτικά. Ψηλάφισε το στόμα του ελέφα-

πάνω του βρυχήθηκε δυνατά. Ο τυφλός σκέφτηκε «Ο ελέφα-

ντα, τον τάισε χόρτο και χτύπησε απαλά τον κορμό του. Τελικά

ντας μοιάζει με φίδι και είναι τόσο τεράστιο, που η αναπνοή

επιστρέφει στην πόλη, αλλά βρίσκει όλη την πόλη σε μεγάλη

του σε ξεκουφαίνει». Τρέχει λοιπόν πίσω να γνωστοποιήσει την

αναστάτωση.

ανακάλυψή του.

Κάθε ένας από τους έξι νεαρούς τυφλούς είχε αποκτήσει

Ο τρίτος πλησιάζει τον ελέφαντα, ακουμπάει την απαλή

οπαδούς, που είχαν ασπασθεί τη δική του εκδοχή, για το τι είναι

επιφάνεια του χαυλιόδοντα και αισθάνεται την αιχμηρή άκρη

ο ελέφαντας. Όμως, όταν οι άνθρωποι της πόλης ανακάλυψαν

του. «Φανταστικό», σκέφτηκε, «ο ελέφαντας είναι σκληρός,

ότι υπήρχαν έξι διαφορετικές εκδοχές, άρχισαν να τσακώνονται

αιχμηρός σαν ακόντιο και μυρίζει σαν ζώο». Τρέχει, λοιπόν,

μεταξύ τους. Ο γέρος, ήσυχα, άκουγε τους διαπληκτισμούς. «Εί-

στους συμπολίτες του για τα νέα.

ναι σαν τοίχος!», «όχι είναι σαν φίδι!», «όχι είναι σαν ακόντιο!»,

Ο τέταρτος, μόλις φθάνει, απλώνει το χέρι του χαμηλά και

«όχι σαν δέντρο!», «όχι σαν σχοινί!», «όχι σαν ανεμιστήρας!».

ακουμπάει ένα πόδι του ελέφαντα. Το ψηλαφεί, το αγκαλιάζει

Ο γέρος γύρισε την πλάτη του και άρχισε να πηγαίνει σπίτι

και αισθάνεται το σκληρό του δέρμα. Ο ελέφαντας αντιδράει

του, γελώντας, καθώς θυμήθηκε τις δικές του απερισκεψίες,

και μετακινεί το πόδι του. « Α!», σκέφθηκε «πώς να μη φοβίζει

όταν ήταν νέος. Σαν κι αυτούς, κάποτε, είχε συμπεράνει ότι είχε

τους εχθρούς στη μάχη ο ελέφαντας. Είναι σαν τεράστιος κορ-

καταλάβει στο σύνολό του κάτι που είχε γνωρίσει (βιώσει), μόνο

μός δένδρου, κι όμως είναι ευλύγιστος και δυνατός». Τρόμαξε

εν μέρει. Γέλασε, καθώς θυμήθηκε ότι, κάποτε, ήταν απρόθυμος

και ο ίδιος και τρέχει να πει τα νέα στην πόλη.

να ανακαλύψει από μόνος του την αλήθεια και στηρίχθηκε απο-

Ο πέμπτος τυφλός ακούμπησε την ουρά του ελέφαντα
«Δεν καταλαβαίνω τι το ιδιαίτερο έχει ο ελέφαντας», σκέφθηκε,
«είναι απλώς ένα κομμάτι σχοινί».

κλειστικά σε αυτά που έλεγαν οι άλλοι.
Περισσότερο, όμως, γέλασε καθώς συνειδητοποίησε ότι,
τελικά, ήταν ο μόνος στην πόλη που δεν ήξερε τι ήταν ο ελέφαντας.

Μόνο όσοι έχουν μάθει πολλά, είναι σε θέση να παραδεχθούν πόσα λίγα ξέρουν.

...τη μοναξιά σε παρέα

Σ

ήμερα είδα τη μοναξιά σε παρέα... Σ' αυτόν τον κόσμο των αντιφάσεων, δεν πρέπει να μας παραξενεύει αυτό που είδα, αφού η γνώση των απολύτων μάς είναι απαγορευμένη και καταλαβαίνουμε μο-

σήμερα

είδα

φιλοσοφικό
δοκίμιο
από την
D. S. Guzman
Διευθύντρια της
Διεθνούς Νέας
Ακρόπολης

νάχα άστατες σχετικότητες σαν αυτή της μοναχικής παρέας. Να που τώρα όλα τα μέσα επικοινωνίας

είναι προσιτά σε μας. Χιλιάδες λεπτά νήματα διασχίζουν τον κόσμο και ο αέρας μεταδίδει δονήσεις που μεταφράζονται σε ήχους. Οι εφημερίδες και τα νέα τους ξεπροβάλλουν γρήγορα σαν ριπές ανέμου. Δεν λείπει
και η μετάδοση των εικόνων. Αρκεί μια μικρή συσκευή με αριθμούς, για να μπορούμε να μιλήσουμε με όποιον
θέλουμε σε λίγη ώρα. Οι δρόμοι ξεχειλίζουν από κόσμο και το να γνωρίζει κανείς μερικές ξένες γλώσσες είναι
κάτι εύκολο στη σημερινή εποχή. Τέλος πάντων, όλα προσφέρονται για την ένωση, για τη γνώση και

την προσέγγιση των ανθρώπων μεταξύ τους. Κι όμως το πείραμα απέτυχε...
Δεν είναι σπάνιο να βλέπει κανείς τον άνθρωπο να διαβάζει μόνος του την εφημερίδα του, να φοβάται
υποσυνείδητα μπροστά σε ένα ανώνυμο τηλεφώνημα, να κλείνεται και να βυθίζεται σε σκέψεις μπροστά
σε μια συσκευή τηλεόρασης ή να περπατάει πιο μόνος από ποτέ μέσα στην πιο πολυάνθρωπη λεωφόρο. Η
υπερβολική επικοινωνία τον έχει ζαλίσει και βρίσκει καταφύγιο στη δική του μοναξιά, για την οποία λέει τόσα
πολλά. Υπάρχουν, ωστόσο, αυτοί που, γοητευμένοι από το πείραμα της μαζικής επικοινωνίας, τη χρησιμο-

Εσύ, που
αισθάνεσαι
εγκαταλειμμένος
και νιώθεις να μη
σε καταλαβαίνουν,
σκέψου πως

ποιούν ανά πάσα στιγμή, μέχρι που φτάνουν να βαριούνται τον ίδιο τον ήχο της ανθρώπινης φωνής, αν και
δεν το εξομολογούνται ποτέ. Αυτοί είναι που γελάνε ενώ κλαίνε μέσα τους και φοβούνται τόσο πολύ τη
δική τους μοναξιά, που ψάχνουν οποιαδήποτε δικαιολογία, για να μη μείνουν ποτέ μόνοι με τον εαυτό τους.
Γενικά, τόσο αυτός που το εκφράζει όσο αυτός που δεν το εκφράζει βρίσκεται μόνος, τρομακτικά μόνος,
αλλά με την παρέα εκείνων που είναι επίσης μόνοι. Ίσως να είναι αυτή η μοναδική επικοινωνία των
ημερών μας: να μοιραζόμαστε τη μοναξιά.
Χωρίς να το καταλάβουμε, τα μέσα έχουν υπερβεί τους σκοπούς. Κατά αυτόν τον τρόπο, υπεραφθονούν

γράφω αυτά τα

τα μέσα επικοινωνίας αλλά όχι η ίδια η επικοινωνία. Για να υπάρξει επικοινωνία -και αυτό είναι μάλλον που ξε-

λόγια για σένα, και

χάσαμε- πρέπει να έχουμε στοιχεία για να μεταδώσουμε. Ο άνθρωπος μόνος, και ακόμα περισσότερο, άδειος,

περισσότερο από

δεν έχει να πει τίποτα. Γι' αυτό βρισκόμαστε μπροστά στην πολυλογία του αιώνα, που γεμίζει λόγους και χαρ-

το να τα γράψω,

τιά χωρίς να εκφράζει τίποτα. Σήμερα γίνονται αντικείμενο λατρείας οι πολλές λέξεις που λένε τα λιγότερα

τα προφέρω δίπλα

δυνατά. Είναι εφικτό να φανταστεί κανείς ένα δέντρο γεμάτο φύλλα αλλά χωρίς κλαδιά ούτε κορμό; Όλες οι

σου, για να νιώσεις

προσπάθειες, οι μελέτες, οι τεχνικές, οι στεναχώριες ευνοούν την εμφάνιση καινούριων μέσων επικοινωνίας,

ότι έχω πολλά
όνειρα κι ένα

αλλά πάντα μέσων, μέσων χωρίς σκοπούς.
Λίγος ή ανύπαρκτος είναι ο χρόνος που απομένει στον άνθρωπο, για να ασχοληθεί με την ανάπτυξη του

μεγάλο Ιδεώδες

Εγώ του, του μοναδικού που μπορεί να εκφράζεται και να χρησιμοποιεί έξυπνα τα μέσα. Και είναι τόσο ατελής

για να σου

η άποψη που υπάρχει σήμερα για τον κόσμο που, όπως λέγαμε πριν, ο άνθρωπος έχει φτάσει στο σημείο να

μεταδώσω.

φοβάται τον εαυτό του... επειδή δεν τον γνωρίζει καθόλου. Έτσι δεν θέλει πλέον να βρίσκεται μόνος με τον
εαυτό του ούτε με τα όνειρά του, και ακόμα περισσότερο, δεν αποτολμά να ονειρεύεται. Επομένως, τι θα
μεταδώσει; Μην πιστέψετε ότι, όταν μιλάω για τον άνθρωπο που είδα, αναφέρομαι σε έναν άνθρωπο που δεν
έχει παρέα ή που είχε μεγάλη παρέα που τον άφησε μόνο. Σήμερα είδα τον άνθρωπο μόνο, επειδή δεν
βρίσκει τον εαυτό του και περιπλανιέται στους λαβύρινθους του ίδιου του είναι του με την αβεβαιότητα του τυφλού που δοκιμάζει άγνωστους δρόμους. Για τους μοναχικούς με συντροφιά, εκείνους
τους πολλούς που υποφέρουν από τον ίδιο πόνο του ανθρώπου που είδα σήμερα, κάνω δικά μου τα λόγια
του Σενέκα που, λίγο καιρό πριν, με έκαναν να πάψω να αισθάνομαι μόνη μου.

η γλώσσα των συμβόλων
Τα σύμβολα είναι οι «φορείς των

Η γλώσσα των

συµβόλων

Κείμενο: Καίτη Δαϊκίδου

Ιδεών»
Τα σύμβολα δεν έχουν ηλικία
ούτε τόπο καταγωγής. Όσο βαθιά
στην ιστορία και αν ψάξουμε θα
τα βρούμε. Είναι σαν να υπήρχαν
πάντα, είναι σαν να υπάρχουν για

πάντα. Είναι ο τρόπος να ειπωθούν οι πιο εσωτερικές ιδέες , τα πιο βαθιά μηνύματα, με ένα τρόπο
μαγικό, μυστηριακό και κατανοητό από όλους τους ανθρώπους, ανεξάρτητα από την ηλικία την
καταγωγή ή την κουλτούρα τους.
Τα σύμβολα μιλάνε στην καρδιά των ανθρώπων, αλλά και στο μυαλό, Στο μυαλό αυτό που ξέρει να
αναζητά και να αναγνωρίζει την ουσία πέρα από τις μόδες και τις μορφές. Είναι αρχέγονα, είναι
αληθινά και μας είναι βαθιά γνωστά. Γατί; γιατί είναι κομμάτι του εαυτού μας.

η σπείρα

κέντρο του εαυτού. Είναι το εσωτερικό
ταξίδι στο οποίο η ιθάκη είναι η ολοκλήρωση και το ταξίδι η αναζήτηση.
Η Σπείρα γράφει κύκλους, με συνεχόμενες επαναλήψεις, όπου ζεις ξανά
και ξανά, τα ίδια πράγματα που όμως ...
Το σύμβολο της Σπείρας το συνα-

ποτέ δεν είναι τα ίδια. Όπως ακριβώς η

ντάμαι από τους παλαιολοθικούς χρό-

επανάληψη των εποχών, αυτή η ατέρ-

νους, στην προ δυναστική Αίγυπτο, στην

μονη κυκλική ροή, που είναι πάντα η ίδια

Κρήτη, Μυκήνες, Μεσοποταμία, Κίνα,

και πάντα υπέροχα διαφορετική.

Ινδία, Ιαπωνία, προκολομβιανή Αμερική,
ευρώπη ... παντού.

Η Σπείρα είναι το κλειδί για την ανθρώπινη εξέλιξη. Ο χορός της γράφεται

Σύμβολο της ζωής, η δημιουργική

από την ζωή μας, τα βήματα της είναι

δύναμη. Συστέλλεται - διαστέλλεται,

οι εμπειρίες μας, το κέντρο της είναι ο

αναπνέει - εκπνέει, πάλλεται, δονείται,

εαυτός μας.

εξελίσσεται.

Η Σπείρα κλείνει -στο κέντρο- και

Είναι η δύναμη του ήλιου και της σε-

ανοίγει στην περιφέρεια. Από το κέντρο

λήνης μαζί, η ζωή και ο θάνατος. Είναι η

αντλείς τη δύναμη, στην περιφέρεια

Εξέλιξη. Με μια συνεχόμενη τάση προς

αυτή τη δύναμη τη διοχετεύεις, τη μοι-

τα πάνω, με μια συνεχόμενη τάση προς

ράζεσαι. και έτσι χορεύουν οι γαλαξίες,

το κέντρο. Το κέντρο του κόσμου, το

η Ζωή και οι άνθρωποι!

άνθρωπος

VS

ανθρώπου
Κείμενο: Τύμη Θεοδώρα

«Ο συνεχής ανταγωνισμός στον οποίο
υποβάλλεται

ο

κάθε

άνθρωπος ήδη από τη
μικρή ηλικία, συνθλίβει τον συναισθηματικό
του κόσμο και για να
αμυνθεί συναισθηματικά αναγκάζεται να προβάλλει όσο το δυνατόν
περισσότερο τον εγωισμό του.»
Roger de Pins (1)

Τ

ο σημερινό οικονομικό και κοινωνικό σύστημα λειτουρ-

συμπεριφορά και πάνω από όλα με τη σοφία. Ξεχνάμε επίσης

γεί με βάση τον ανταγωνισμό με την ιδέα δηλαδή ότι

ότι ως κοινωνικά όντα, για να νοιώσουμε ευτυχισμένοι χρειαζό-

για να κερδίσεις τα ποθούμενα μπορείς και πρέπει να

μαστε ένα αρμονικό και όμορφο εξωτερικό περιβάλλον αλλά

χρησιμοποιήσεις οποιοδήποτε μέσο χωρίς

ηθικούς

και ένα εσωτερικό κόσμο όμορφο και υγιή. Δεν μπορούμε να

φραγμούς και με κανένα μέτρο στην επιθετικότητα και στη σκλη-

ευτυχίσουμε εξ ορισμού σε έναν άρρωστο κόσμο, με άγχη, εγω-

ρότητα. Η ανθρωπότητα στην πλειονότητα της το έχει δεχθεί

ισμούς και ανταγωνισμούς. Χρειαζόμαστε έναν κόσμο όπου

αδιαμαρτύρητα και σχεδόν με απάθεια.

όλοι θα συμβιώνουμε και ο ένας θα συμπληρώνει τον άλλον,

Σήμερα ένας άνθρωπος με ευγενικά και λεπτά συναισθή-

ένα κόσμο που θα πορεύεται ομαδικά προς τα πάνω. Έναν

ματα σπάνια θα «προοδεύσει» ενώ τις περισσότερες φορές θα

κόσμο όπως τον φαντάστηκε ο Πλάτωνας γράφοντας την Πο-

θέσει τον εαυτό του στο περιθώριο, για να αποφύγει τον άκρατο

λιτεία του, που όμως είναι ένας κόσμος του μέλλοντος.

ανταγωνισμό, ο οποίος τον κάνει να υποφέρει. Όπως υποφέ-

Ο ανταγωνισμός και η ιδέα που επικρατεί «ο θάνατος σου

ρουν και όλοι όσοι θέλουν να παραμείνουν έντιμοι στην εργα-

η ζωή μου» μας κατέκλυσε σαν ένα ασταμάτητο αλλά γλυκό

σία τους και στις συναναστροφές τους.

κύμα. Όλες οι όψεις της ζωής μας επηρεάστηκαν, ακόμη και οι

Όλοι πάνω από όλα θέλουμε να είμαστε ευτυχισμένοι. Αυτό

προσωπικές μας σχέσεις. Λειτουργούμε πλέον τόσο εγωιστικά

είναι το όνειρο του κάθε ανθρώπου και όλα όσα κάνει τα κάνει

που πάνω από όλα βάζουμε το δικό μας εγώ, τις δικές μας προ-

με αυτό το σκοπό. Όμως ποια είναι τα συστατικά της ευτυχίας;

τιμήσεις και αρέσκειες. Ξεχνάμε να σκεφτούμε τον συνάνθρωπο

Τι πρέπει να πετύχει ένας άνθρωπος για να είναι ευτυχισμένος;

και έτσι ο άνθρωπος γίνεται εχθρός του εαυτού του αλλά και

Φαίνεται ότι η συντριπτική πλειοψηφία αυτού του κόσμου, έχει

του συνανθρώπου του. Τρώμε κατά κάποιο τρόπο τις σάρκες

υπνωτιστεί από την ιδέα ότι ευτυχία σημαίνει δόξα, διασημότητα

μας.

και πλούτος, που θα του επιτρέψει την πολυπόθητη υπερκατα-

Αν σκεφτούμε βαθιά θα δούμε ότι σπάνια χαιρόμαστε

νάλωση. Στις παλιότερες εποχές η ευτυχία ήταν συνυφασμέ-

πραγματικά για τις επιτυχίες των άλλων, καθώς έχουμε μάθει

νη με εντελώς διαφορετικές αξίες, το ήθος, την επιβεβαιωμένη

να συγκρινόμαστε συνέχεια και αντιλαμβανόμαστε την κάθε
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επιτυχία του άλλου να είναι ταυτόχρονα μια δική μας αποτυχία.

χει συνέχεια μετά τον θάνατο, δεν έχει να χάσει τίποτε αν μετέλθει

Και κάθε αδυναμία του άλλου είναι μια δική μας νίκη. Είμαστε

παντός μέσου προκειμένου να αποκτήσει ότι νομίζει ότι θα τον

τόσο ανταγωνιστικοί που ασυνείδητα θέλουμε με οποιοδήποτε

οδηγήσει σε μια εξατομικευμένη και προσωπική αίσθηση επιτυ-

κόστος να είμαστε «ποιο ψηλοί» από τους άλλους. Και πως γί-

χίας. Αντίθετα η αποδοχή της μεταθανάτιας ζωής και μιας επι-

νεται αυτό; Με το να μειώνουμε τις νίκες και τις επιτυχίες των άλ-

στημονικής αντίληψης για την ύπαρξη των μη αισθήσεων, αλλά

λων. Έτσι σχεδόν πάντα συγκρίνουμε τις δικές μας δυνάμεις με

πραγματικών φυσικών γεγονότων, οδηγεί σε άλλες απόψεις

τις αδυναμίες των άλλων βγαίνοντας νικητές σε έναν αγώνα με

όσον αφορά την ανάπτυξη της ηθικής και διοικητικής συγκρό-

χτυπήματα κάτω από τη μέση. Η κριτική είτε συνειδητή είτε ασυ-

τησης της κοινωνίας». (2)

νείδητη είναι στην καθημερινή ατζέντα μας και αυτό σημαίνει ότι

Είναι τουλάχιστον ειρωνικό αν σκεφτούμε ότι ενώ τους προ-

τέτοιους είδους συγκρίσεις και ανταγωνισμοί μικροί ή μεγάλοι

ηγούμενους αιώνες η ανθρωπότητα θυσίασε πολλά από τα

καταλαμβάνουν τον περισσότερο όγκο των σκέψεων μας και

μέλη της, για να επιτύχει την πολυπόθητη ελευθερία της αποτι-

άρα της ποιότητάς μας ως οντότητες. Είναι κοινό μυστικό ότι

νάσσοντας από πάνω της τις αλυσίδες των τυράννων, σήμερα

ασχολούμαστε περισσότερο με το τι κάνουν οι άλλοι και λιγότε-

έχει αγκιστρωθεί πάνω στον πλουτισμό, την επίδειξη, στα κατώ-

ρο με το τι κάνουμε εμείς και έτσι ξεχνάμε να δούμε ποιοι είμαστε.

τερα δηλαδή πάθη και τα ένστικτα της.

Ξεχνάμε να βελτιωθούμε και απλά επιπλέουμε σε έναν κόσμο

Όπως πολύ σωστά επισημαίνει ο Frederico Mayor (Unesco

γεμάτο ανταγωνισμούς άγχη και ταχύτητα που μας δίνει την

1995) “Αυτό που μετράει στο τέλος, δεν είναι ο κόσμος που θα

ψευδαίσθηση της ζωής.

αφήσουμε στα παιδιά μας, αλλά τα παιδιά που θα αφήσουμε
στον κόσμο”. Αυτή είναι η μεγαλύτερη ευθύνη μας και εκεί πρέ-

Όπως πολύ σωστά επισημαίνει ο Frederico Mayor
(Unesco 1995) “Αυτό που μετράει στο τέλος, δεν είναι ο

πει να εστιάσουμε, γιατί τα σημερινά παιδιά είναι αυτά που θα
φτιάξουν τον αυριανό κόσμο.

κόσμος που θα αφήσουμε στα παιδιά μας, αλλά τα παιδιά

Η Μπέιλυ σημειώνει πάνω στο θέμα «Ένας από τους άμε-

που θα αφήσουμε στον κόσμο”. Αυτή είναι η μεγαλύτερη

σους εκπαιδευτικούς στόχους είναι η εξάλειψη του ανταγωνιστι-

ευθύνη μας και εκεί πρέπει να εστιάσουμε, γιατί τα σημερι-

κού πνεύματος και η αντικατάσταση του με την συνεργατική συ-

νά παιδιά είναι αυτά που θα φτιάξουν τον αυριανό κόσμο.

νείδηση. Εδώ προβάλλει αμέσως το εξής ερώτημα: Πώς μπορεί
κανείς να πετύχει κάτι τέτοιο και ταυτόχρονα να φτάσει σε ένα

Δεν είναι ούτε τυχαίο ούτε ασύνδετο με τον ανταγωνισμό

υψηλό επίπεδο επίτευξης; Μήπως δεν είναι ο ανταγωνισμός το

ότι οι άνθρωποι έχουν αποξενωθεί πολύ μεταξύ τους. Ειδικά οι

κύριο κέντρισμα κάθε προσπάθειας; Αυτό ως τώρα ήταν έτσι

νέοι. Έχει χαθεί η εμπιστοσύνη στις καλές προθέσεις των άλλων

αλλά δε χρειάζεται να είναι πια! Η δημιουργία μιας ατμόσφαι-

και γι αυτό προτιμούμε να μένουμε μόνοι στο σίγουρο δικό μας

ρας που θα καλλιεργήσει το αίσθημα ευθύνης του παιδιού και

κόσμο. Ούτε είναι τυχαία η τεράστια αύξηση ψυχικών παθήσε-

θα το αποδεσμεύσει από τις αναστολές που προκαλεί ο φό-

ων και διανοητικών διαταραχών που σύμφωνα με τις τελευταίες

βος, θα του επιτρέπει να πετύχει ανώτερα αποτελέσματα. Για

καταμετρήσεις είναι η τρίτη σημαντικότερη ασθένεια και αιτία

τον εκπαιδευτικό το τελευταίο συνεπάγεται τη δημιουργία γύρω

θανάτου παγκόσμια. Είναι τραγική ειρωνεία όλη αυτή η αποξέ-

από το παιδί μιας κατάλληλης ατμόσφαιρας μέσα στην οποία

νωση να λαμβάνει χώρα ακριβώς τη στιγμή που τα μέσα επικοι-

θα ανθίσουν ορισμένες ποιότητες και θα προβάλλουν κάποια

νωνίας έχουν φτάσει σε τέτοιο υψηλό βαθμό τελειότητας.

γνωρίσματα ευθύνης και καλής θέλησης. Ποια πρέπει να είναι

Οι Δανέζης και Θεοδοσίου μας δίνουν και μια άλλη συμπλη-

αυτή η ατμόσφαιρα. 1. Μια ατμόσφαιρα αγάπης όπου ο φό-

ρωματική αιτία στην ανάπτυξη του ανταγωνισμού η οποία αν

βος θα έχει αποβληθεί και το παιδί θα αντιλαμβάνεται ότι δεν έχει

εξαλειφθεί θα έχουμε θεαματική μείωσή του. Λένε: « Μια εσωτε-

λόγους να είναι άτολμο. 2 Υπομονής όπου το παιδί θα μπορεί

ρική φιλοσοφία άρνησης της μεταθανάτιας ζωής, με αποδοχή

να μάθει τα πρώτα στοιχεία της ευθύνης. Και 3. μια ατμόσφαιρα

συγχρόνως μιας επιστημονικής κοσμοθεωρίας που αποδέχεται

κατανόησης που θα εξηγούν γονείς και δάσκαλοι τους λόγους

μόνο όσα οι ανθρώπινες αισθήσεις μπορούν να αντιληφθούν,

που ζητάνε από κάθε παιδί να κάνει κάτι. Να ασχοληθούν μαζί

ασφαλώς οδηγεί σε μια εμπειριοκρατική κοινωνική φιλοσοφία.

τους». (3)

Η εισαγωγή αυτής της φιλοσοφίας στην καθημερινή ζωή δημι-

Από τα λόγια ενός 14χρονου παιδιού από τα Γιαννιτσά που

ουργεί, στον μέσο άνθρωπο, την αντίληψη ότι αφού δεν υπάρ-

βγήκε πρώτος παγκοσμίων για την έκθεση του μεταξύ 1.000.000
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ:

υποψηφίων απορρέει το πραγματικό πνεύμα που πρέπει να διακατέχει κάθε έναν από εμάς.
Ο μαθητής ονομάζεται Μάριος Χατζηδήμος και ο τίτλος της
έκθεσης ήταν: «Γράψτε μια επιστολή σε ένα αθλητή ή μια μορφή αθλητισμού που θαυμάζετε για να εξηγήσετε τι σημαίνουν
για σας οι Ολυμπιακοί αγώνες». Σε κάποιο σημείο της επιστολής του ο Μάριος έγραψε «Άκου μικρέ μου – μου απάντησε μια
φωνή κρυστάλλινη, που ακόμα αντηχεί στα αυτιά μου- «Αγωνίζομαι» σημαίνει «νικώ», να το θυμάσαι αυτό. Η συμμετοχή, ο
αγώνας, είναι ήδη μια μεγάλη νίκη, ανεξάρτητα από το τρόπαιο.
Νίκη ενάντια στους φόβους, τις ανασφάλειες και τις δυσκολίες του εαυτού σου, ενάντια στον εγωισμό και τη φιλαυτία σου.
Νίκη υπέρβασης του εαυτού σου. Και κάτι ακόμη: «Νικώ» σημαίνει «Αγαπώ». Αγαπώ τον συναγωνιστή μου, που μου έδωσε την

(1) «Σύγχρονες επιστολές δασκάλων της σοφίας» Μέρος Ε’ Συγγρ. Roger
de Pins
(2) «Το Μέλλον του Παρελθόντος μας» Συγγρ. Μ. Δανέζης, Στράτος Θεοδοσίου
(3) « Τα προβλήματα της ανθρωπότητας» Συγγρ. Αλίκη Μπέιλη
(4) Μάριος Χατζηδήμος http://www.newsbomb.gr/koinwnia/story/242450/
ellinas-mathitis--1os-se-pagkosmio-diagonismo-ekthesis#ixzz2BGzVdrc8
(5) «Γιόγκα» Συγγ. Βιβεκανάντα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
• «Σύγχρονες επιστολές δασκάλων της σοφίας» Μέρος Ε’ Συγγρ. Roger de
pins Εκδόσεις Ψυχή του Κόσμου
• « Τα προβλήματα της ανθρωπότητας» Συγγρ. Αλίκη Μπέιλη Εκδοσεις Lucis
Press Κέδρος
• «Το Μέλλον του Παρελθόντος μας» Συγγρ. Μ. Δανέζης, Στράτος Θεοδοσίου

ευκαιρία να αγωνιστώ, τον προπονητή μου. που μου έμαθε τον

Εκδ. Δίαυλος 2005

τρόπο να αγωνίζομαι και να νικώ, τον κόσμο που με στηρίζει

• «Μπαίνουμε σε ένα Νέο Μεσαίωνα. Επιστροφή στο Μέλλον» Συγγραφική

στην προσπάθεια και στον δρόμο προς τη νίκη, τον Θεό, που
μου χαρίζει τη δυνατότητα να αγωνίζομαι και να νικώ!». (4)
Αν είναι να είμαστε ανταγωνιστικοί ας είμαστε ως προς τα
ελαττώματα, τις ατέλειες και τις λάθος αντιλήψεις μας. Έτσι ο κόσμος θα είναι σίγουρα πιο όμορφος.
«Τα τρία συστατικά της αγάπης είναι: 1. Η αγάπη δεν γνωρίζει ανταγωνισμούς, 2. Η αγάπη νικάει τον φόβο, 3. Όταν αγαπάς δεν ζητάς».
Σουάμι Βιβεκανάντα (5)

ομάδα Συντονιστής Αθανάσιος Κουκουβής και Εκδο. ΕΝΑ 2008
• «Γιόγκα» Συγγρ. Βιβεκανάντα. Εκδ. Διβρής
• «Προς ένα νέο μεσαίωνα» Συγγ. Javier Alvarado Planas Εκδόσεις ΕΝΑ
• «Παγκοσμιοποίηση: Το τελευταίο στάδιο του καπιταλισμού ή το τέλος της
ιστορίας του ανθρώπου;» Συγγρ. Γιώργος Πλαστήρας Εκδ. Παπαζήση 2003
• « Ζώντας με στρες» Συγγρ. Cary Cooper Εκδ. Παρισιάνου 2022
• «Πολιτισμός χωρίς συνείδηση» Jonh Ralston Saul Εκδ. Ροές 2002
• http://www.newsbomb.gr/koinwnia/story/242450/ellinas-mathitis--1os-sepagkosmio-diagonismo-ekthesis#ixzz2BGzVdrc8
• http://repository.edulll.gr/edulll/bitstream/10795/1090/3/1090_01_oaed_
enotita03b_v03.pdf
• http://goo.gl/CFgPq
• http://goo.gl/iYpqp
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Chavin

Ο Ναός του Μεγάλου Μαχαιριού
Κείμενο: Βιργινία Γεωργιοπούλου

Σ
Το ταξίδι σε έναν από

Ο όρθιος ιαγουάρος που «βρυχάται»...
το μακρινό Περού, ψηλά στα

ύψος, σε μορφή μεγάλου μαχαιριού που

3.200 μέτρα, στη συμβολή των

μοιάζει σα να έπεσε από τον ουρανό και

ποταμών Μόσνα και Βατσέ-

καρφώθηκε στη γη. Απεικονίζει τον μεγά-

σκα, ένας αρχαίος και αινιγμα-

λο θεό Ιαγουάρο σε ανθρώπινη μορφή.

τικός πολιτισμός έχει αφήσει ολοφάνερα

Είναι μια όρθια φιγούρα με μεγάλο

τα χνάρια του. Ο ανυποψίαστος επισκέ-

κεφάλι αιλουροειδούς, μαλλιά από φίδια

πτης θαυμάζει τους μεγαλοπρεπείς να-

και στόμα με δύο γυριστούς κυνόδοντες

ούς και αναρωτιέται τι γύρευαν εκεί ψηλά

που κοιτάζει προς την ανατολή με το

οι κάτοικοι του θαυμαστού… Chavin du

βλέμμα ψηλά. Το δεξί του χέρι είναι σηκω-

Huantar.

μένο στο ύψος του ώμου με την παλάμη

Πρόκειται για ένα μεγάλο τελετουρ-

προς τα έξω και το αριστερό ακουμπά-

γικό κέντρο κτισμένο σε πολλά επίπεδα,

ει στον μηρό. Η φιγούρα είναι πλούσια

που κατοικήθηκε συνεχώς από το 1800

στολισμένη με σκουλαρίκια, περιδέραια,

π.Χ. μέχρι τον 14ο αιώνα μ.Χ. Αποτελεί-

βραχιόλια. Στη μέση φέρει ζώνη από την

ται από ένα συγκρότημα κτιρίων, πυρα-

οποία κρέμονται στο πίσω μέρος δύο

μιδωτών κατασκευών, υπόγειων στοών

φίδια.

και διαδρόμων (πραγματικών λαβυρίν-

Στο Chavin ο Ιαγουάρος έχει έναν

θων), επίπεδων επιφανειών και πλατειών

τους πιο μυστηριώδεις

τριπλό συμβολισμό. Ως «Ουράνιος Ια-

που συνδέονται μεταξύ τους με μεγάλες

γουάρος», συμβολίζει τον αστερισμό του

αρχαίους πολιτισμούς

σκάλες.

Ωρίωνα, ως Ιαγουάρος, τον «Ημερήσιο»

του Περού επιφυλάσσει

Παράξενοι υπόγειοι διάδρομοι

Ήλιο και είναι ένα ανθρωπόμορφο αιλου-

εκπλήξεις… Μεγάλοι

Καθώς περιδιαβαίνουμε την τεράστια

ροειδές με χαρακτηριστικά κόνδορα και

ογκόλιθοι λαξευμένοι

έκταση, λίγα αντιλαμβάνεται κανείς για

φιδιού και ως «Νυκτερινός Ιαγουάρος»

με παράξενα σχέδια,

το τι συμβαίνει ακριβώς κάτω από τα πό-

έχει τη μορφή ανθρωπόμορφου αιλου-

μεγαλοπρεπείς Ναοί

δια του! Εκεί όπου δαιδαλώδεις υπόγειες

ροειδούς. Με αυτήν την τελευταία μορφή

χτισμένοι σε διάφορα

στοές εκτείνονται σε μήκος χιλιομέτρων.

απεικονίζεται στο κέντρο του ναού του

επίπεδα και… κάτω από
το έδαφος, ένας άλλος
κόσμος… Τι γνώσεις
είχαν στο Chavin για την
τέχνη της παραγωγής
δονήσεων και πώς
τις χρησιμοποιούσαν;
Καλωσορίσατε στην άλλη
διάσταση…

Ακολουθώντας αυτή τη μυστηριώδη

Μεγάλου

Μαχαιριού

πραγματοποιώ-

διαδρομή ανακαλύπτουμε ένα από τα

ντας έτσι την ένωση των ουράνιων και

σημαντικότερα σημεία αυτού του τόπου,

των χθόνιων ενεργειών, τη συμφωνία με-

το «Ναό του Μεγάλου Μαχαριού», που

ταξύ του ουρανού και της γης.

είναι σε σχήμα «U». Τέσσερεις διάδρομοι-

Ακουστικά φαινόμενα

στοές σε σχήμα σταυρού οδηγούν στο

Μέσα στον υπόγειο ναό βρέθηκαν

κέντρο του ναού όπου βρίσκεται το «Με-

είκοσι ανέπαφα κοχύλια-βούκινα 3.000

γάλο Μαχαίρι», ένας σκαλισμένος μονό-

ετών,

λιθος από γρανίτη, πάνω από 4,5 μέτρα

σεων, γυαλισμένα, ζωγραφισμένα και

ασυνήθιστα

μεγάλων

διαστά-

λαβυρίνθους, που πολλές φορές έχουν
μέγεθος κάτι λιγότερο από ενός όρθιου
ανθρώπου, φανταζόμαστε αυτή την αλληλουχία κραυγών, βόμβων και συριγμάτων… Ήταν σαν οι ήχοι να παράγονταν από την ίδια τη γη και να έβγαιναν
μέσα από τους πέτρινους τοίχους… Σα ν
να ακουγόταν η φωνή των προγόνων,
του ίδιου του Θεού, του Ιαγουάρου…
Δονήσεις που διαπερνούν το σώμα,
«τρυπούν» την καρδιά και την κάνουν να
χαραγμένα με σύμβολα, τα οποία εί-

σιμοποιούσαν ακόμα και τρεχούμενο

πάλλεται στους ρυθμούς της τελετής και

χαν καλοσχηματισμένα φερέφωνα και

νερό, σε μεγάλες ποσότητες, που διέτρε-

ο νους σωπαίνει… Πραγματική μαγεία…

διακριτές περικοπές σχήματος «V». Οι

χε τους υπόγειους διαδρόμους παράγο-

Σχεδόν υπνωτισμένος ο υποψήφιος,

αρχαιολόγοι πιστοποιούν πως χρησι-

ντας επίσης μια ηχητική πανδαισία. Μια

απαλλαγμένος από αμφιβολίες, φόβους

μοποιούνταν για την παραγωγή ήχων

τέτοια ατμόσφαιρα θα δημιουργούσε

και φαντασιώσεις, ακολουθούσε πλέον

πιθανόν κατά τη διάρκεια κάποιων τελε-

στους συμμετέχοντες στην τελετή εκστα-

τον αρχέγονο δρόμο της μύησης σε κα-

τών. Αν τα κελύφη παίζονταν στο εσωτε-

τικές καταστάσεις συνείδησης που τους

τάσταση αγνότητας, που ίσως του επι-

ρικό του πέτρινου θαλάμου στον οποίο

επέτρεπαν να διαπεράσουν τη γήινη δια-

τρέψει να έρθει σε επαφή με τον Θεό, στο

βρέθηκαν, ο βόμβος θα ακουγόταν σαν

νοητική κατάσταση και να βιώσουν μια

κέντρο του Ναού, μπροστά στο Μεγάλο

να προέρχεται από πολλές διαφορετικές

ανεπανάληπτη μεταφυσική εμπειρία.

Μαχαίρι, μπροστά στον Ιαγουάρο …

κατευθύνσεις ταυτόχρονα. Στο υποφω-

Το Chavin επίσης περιλαμβάνει αε-

τισμένο αυτό θρησκευτικό κέντρο, αυτό

ραγωγούς που με το φως του ήλιου

θα δημιουργούσε στον παρευρισκόμενο

χρησιμοποιούνταν για την παραγωγή

μια αίσθηση σύγχυσης και αποπροσα-

παραμορφωμένων σκιών μέσα στο

νατολισμού.

λαβύρινθό του. Αρχαία σχέδια από την
κουλτούρα Chavin δείχνουν έναν λαό

«Στο Chavin ο Ιαγουάρος έχει

ο οποίος ήταν γοητευμένος με τέτοιου

έναν τριπλό συμβολισμό. Ως «Ου-

τύπου αισθητικές εμπειρίες, γι’ αυτό και

ράνιος Ιαγουάρος», συμβολίζει τον

κατάφεραν τελικά, με την περίπλοκη

αστερισμό του Ωρίωνα, ως Ιαγου-

αρχιτεκτονική και τεχνογνωσία τους, να

άρος, τον «Ημερήσιο» Ήλιο και είναι

παράγουν ένα υπερθέαμα ήχου και φω-

psychotropic-experiences-via-eerie-sound-and-

ένα ανθρωπόμορφο αιλουροειδές με

τός!

light-distortion/

archaeologists-discover-ancient-peruviantunnels-and-mazes-designed-to-accentuate-

• http://news.discovery.com/history/acoustic-

χαρακτηριστικά κόνδορα και φιδιού

Η μαγεία των δονήσεων

και ως «Νυκτερινός Ιαγουάρος» έχει

Είναι φανερό πως δεν πρόκειται για

τη μορφή ανθρωπόμορφου αιλου-

απλούς αγρότες αλλά για παράξενες

ροειδούς».

περιπτώσεις

ιδιαίτερα

Πηγές:
• http://www.feelguide.com/2010/11/17/

archaeology-chavin-mayan.html

μορφωμένων

και πνευματικών ανθρώπων. Γνώριζαν

• http://www.ancient-wisdom.co.uk/
peruchavinduhuantar.htm
• http://www.emprosnet.gr/emprosnetarchive/25d335ea-53e8-4850-aa50b64e4130c47e
• http://www.youtube.com/watch?v=_

Ακόμα και οι ίδιοι οι διάδρομοι είναι

πολύ καλά την επίδραση των δονήσεων

κατασκευασμένοι με τέτοια ξεχωριστή

του ήχου στο χώρο αλλά και στην αν-

• http://thesecretrealtruth.blogspot.

αρχιτεκτονική, ώστε ο παραμικρός ήχος

θρώπινη ψυχολογία.

com/2010/11/blog-post_3770.html

να μεγιστοποιείται και να ταξιδεύει ανά-

Προσπαθώντας

να

αναβιώσου-

x13QPxeOVI&feature=related

• http://reocities.com/athens/ithaca/5743/gr/
acoustics_g.htm

μεσα στις στοές με πολύ έντονη δόνηση.

με μια αρχαία τελετή στον υπόγειο ναό

• ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΟΛΟΓΙΑ Α’, ΝΕΑ ΑΚΡΟ-

Υπάρχουν αναφορές που λένε ότι χρη-

περνώντας μέσα από τους υπόγειους

ΠΟΛΗ
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εθελοντισμός
το τρίμηνο που πέρασε...
Εμβάθυνση σε φιλοσοφκά κείμενα
Πέρα από το Facebook υπάρχει κάτι πολύ πιο απολαυστικό που
είναι το... book. Για αυτόν τον λόγο προωθούμε σε τακτικά χρονικά διαστήματα βραδιές με τη λέσχη ανάγνωσης «Αλεξάνδρεια», για φίλους και
μέλη της Νέας Ακρόπολης Εγνατίας, που συντονίζεται από τη βιβλιοθήκη του συλλόγου μας. Μια τέτοια συνάντηση είχαμε τον Ιανουάριο, στην
οποία αναλύσαμε όλοι μαζί το βιβλίο του Βιβενακάντα, “Κάρμα Γιόγκα”
και είχαμε την ευκαιρία να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον, ώστε να εμβαθύνουμε σε αυτήν την υπέροχη και τόσο σημαντική διδασκαλία.

Κατασκευή αρχαιολογικών αντιγράφων
Τον Σεπτέμβρη μετά από επίσκεψή μας στο Εθνικό Αρχαιολογικό
Μουσείο στην Αιγυπτιακή πτέρυγα, μέλη και φίλοι της Νέας Ακρόπολης
συναντηθήκαμε στον χώρο μας για να κατασκευάσουμε και να διακοσμήσουμε αρχαιολογικά αντίγραφα, από τον πολιτισμό της Αιγύπτου.
Μέσα από τη διαδικασία αυτή ήρθαμε σε επαφή με τη γνώση του πα-

πολιτισμός

ρελθόντος.
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Μαθήματα χορού στη Λαμία
Στο παράρτημα της Λαμίας δημιουργήθηκε τμήμα χορού με σκοπό την εκμάθηση μοντέρνων, σύγχρονων και παραδοσιακών χορών. Ο χορός είναι μια
μορφή έκφρασης, ένα μέσο χαράς και εξευγενισμού
του ψυχικού μας κόσμου.

Σεμινάριο ρητορικής
στην Αθήνα
Τον μήνα Νοέμβριο πραγματοποιήθηκε ένα διαφορετικό σεμινάριο
στο χώρο της Νέας Ακρόπολης με θέμα : «Η ανάπτυξη της ρητορικής
ικανότητας». Κάποια από τα υποθέματα που αναπτύχθηκαν ήταν η
γλώσσα του σώματος, η συναισθηματική νοημοσύνη, οι μορφές αυτοέκφρασης και η δομημένη παρουσίαση του θέματος.
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Σεμινάριο με θέμα: Η στάση μας στους δύσκολους καιρούς
Πόσες φορές δεν έχουμε βρεθεί στη δύσκολη θέση να μην ξέρουμε πώς να αντιδράσουμε μπροστά στα προβλήματα; Μέσα από αυτό
το πρακτικό σεμινάριο, ανακαλύψαμε πως το καλύτερο αντίδοτο στην
κρίση που διανύουμε, είναι η εθελοντική εργασία και η ανάπτυξη δεξιοτήτων. Μ’ αυτόν τον τρόπο μάθαμε πώς να είμαστε περισσότερο χρήσιμοι
για τον εαυτό μας και τους άλλους.

Εκδρομή στους Δελφούς
Η Νέα Ακρόπολη Λάρισας διοργάνωσε εκδρομή στην μαγευτική
τοποθεσία των Δελφών και στο αρχαιολογικό χώρο που φιλοξενεί ευρήματα από την ευρύτερη περιοχή της Ελλάδας. Τόπος παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ και χαρακτηρισμένος ως ένας από
τους «Ιερούς τόπους» του κόσμου, μας έδωσε την ευκαιρία να τον γνωρίσουμε και να παραδεχτούμε πως η επίσκεψη και η ξενάγησή μας ήταν

φιλοσοφία
μία ανεπανάληπτη εμπειρία που ο καθένας οφείλει στον εαυτό του.

Κατασκευή χριστουγεννιάτικων στολιδιών, χριστουγεννιάτικα κάλαντα και μαθήματα Ικεμπάνα στον Βαρδάρη
Αφιέρωμα στη Φιλοσοφία στο Ηράκλειο
Για δεύτερη συνεχή χρονιά το παράρτημα Ηρακλείου διοργάνωσε αφιέρωμα στην
Παγκόσμια Ημέρα Φιλοσοφίας με στόχο να
επιδείξει τον πρακτικό χαρακτήρα της φιλοσοφίας στην εποχή μας. Το αφιέρωμα περιλάμβανε ομιλία, θεατρικά σκετς και εξόρμηση στην κεντρική πλατεία της πόλης, όπου
μέλη της Ν.Α. ενημέρωσαν για τις δραστηριότητες της Ν.Α. και για τον ρόλο που μπορεί
να παίξει η φιλοσοφία, μέσα από συζήτηση
και φιλοσοφικά παιχνίδια.
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Αναζητώντας μέσα μας …

ΤΟ ΑΙΝΙΓΜΑ
ΤΟΥ ΝΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΣ
ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ
Κείμενο: Γιώργος Κοτρωνάκης

Από τότε που ο λεγόμενος Δυτικός κόσμος βγήκε από
το σκοταδισμό του Μεσαίωνα πίστεψε ξανά στη δύναμη της
λογικής αφήνοντας πίσω του τα μαύρα πέπλα της άγνοιας και της δεισιδαιμονίας. Ο αναγεννησιακός άνθρωπος
ξεκίνησε μία προσπάθεια να ερμηνεύσει τον κόσμο γύρω
του. Με τη δύναμη του νου και τη χρήση του πειράματος
στήθηκε το οικοδόμημα της σύγχρονης επιστήμης, που
άπλωσε τα ενδιαφέροντά της από το άπειρα μεγάλο (μακρόκοσμο) ως το άπειρα μικρό (μικρόκοσμος). Σταδιακά η
επιστήμη παρουσίασε ένα μηχανιστικό μοντέλο λειτουργίας της φύσης, όπου τα πάντα εξηγούνταν με αιτιοκρατικό
τρόπο και περιγράφονταν με μαθηματικά μοντέλα. Το «παράδοξο» έχασε έδαφος.

Η

έρευνα στράφηκε φυσικά και στον ίδιο τον άνθρωπο, την ανατομία του, την αιτία και τη θεραπεία των
ασθενειών αλλά και στον ψυχολογικό του κόσμο.
Και εδώ επικράτησε το μηχανιστικό μοντέλο κι έτσι

σήμερα κάθε φαινόμενο -σωματικό ή ψυχολογικό- τείνει να εξηγηθεί με μια σειρά χημικών αντιδράσεων, καθώς η βιοχημεία έχει
προχωρήσει ακόμα και στα βάθη του εγκεφάλου. Ο άνθρωπος
έχει θεωρηθεί ένα τέλειο «βιο-ρομπότ».
Για τη σύγχρονη ιατρική το ανθρώπινο σώμα αποτελεί ένα
χημικό εργαστήριο, όπου η παραγωγή και έκκριση ουσιών καθορίζει την υγεία μας -σωματική και ψυχική- ακόμα και τη συμπεριφορά μας. Συναισθήματα, σκέψεις, αντιδράσεις, επιθυμίες
φαίνονται να έχουν ως βάση τον ανθρώπινο εγκέφαλο, ένα τρομερά περίπλοκο και θαυμαστό όργανο που τείνει να ταυτιστεί με
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την έδρα της προσωπικότητάς μας, αυτού που ΕΙΜΑΣΤΕ!
Τα πράγματα θα ήταν έτσι «απλά», αν η ίδια η φύση δεν μας
έβαζε προκλήσεις. Μια τέτοια πρόκληση είναι αυτή του ανθρώπινου νου και της έννοιας της συνείδησης. Αφού η σύγχρονη
επιστήμη έχει ορίσει ως κέντρο των νοητικών μας λειτουργιών
τον εγκέφαλο, ο νους μας ταυτίζεται πλέον με τον εγκέφαλο, δηλαδή κάτι φυσικό και υλικό! Όμως μια σειρά από «παράδοξα»
φαινόμενα κάνουν τους επιστήμονες να ξανασκεφτούν το θέμα
αυτό.
Όσο για τη συνείδηση: αναρίθμητοι ορισμοί έχουν δοθεί χωρίς να υπάρχει πλήρης εικόνα. Η ετυμολογία της λέξης μας διαφωτίζει λίγο. «Συνείδηση», «συν+οίδα (γνωρίζω)», που σημαίνει
«γνωρίζω καλά, εξ ιδίας αντίληψης». Στα λατινικά η συνείδηση
αποδόθηκε με τη λέξη «conscientia», που επίσης σημαίνει «γνωρίζω πλήρως».
Αλλά το ζήτημα είναι: ποιος είναι αυτός που γνωρίζει; Είναι
ο νους; Είναι ο εγκέφαλος η έδρα του νου; Υπάρχει ένα σημείο

μας. Δεν έχει εντοπιστεί ένα «κέντρο συνείδησης» κάπου πάνω
στον εγκέφαλό μας που να «διατάζει» τον νου να ξεκινήσει τη
διαδικασία.

στον εγκέφαλο που μπορεί να εντοπιστεί η συνείδηση; Ποιος μι-

Ένα ακόμα «ιατρικό θαύμα» έρχεται να μας δείξει ότι οι νοητι-

λάει κάθε φορά που λέμε «ΕΓΩ»; Εγώ σκέφτομαι, εγώ αγαπάω,

κές λειτουργίες δεν έχουν ως έδρα τον εγκέφαλο. Ο Ρ. Ρότζερ -ή

εγώ πεινάω, εγώ ονειρεύομαι, εγώ πονάω! Αλλά ποιος λέει αυτό

«ασθενής Ρ.» όπως περιγράφεται στη μελέτη που δημοσιεύθηκε

το «εγώ»;

στην επιθεώρηση PLoS- έχασε το 1980 μεγάλο μέρος του εγκε-

Επιστημονικά παράδοξα που περιπλέκουν το «κουβάρι»

φαλικού ιστού λόγω σοβαρής ιογενούς εγκεφαλίτιδας. Τρεις

Ένα φαινόμενο που δείχνει ότι έχουμε ακόμα πολύ δρόμο,

περιοχές του εγκεφάλου του, που θεωρείται ότι σχετίζονται με

για να κατανοήσουμε το φαινόμενο της συνείδησης είναι το

τη συνείδηση του εαυτού μας, καταστράφηκαν σχεδόν ολοσχε-

λεγόμενο φαινόμενο placebo. Το φαινόμενο παρατηρείται σε

ρώς.

σχέση με τη διαχείριση του πόνου, καθώς από τη μία η καταπο-

Θεωρητικά ο Ρ. θα έπρεπε να είχε μείνει «φυτό»! Όμως μόνο

λέμησή του βασίζεται κυρίως στη χορήγηση κάποιων χημικών

φυτό δεν θυμίζει! Εκτός από την πλήρη απώλεια της αυτοβιο-

ουσιών (π.χ. μορφίνη, μεθαδόνη), αλλά από την άλλη, σε πολ-

γραφικής μνήμης, οι υπόλοιπες νοητικές λειτουργίες του Ρ. είναι

λές περιπτώσεις, ο πόνος μπορεί να ανασταλεί από τον ίδιο τον

φυσιολογικές: περπατάει, μιλάει, ακούει, ενεργεί με τρόπο που

ασθενή με μια «εσωτερική» λειτουργία. Η λειτουργία αυτή προ-

δεν διαφέρει από τον μέσο όρο. Ο Ρ. έχει φυσιολογικό δείκτη

καλεί την έκκριση συγκεκριμένων χημικών ουσιών από τον ίδιο

ευφυΐας, μέτριες, ή και άνω του μετρίου, ικανότητες προσοχής,

τον οργανισμό με έναν μηχανισμό που πονοκεφαλιάζει τους

λειτουργικής μνήμης και εκτελεστικών λειτουργιών, καθώς και

επιστήμονες.

πολύ καλή ικανότητα ομιλίας και λόγου. Το σίγουρο είναι ότι πα-

Το παράδοξο γίνεται ακόμα πιο περίπλοκο όταν ο μηχανι-

ρόλο που ο Ρότζερ έχασε σχεδόν ολόκληρο τον εγκέφαλό του,

σμός ανάσχεσης του πόνου λειτουργεί σε ανθρώπους στους

δεν έχασε τον νου και τη συνείδησή του! Πού το έχει άραγε το

οποίους δεν χορηγείται κάποια φαρμακευτική ουσία αλλά ένα

μυαλό του; Ή πού το έχουμε εμείς;

«δήθεν φάρμακο» (placebo). Ωστόσο ο μηχανισμός μπαίνει σε

Άλλες φορές τα παράδοξα έρχονται από έναν χώρο, που

λειτουργία, σαν να τους χορηγήθηκε κάποιο δυνατό παυσίπονο

η σύγχρονη επιστήμη δεν δέχεται καν να εξετάσει χαρακτηρίζο-

και οι ασθενείς αυτοϋποβάλλονται και τελικά ο πόνος υποχωρεί!

ντας κάποια φαινόμενα «μεταφυσικά». Από αυτόν τον χώρο

Και εδώ αρχίζουν τα δύσκολα! Τι κάνει τον εγκέφαλο ή κάποιον

όμως -που πλέον δεν μπορεί να αγνοηθεί και μελετάται σοβαρά

αδένα να εκκρίνει αυτές τις ουσίες που καταπολεμούν τον πόνο;

από πανεπιστημιακές έδρες- προκύπτουν φαινόμενα που περι-

Ποιος είναι αυτός, αυτό το «εγώ» ή κέντρο συνείδησης, που βά-

πλέκουν κι άλλο το κουβάρι. Μια τέτοια περίπτωση είναι οι λεγό-

ζει σε κίνηση το νου, ώστε να συμβαίνει αυτό; Φαίνεται να είναι

μενες «επιθανάτιες εμπειρίες». Όσο κι αν προσπάθησαν πολλοί

κάτι έξω από τον νου, αν ως νου θεωρήσουμε τον εγκέφαλό

επιστήμονες να εκλογικεύσουν το φαινόμενο, σε καμιά περίπτω-
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ση δεν μπορούν να αγνοηθούν εξίσου επιστημονικές μελέτες,
που καταγράφουν περιπτώσεις ανθρώπων που όντας σε κώμα
ή σε νάρκωση στη διάρκεια μιας εγχείρησης βλέπουν το σώμα
τους από ψηλά. Πρόκειται για ανθρώπους, που οι γιατροί τους
θεώρησαν για λίγο κλινικά νεκρούς! Ποιος νους, ποια μάτια δημιουργούν αυτό το συνειδησιακό αποτέλεσμα, που τους κάνει
να περιγράφουν τον χώρο που βρίσκεται το σώμα τους, τις
κινήσεις και τα λόγια των γιατρών αλλά και λεπτομέρειες αρκετά μακριά από το δωμάτιο σε ορισμένες περιπτώσεις; Πάντως
αποκλείεται να είναι ο εγκέφαλος και τα μάτια που βρίσκονταν
στο κρεβάτι. Πού εδρεύει αυτή η συνείδηση που βλέπει τα πράγματα «από ψηλά»;
«Σκέφτομαι άρα υπάρχω»! Κι αν δεν είμαι αυτό που σκέφτομαι;

ένα νησί που περιβρέχεται από μια θάλασσα άγνοιας. Καθώς
Όλες αυτές οι «παράδοξες» περιπτώσεις μήπως αναφέρο-

νται στο μέρος του ανθρώπου που ονομάζουμε ψυχή; Αν εί-

το νησί της γνώσης μας μεγαλώνει, το ίδιο συμβαίνει και με την
ακτή της άγνοιάς μας.»

ναι έτσι όμως, πάλι φτάσαμε σε επιστημονικό αδιέξοδο, αφού η
ψυχή ως μη απτό αντικείμενο δεν είναι δυνατό να μελετηθεί από
την επιστήμη. Ούτε καν είναι αποδεχτή η ύπαρξή της!
Στην περίπτωση αυτή, αν ανατρέξουμε σε γνώσεις αρχαίων

Βιβλιογραφία
• Το φως μετά το σωματικό θάνατο, Moody, Raymond A., εκδ. Διόπτρα, Αθήνα 2003.
• Αγγίζοντας το φως, Morse Melvin, εκδ. Διόπτρα, Αθήνα 2005.

πολιτισμών, θα δούμε ότι η ψυχή δεν είναι μία αφηρημένη έννοια

• Η δύναμη του νου πάνω στην ύλη, εκδ. Νέα Ακρόπολη, Αθήνα 2005

αλλά ένα αόρατο «σώμα» του ανθρώπου πέρα από τη φυσική

		 Διαδικτυακοί τόποι:

ύλη και με πλήρη και συγκεκριμένη δομή και λειτουργίες. Πλήθος αρχαίων φιλοσόφων και συγγραφέων, από τον Πλάτωνα,
τον Αριστοτέλη, τον Πλωτίνο μέχρι τους Ινδούς και Αιγύπτιους
σοφούς, περιγράφουν την «ανατομία» και τις λειτουργίες της
ψυχής. Για αυτούς οι νοητικές μας λειτουργίες δεν έχουν έδρα
στον εγκέφαλο αλλά στο λογιστικό μέρος της ψυχής (όπως το
αποκαλεί ο Πλάτωνας) ή στο «νοητικό μας σώμα» όπως λένε
οι Ινδοί. Σε κάθε περίπτωση ο εγκέφαλος δεν είναι παρά κάτι το
υλικό, που λειτουργεί σαν «κεραία», ένας δέκτης σκέψεων και ιδεών, που παράγονται όμως στο νοητικό μέρος της ψυχής. Με
άλλα λόγια ο εγκέφαλός μας δεν είναι ο νους μας ούτε η έδρα
της συνείδησης. Και προεκτείνοντας το θέμα αυτό, οι αρχαίες
διδασκαλίες ορίζουν τον άνθρωπο όχι ως ένα νοητικό ον αλλά
ως κάτι ανώτερο σε σύνθεση με το σύμπαν και το πνευματικό
επίπεδο. Αλλά αυτό θα μπορούσε να είναι το θέμα ενός επόμενου άρθρου.
Για τη σύγχρονη επιστήμη οι θεωρήσεις αυτές αγγίζουν το
πεδίο της μεταφυσικής και μπορούν να δεχθούν έντονη κριτική.
Όμως τα παράδοξα που αναφέραμε παραπάνω κάπου μας
οδηγούν. Ένας ελεύθερος στοχαστής, ένας αναζητητής της
αλήθειας θα συμφωνούσε περισσότερο με το σχόλιο του Αμερικανού φυσικού John Archibald Wheeler που δήλωνε: «Ζούμε σ’
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• http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.
pone.0038413
• http://en.wikipedia.org/wiki/Placebo

ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΣΜΟΥ
Κείμενο: Γ. Α. Πλάνας, ιδρυτής της Ν.Α. στην Ελλάδα

Π
Ο

αρόλο που ο Εσωτερισμός καλύπτει ένα απέραντο
πεδίο, δηλαδή όλη τη γνώση, μπορούμε να προσδιορίσουμε τρεις θεμελιώδεις Αρχές:
1η Αρχή:

σχηματισμός ενός πυρήνα παγκόσμιας Αδελφότητας

χωρίς διάκριση Φυλής, Πιστεύω, Φύλου, Τάξης ή Χρώματος. Η
αρχή αυτή θέτει τα θεμέλια μιας ιδανικής κοινωνίας, μιας Αδελφότητας, όπου οι άνθρωποι νιώθουν ότι είναι αδέλφια, αφού
αντιλαμβάνονται ότι όλοι είναι τέκνα του Θεού. Ο άνθρωπος θα
κρίνεται τότε για την αληθινή ουσία του και δεν θα υπάρχουν
εξωτερικές και ψεύτικες διακρίσεις που, όπως δείχνει ως τώρα η
ιστορία της ανθρωπότητας, χρησιμεύουν μόνο για να προκαλέσουν πολέμους, αδικίες και καταστροφές.
Οι άνθρωποι ανέκαθεν αλληλοσφάζονταν και ακόμα αλ-

Η Εσωτερική Φιλοσοφία είναι μια γέφυρα ανάμεσα στον
άνθρωπο και την αλήθεια, ένας δρόμος αναζήτησης
του πραγματικού, που χωρίζεται σε δύο πλευρές: μια
εσωτερική και μια άλλη εξωτερική. Συνεπώς, κάθε
αναζήτηση και εύρημα μέσα στον Εαυτό μας οδηγεί σε
αναζήτηση και εύρημα έξω από εμάς και το αντίθετο.
Η ενασχόληση και η βίωση της Εσωτερικής Φιλοσοφίας
λειτουργεί ως πνευματική επιτάχυνση της ανθρώπινης
συνείδησης μέσα και έξω από αυτήν, σαν δύο
εναλλασσόμενες όψεις της ίδιας ατραπού.
Όμως η φιλοσοφία γίνεται Εσωτερική όταν διεισδύει
στο έσχατο βάθος των πραγμάτων, το πιο μεταφυσικό,
ξεπερνώντας την απλή νοητική προσέγγιση και
αγγίζοντας το επίπεδο της διαίσθησης.
Γιατί η αλήθεια και η σοφία δεν χωρούν, δεν μπορούν
να περιοριστούν, στα στενά νοητικά καλούπια του
ανθρώπινου ορθολογισμού. Η αλήθεια και η σοφία
χρειάζονται φτερά, για να πετάξουν ελεύθερα στη
χώρα της διαίσθησης, του Πρακτικού Λόγου, όπως τον
ονόμασε ο μεγάλος Γερμανός φιλόσοφος Ε. Κάντ.

ληλοσφάζονται για λόγους θρησκευτικών πιστεύω, κοινωνικής
ή πολιτικής τάξης, ρατσισμού κ.λπ., χωρίς να καταλαβαίνουν
ότι αυτά είναι επίκτητα και επιφανειακά χαρακτηριστικά που καλύπτουν την αληθινή ανθρώπινη ουσία που μας αδελφώνει
όλους. Αλλά ακόμη και αν αυτή η ιδανική κοινωνία, την οποία
οραματίστηκε ο Πλάτωνας στο διάλογό του «Πολιτεία», και την
οποία θα αναλύσουμε αργότερα, τείνει να γίνει παγκόσμια, στην
αρχή ξεκινάει από έναν πυρήνα, έναν σπόρο. Πρόκειται για τη
συσπείρωση και συγκέντρωση όλων αυτών που ανήκουν στην
κατηγορία των «χτιστών των Παρθενώνων» που αναφέραμε
προηγουμένως. Αυτοί πρώτοι εφάρμοσαν, εφαρμόζουν και θα
εφαρμόζουν στα μελλοντικά έργα τους, τις Αρχές της Εσωτερικής Φιλοσοφίας.
Αυτοί θα αποτελέσουν τον Πυρήνα, το Πυρ, το Φως που
φέγγει στη νύχτα των χρόνων, για να οδηγήσει τους οδοιπόρους στην ατραπό της γνώσης, όπως γινόταν σε κάθε πολιτιστικό παρελθόν. Γιατί κάθε «Παρθενώνας», σε κάθε πολιτισμό,
σε κάθε ιστορική στιγμή, αποτελεί έναν φάρο για το μέλλον, έναν
θησαυρό σοφίας και φωτός. Με την πάροδο της εξέλιξης, οι άν-

Ο Εσωτεριστής οφείλει να εξάγει την αλήθεια σαν το
μαργαριτάρι από το όστρακο, για να μπορεί να κάνει όσο
το δυνατόν μεγαλύτερο το περιδέραιο της σοφίας και της
αλήθειας.

θρωποι που ανήκουν στις άλλες δύο κατηγορίες, δηλαδή αυτοί
που καταστρέφουν «Παρθενώνες» και που παρατηρούν παθητικοί και αδρανείς, θα προχωρήσουν σιγά σιγά στην πρώτη, και
ο Πυρήνας της Παγκόσμιας Αδελφότητας θα γίνει μια ολοκληρωμένη Παγκόσμια Αδελφότητα, στο πλήρωμα του χρόνου.

2η Αρχή:

3η Αρχή:

Η συγκριτική μελέτη και η έρευνα των Θρησκειών, των Τε-

Η έρευνα των ανερμήνευτων Νόμων της Φύσης και των

χνών, των Επιστημών και των Φιλοσοφικών συστημάτων. Το

λανθανουσών Δυνάμεων του Ανθρώπου. «Γνώθι σαυτόν»

ιδανικό στο οποίο στοχεύει η δεύτερη αυτή Αρχή του Εσωτερι-

ήταν η δελφική εντολή χαραγμένη στο μαντείο. Γνώρισε τον

σμού είναι αυτό του σφαιρικού ανθρώπου. Δεν αρκεί να σχη-

Εαυτό σου και θα γνωρίσεις το σύμπαν και τους θεούς, δηλα-

ματιστεί μια πρότυπη κοινότητα αδελφοσύνης χωρίς διακρίσεις.

δή τα «τρία Κέντρα» έλεγαν οι Πυθαγόρειοι. Η τρίτη αυτή αρχή

Χρειάζεται τα άτομα που την αποτελούν να προσπαθούν να εί-

μας υπευνθυμίζει τον τελικό και πιο εσωτερικό στόχο του σφαι-

ναι πλήρεις, ακέραιοι, σφαιρικοί άνθρωποι, γιατί κάθε βελτίωση

ρικού ανθρώπου: την αυτογνωσία πρώτα και την αυτοανά-

της κοινωνίας αρχίζει με αυτήν του ατόμου, όπως πολύ σωστά

πτυξη ύστερα, που οδηγούν στη γνώση του σύμπαντος, των

λέει ο σύγχρονος φιλόσοφος και ιστορικός G.A. LIVRAGA. Έτσι

απόκρυφων νημάτων και νόμων που ρυθμίζουν τη φύση και

καθορίζεται ένας υψηλός πνευματικός στόχος στην πρότυπη

τέλος στη γνωστική επαφή με το έσχατο μυστήριο που ονομά-

κοινότητα που επιχειρεί η πρώτη Αρχή.

ζουμε Θεό. Εσωτερικές επιστήμες όπως η αστρολογία, η αλχη-

Η έννοια του σφαιρικού ανθρώπου βασίζεται στο πλατωνικό

μεία και η μαγεία, αποτελούν τους θεμέλιους λίθους αυτής της

πρότυπο του Ατόμου, όπως διαμορφώνεται μέσω της γυμνα-

πνευματικής κατάκτησης. Η μοντέρνα επιστήμη της παραψυ-

στικής και της μουσικής (2) και το οποίο αργότερα θα δούμε να

χολογίας έχει ξεσκεπάσει εν μέρει το πέπλο του μυστηρίου και

ενσαρκώνεται στον Αναγεννησιακό Άνθρωπο τύπου π.χ., Λεο-

βοηθάει τον σύγχρονο άνθρωπο στην έρευνα και κατανόηση

νάρντο ντα Βίντσι. Η μελέτη όλων αυτών των τομέων της γνώ-

των λανθανουσών δυνάμεων και των απόκρυφων νόμων της

σης με συγκριτικό και εκλεκτικιστικό τρόπο δίνει στον άνθρωπο

φύσης κάνοντας ένα μεγάλο άλμα για την αποκατάσταση της

μια πανοραμική αντίληψη και μια σφαιρική διαμόρφωση, που

αρχαίας εσωτερικής παράδοσης. Η τρίτη αυτή αρχή επιτρέπει

του σβήνουν κάθε ίχνος εγωισμού, άγνοιας, φανατισμού και

στον άνθρωπο να συνειδητοποιήσει και να κατακτήσει πρακτικά

απολυταρχικότητας και τον μετατρέπουν σε πνευματικό Πολίτη

την αληθινή του φύση και να βρει τη θέση του στην εξέλιξη του

του Κόσμου. Η σφαιρική του συνείδηση τοποθετείται πιο πέρα

όντος προς τον Θεό, με το να γίνει γνώστης των εσωτερικών

από τις σχετικές όψεις κάθε θρησκευτικής, καλλιτεχνικής, επιστη-

νόμων που διέπουν τη μετενσάρκωση των ψυχών, την εμφάνι-

μονικής ή φιλοσοφικής ομάδας. Όντας ο άνθρωπος ανοικτός

ση των πολιτισμών και των θρησκευτικών ηγετών, τις εναλλαγές

στις διάφορες απόψεις και συγκρίνοντάς τες μεταξύ τους, μπο-

της ζωής και του θανάτου και να υψώνεται έτσι προς το πραγ-

ρεί να βγάλει τα καλύτερα στοιχεία που διαθέτει, την πεμπτου-

ματικό, το αιώνιο, το ακίνητο, το Ακατονόμαστο Μυστήριο.

σία τους, αφήνοντας παράμερα τα περιττά, που είναι αυτά που
συνήθως οδηγούν στις διαφωνίες και διαμάχες. Γιατί σε κάθε
θρησκεία, σε κάθε φιλοσοφικό ή επιστημονικό σύστημα, υπάρχει μεγαλύτερη ή μικρότερη δόση αλήθειας.
Ο Εσωτεριστής οφείλει να την εξάγει σαν το μαργαριτάρι
από το όστρακο, για να μπορεί να κάνει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο το περιδέραιο της σοφίας και της αλήθειας. Αυτή η τάση
του Εσωτερισμού λοιπόν, λέγεται Εκλεκτικισμός, γιατί επιλέγει τα
καλύτερα στοιχεία από κάθε σύστημα και δοξασία μέσω της συγκριτικής μελέτης, αποθησαυρίζοντας με λογικό τρόπο τις πιο
εκλεκτές αλήθειες, αυτές που αντέχουν στον χρόνο, που είναι αιώνιες και που ισχύουν πάντα για την ανθρωπότητα. Μετά από
τη συγκριτική μελέτη και μέσα από τις διαιρέσεις τους (αφού δηλαδή συγκρίνει κανείς τα καλλιτεχνικά και φιλοσοφικά ρεύματα
κ.λπ.) δεν μπορεί παρά να συμπεράνει ότι παντού βρίσκονται,
λίγο έως πολύ μεταμφιεσμένες, οι ίδιες κοινές αιώνιες αλήθειες.
Και αυτές είναι κτήμα του ανθρώπου, αρκεί να θέλει να τις αποκτήσει.
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Η επιστήμη και
η τέχνη του
Μεσμερισμού
Κείμενο: Ρώμη Αλεξανδράκη

Β

ρισκόμαστε στην Ευρώπη του 18ου αιώνα. Σε ένα δωμάτιο με χαμηλό φωτισμό και απαλή μουσική υπάρχει
ένας κύκλος από ασθενείς που στέκονται σιωπηλοί
και συγκεντρωμένοι κρατώντας ο ένας το χέρι του

άλλου. Ένας άνδρας, ντυμένος με περίτεχνα ρούχα κι έχοντας
έναν σταθερό τελετουργικό βηματισμό, περπατάει γύρω από
τον κύκλο ακουμπώντας τον κάθε ασθενή με ένα σκεύος γεμάτο
γυάλινα μπουκάλια που περιέχουν ενεργειακά φορτισμένο νερό και κομμάτια σιδήρου. Κάποιοι από τους ασθενείς αρχίζουν να
τραγουδούν, ενώ άλλοι βιώνουν μια κατάσταση πλήρους έκστασης. Όλοι, όμως, ο καθένας με το δικό του τρόπο, οδηγούνται στη
θεραπεία από την ασθένεια που τους κατατρέχει.
Αυτή ήταν μία από τις τυπικές συνεδρίες του Mesmer, ο οποίος έμελλε να αφήσει το στίγμα του στην ιστορία σαν ένας από τους
πιο αμφιλεγόμενους αλλά αξιόλογους επιστήμονες και θεραπευτές. Το όνομά του συνδέθηκε με πρωτοπόρες για την εποχή του
θεωρίες και τεχνικές, όμως δημιούργησε παράλληλα πιστούς υποστηρικτές και φανατικούς πολέμιους.
Ο Mesmer και η μέθοδός του
Ο Franz Anton Mesmer γεννήθηκε στην Ελβετία στις 23 Μαΐου του 1732. Σπούδασε και άσκησε την ιατρική, ενώ μελέτησε παράλληλα τις ανατολικές εσωτερικές πρακτικές που εκείνη την εποχή έκαναν δειλά την εμφάνισή τους στο δυτικό προσκήνιο. Δίχως να
επιμείνει στις ανατολικές ορολογίες, προσπάθησε και κατάφερε να εισαγάγει νέους όρους μιλώντας για το ζωικό μαγνητισμό και μια
μέθοδο θεραπείας που αργότερα ονομάστηκε Μεσμερισμός (Mesmerism) από το όνομα του εμπνευστή της.
Σύμφωνα με τον Mesmer, κάθε ζωντανός οργανισμός λειτουργεί σαν μαγνήτης κι εκπέμπει ένα είδος ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας, την οποία ονόμασε ζωικό ή μαγνητικό ρευστό. Αυτό το ρευστό έχει άμεση σχέση με την αντίστοιχη συμπαντική ενέργεια, η οποία
διοχετεύεται σε κάθε σώμα, και έχει τη δυνατότητα να μεταφερθεί από έναν άνθρωπο σε άλλο. Έτσι, η ανισορροπία του ανθρώπινου
μαγνητικού ρευστού στο σώμα, τον ψυχισμό ή το νου προκαλεί αναπόφευκτα ασθένεια στον αντίστοιχο φορέα του ανθρώπου.
Συνεπώς, η θεραπεία έγκειται στην αποκατάσταση της αρμονίας των πολωμένων ενεργειών, ώστε ο ασθενής να ανακουφιστεί από
τα συμπτώματα και να αναρρώσει από την ασθένειά του.
Έχοντας λοιπόν το κατάλληλο θεωρητικό και μεταφυσικό υπόβαθρο, αλλά διατηρώντας παράλληλα το νου του ανοιχτό σε
εμπειρίες, ο Mesmer ξεκίνησε τη θεραπευτική του δράση. Σε ένα πρώιμο στάδιο χρησιμοποίησε τεμάχια σιδήρου, τα οποία είχε φορτίσει και που στη συνέχεια περνούσε πάνω από τα σώματα των ασθενών του. Σύντομα όμως ανακάλυψε πως μπορούσε να πετύχει
το ίδιο αποτέλεσμα φορτίζοντας δοχεία με νερό, ρινίσματα σιδήρου και κομμάτια γυαλιού.
Και τότε αναρωτήθηκε: αφού ο ίδιος φόρτιζε αυτά τα αντικείμενα με το δικό του μαγνητικό ρευστό, μήπως θα μπορούσε να
επενεργήσει άμεσα πάνω στους ασθενείς; Πράγματι, σε αυτή τη φάση της σταδιοδρομίας του, ο Mesmer ξεκίνησε θεραπείες αγγίζοντας με τα χέρια του τα σώματα των ασθενών του. Τα αποτελέσματα ήταν θεαματικά, όμως τον οδήγησαν και σε ένα άλλο χρήσιμο
συμπέρασμα. Παρατήρησε πόσο σημαντικός ήταν ο ψυχολογικός παράγοντας και η ικανότητα που είχε ο ίδιος να προκαλεί ένα
είδος καταληψίας στους ασθενείς του με το να τους κοιτάζει στα μάτια ή να τους ζητάει να συγκεντρώνουν το βλέμμα τους στο δά-

29

χτυλό του. Με αυτόν τον τρόπο ο Mesmer εισήγαγε τις πρώτες
αρχές του υπνωτισμού και συνέδεσε το όνομά του με το αγγλικό
ρήμα mesmerize που σημαίνει «προκαλώ καταληψία, γοητεύω
και ασκώ ψυχικό έλεγχο».
Όπως όμως συμβαίνει συνήθως με κάθε πρωτοπόρο της
σκέψης, ο Mesmer κυνηγήθηκε και απορρίφθηκε από το κατεστημένο της εποχής του. Παρόλο που εξαίρετοι επιστήμονες
έσπευσαν να μελετήσουν τη θεωρία του και να δοκιμάσουν τις
πρακτικές του με θετικά αποτελέσματα, ένας ανηλεής πόλεμος
ξεκίνησε εις βάρος του. Γιατροί του έστελναν ψεύτικους ασθενείς
με ανύπαρκτα συμπτώματα κι έπειτα δημοσίευαν μελέτες όπου
τον κατηγορούσαν για τσαρλατανισμό. Στο Παρίσι κινδύνευσε
η ζωή του, ενώ στη Βιέννη εκδιώχθηκε από την αστυνομία. Κουρασμένος και πικραμένος από τους ανθρώπους, αποσύρθηκε
από την ιατρική του δράση και αυτοεξορίστηκε στην Κωστάντζα. Πέθανε το 1815 στα 79 του χρόνια, αφήνοντας πίσω του
ένα μεγάλο έργο ζωής.
Το φιλοσοφικό και ψυχολογικό υπόβαθρο του Μεσμερισμού
Αν και ο Μεσμερισμός υπήρξε μια νέα και «ανεξήγητη» πρακτική για την εποχή του, μπορεί ωστόσο να εξηγηθεί σήμερα με
βάση την παραδοσιακή κινέζικη ιατρική, τον Εσωτερισμό και τη
σύγχρονη ψυχολογία. Το μαγνητικό ρευστό που αποτέλεσε τον
θεμέλιο λίθο της θεωρίας του είναι στην πραγματικότητα η ζωτική ενέργεια που διαποτίζει κάθε σώμα και που δύναται να διαταραχθεί προκαλώντας ασθένειες. Επίσης, γνωστή είναι σήμερα
και η δύναμη της αυθυποβολής που μπορεί να δημιουργήσει
ψυχοσωματικά συμπτώματα ή αντίθετα να θεραπεύσει έναν άνθρωπο από αυτά.
Τέλος, ο Mesmer θεωρείται ένας πρωτοπόρος του ψυχοδράματος, καθώς εφάρμοσε την αρχή της δημιουργίας μιας ατμόσφαιρας που ήταν κατάλληλη για μια θεραπεία. Αντίθετα από
ό,τι πιστεύεται ευρέως, η μέθοδός του δεν ταυτίζεται με αυτή του
υπνωτισμού, αλλά έχει στοιχεία της σαμανιστικής θεραπευτικής
πρακτικής που μας έχουν κληροδοτήσει διάφοροι πολιτισμοί.
Σήμερα υπάρχουν διάφορες εναλλακτικές πρακτικές που

του ανθρώπου.
Αυτή είναι λοιπόν η συμβολή του Franz Anton Mesmer τον
οποίο συναντάμε τον 18ο αιώνα, αλλά που στην πραγματικότητα ήταν πολύ μπροστά από την εποχή στην οποία έζησε. Σαν
γνήσιος επιστήμονας, φιλόσοφος και θεραπευτής είχε αφιερώσει απόλυτα τη ζωή του στο έργο που επιτελούσε, γι’ αυτό
και ίδρυσε το 1783 το Τάγμα της Παγκόσμιας Αρμονίας. Όπως
μας παραδίδει έγκυρα η μεγάλη φιλόσοφος και αποκρυφίστρια
Helena Petrovna Blavatsky, στο τάγμα αυτό «υποτίθεται ότι διδασκόταν μόνο ο ζωικός μαγνητισμός, αλλά στην πραγματικότητα εφαρμόζονταν οι ιδέες του Ιπποκράτη, οι μέθοδοι των
αρχαίων Ασκληπιείων, των Ναών της Θεραπείας, και πολλές
άλλες απόκρυφες επιστήμες».
Ίσως γι΄ αυτό δεν μας κάνει τόσο εντύπωση που ο Mesmer
πάτησε γερά στο παρελθόν, δημιούργησε πρακτικά στο παρόν
και άφησε πλούσια παρακαταθήκη για το μέλλον. Ήταν πράγματι κάποιος που ξεκλείδωσε μερικές από τις άγνωστες δυνάμεις
του ανθρώπου… συνήθως κρυμμένες, όμως πάντα έτοιμες να
αποκαλυφθούν σε όσους έχουν την πίστη και τη βούληση να
προσπαθήσουν.

στηρίζονται στο θεραπευτικό κληροδότημα του Mesmer. Όμως,
όπως επεσήμανε και ο ίδιος, είναι σημαντικό ο θεραπευτής να
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Σκηνοθεσία: Andrew Stanton
Σενάριο: Andrew Stanton, Mark Andrews, Michael
Chabon, βασισμένο στο βιβλίο A Princess of Mars του
Edgar Rice Burroughs
Πρωταγωνιστούν: Taylor Kitsch, Lynn Collins,
Samantha Morton, Mark Strong, Ciaran Hinds, Dominic
West, James Purefoy, Willem Dafoe

εσωτερικός
κινηµατογράφος

Ο

John Carter, βετεράνος του αμερικανι-

Ο σκηνοθέτης Andrew Stanton (Finding Nemo, WALL-E),

κού εμφυλίου πολέμου, προσπαθεί να

στην πρώτη του προσπάθεια με ζωντανούς ηθοποιούς, κα-

αφήσει πίσω του το παρελθόν ζώντας

ταφέρνει να μας ταξιδέψει στον κόκκινο πλανήτη, έναν κόσμο

σαν χρυσοθήρας. Κυνηγημένος τόσο

ερημωμένο από συνεχείς πολέμους, με ελάχιστα κέντρα πο-

από αμερικανούς στρατιώτες όσο και

λιτισμού να απομένουν. Τα ειδικά εφέ και η τεχνική motion

από ινδιάνους καταφεύγει σε μία σπη-

capture έχουν την τιμητική τους και το τελικό αποτέλεσμα

λιά, από όπου με περίεργο τρόπο μεταφέρεται στον πλανήτη

είναι καταπληκτικό. Οι πρωταγωνιστές δίνουν ικανοποιητικές

Άρη, που οι κάτοικοί του ονομάζουν Barsoom. Εκεί αιχμαλωτί-

ερμηνείες, αν και επισκιάζονται από τους δεύτερους ρόλους,

ζεται από τους Thark, τους τετράχειρες πράσινους κατοίκους

ιδιαίτερα του Mark Strong, που φαίνεται να έχει καθιερωθεί

του πλανήτη. Με την πολεμική του εμπειρία και έχοντας αυ-

στο ρόλο του κακού, και του James Purefoy, ο οποίος κατα-

ξημένη δύναμη, λόγω της μικρότερης βαρύτητας, καταφέρνει

φέρνει να κλέψει την παράσταση στις λίγες σκηνές που εμφα-

να αναδειχτεί. Ζώντας μαζί με τους Thark, μαθαίνει για άλλον

νίζεται. Οι αλλαγές που έχουν γίνει από το βιβλίο δεν μειώνουν

έναν εμφύλιο μεταξύ των κόκκινων ανθωπόμορφων αρειανών

καθόλου την υπόθεση ενώ τα στοιχεία που έχουν προστεθεί

της Zodanga και του Helium, έναν πόλεμο που κρατάει εδώ

από μετέπειτα βιβλία της σειράς, επιτρέπουν μια πιο ομαλή

και χίλια χρόνια. Έναν πόλεμο στον οποίο αναπόφευκτα θα

μετάβαση σε περίπτωση που γυριστεί δεύτερο μέρος.

εμπλακεί και ο ίδιος.
Η ταινία βασίζεται στο βιβλίο «A Princess of Mars», γραμμένο το 1912 από τον Edgar Rice Burroughs, γνωστότερος στους
πιο πολλούς ως ο δημιουργός του Ταρζάν. Πρόκειται για το
πρώτο βιβλίο της σειράς John Carter of Mars, η οποία άσκησε μεγάλη επιρροή στον τομέα της επιστημονικής φαντασίας
και έθεσε κάποιες από τις βάσεις όπου στηρίχτηκαν μετέπειτα
λογοτεχνικά και κινηματογραφικά έργα, με πιο πρόσφατο παράδειγμα το Avatar.

Και αν κάποια σημεία μοιάζουν κλισέ, είναι απόλυτα φυσιολογικό. Αυτή είναι η ιστορία που τα δημιούργησε.

Πηγή: www.vita.gr

testαρε
τον εαυτό σου

Τεστ: ακούτε τη διαίσθησή σας;
Πιστεύετε ότι η διαίσθηση,
δηλαδή «η αντίληψη ή
η κατανόηση χωρίς τη
συμβολή της λογικής ή των
αισθήσεων», είναι μία ακόμα
πηγή πληροφοριών που
μπορεί να σας οδηγήσει σε
πιο σωστές αποφάσεις και
επιλογές ή δεν αναγνωρίζετε
καν την ύπαρξή της; Οι
ερωτήσεις που ακολουθούν
θα σας δώσουν την
απάντηση...
Σημειώστε σε κάθε ερώτηση
την απάντηση που σας
εκφράζει περισσότερο.

5. Βλέπετε ένα έντονο όνειρο με ένα φίλο, με τον οποίο έχετε
να μιλήσετε πολλούς μήνες. Τι κάνετε;

-Τίποτα. Τα όνειρα για μένα ανήκουν στη σφαίρα της φαντασίας.
-Το βρίσκω ενδιαφέρον και το λέω στο/στη σύντροφό μου, αλλά
δεν επικοινωνώ με τον φίλο μου.
-Θα μπορούσε να είναι μια προειδοποίηση. Παίρνω τηλέφωνο
τον φίλο μου ή του γράφω.

1. Ίσως σας έχει συμβεί: Έχετε την αίσθηση ότι

6. Πηγαίνετε για συνέντευξη σε καινούργια δουλειά. Ο μισθός,

κάποιος σας κοιτάζει από πίσω, γυρνάτε και, πράγ-

ο εργοδότης σάς φαίνονται καλά, όμως έχετε μία δυσάρεστη

ματι, έτσι είναι.

ένταση μπαίνοντας στο κτίριο, αλλά και αργότερα, όταν σκέ-

-Δεν μου έχει συμβεί ποτέ.

φτεστε τη δουλειά. Τι κάνετε;

-Καμιά φορά συμβαίνει.

-Στην αρχή νιώθει κανείς άβολα σε μια καινούργια δουλειά, είναι

-Μου συμβαίνει συχνά, το καταλαβαίνω γρήγορα

φυσικό. Το διώχνω από το μυαλό μου και παίρνω τη θέση.

όταν κάποιος με κοιτά.

-Το συζητάω με κάποιον δικό μου και ρωτάω τη γνώμη του.

2. Σας έχει τύχει να έχετε ένα προαίσθημα για ένα

-Εμπιστεύομαι το ένστικτό μου και δεν παίρνω τη θέση.

μελλοντικό συμβάν και εκ των υστέρων να επιβε-

7. Έχετε ραντεβού στις 5 με τη φίλη σας, που είναι πάντα συ-

βαιωθείτε;

νεπής. Μία ώρα πριν, κάτι σας κάνει να θέλετε να την πάρετε

-Όχι, ποτέ.

τηλέφωνο. Τι κάνετε;

-Ναι, αλλά σπάνια.

-Τίποτα, σε μία ώρα θα έρθει έτσι κι αλλιώς.

-Ναι, αρκετές φορές.

-Περιμένω να δω αν θα μου έρθει ξανά αυτή η αίσθηση, και τότε

3. Θυμάστε τα όνειρα που βλέπετε;

-Σχεδόν ποτέ.

της τηλεφωνώ.
-Της τηλεφωνώ, έστω και χωρίς να ξέρω ακριβώς γιατί.

-Μερικές φορές.

8. Σας έχει συμβεί να γνωρίσετε κάποιον που αισθάνεστε ότι

-Συχνά.

σας είναι οικείος ενώ είναι η πρώτη φορά που τον συναντάτε;

4. Σας έχει συμβεί να σκεφτείτε κάποιο πρόσωπο

-Όχι, δεν μου συμβαίνει ποτέ.

και αμέσως μετά να σας πάρει τηλέφωνο;

-Όχι, αλλά μερικές φορές έχω αυθόρμητα συναισθήματα συ-

- Ποτέ.

μπάθειας ή αντιπάθειας για ανθρώπους που δεν έχω ξανασυ-

- Ναι, αλλά σπάνια.

ναντήσει.

- Αρκετές φορές.

-Ναι, μου έχει συμβεί.

9. Λένε ότι οι ιθαγενείς της Αυστραλίας μπορούν με τη

10. Όταν η λογική σας αξιολογεί μια κατάσταση διαφο-

διαίσθησή τους να βρουν νερό ακόμα και στις πιο ξηρές

ρετικά από ό,τι το συναίσθημά σας, ποιο από τα δύο ακο-

περιοχές της ερήμου. Τι σκέφτεστε γι’ αυτό;

λουθείτε;

-Δεν το πιστεύω. Μάλλον προσανατολίζονται με βάση τα

-Ακολουθώ τη λογική. Το συναίσθημα δεν το θεωρώ πολύ

στοιχεία της φύσης, τα φυτά, τα ζώα κλπ.

αξιόπιστο σύμβουλο.

-Είναι πιθανό.

-Εξίσου συχνά, πότε το ένα και πότε το άλλο.

-Και βέβαια το πιστεύω, οι ιθαγενείς διαθέτουν συχνά απί-

-Το συναίσθημα. Δρω όπως μου υπαγορεύει το ένστικτό

στευτες ικανότητες τέτοιου είδους.

μου.

Αποτελέσματα
Αξιολόγηση
Αθροίστε τα Α, Β και Γ των απαντήσεών σας και βρείτε σε ποια

Περισσότερα Β

Ακονίστε τη διαίσθησή σας

(ή ποιες, αν ισοβαθμείτε σε κάποιες) από τις παρακάτω κατηγορίες ανήκετε.

Η διαίσθησή σας είναι αρκετά ανεπτυγμένη, αλλά δεν τη χρησιμοποιείτε ακόμα όσο θα μπορούσατε. Εξασκηθείτε σιγά-σιγά
να τη συμβουλεύεστε περισσότερο στην καθημερινή σας ζωή.

Περισσότερα Α

Η διαίσθηση σας είναι
άγνωστη

Όταν παίρνετε αποφάσεις, έστω και μικρές, αφήστε και το συναίσθημά σας να πάρει τον λόγο. Όταν έχετε «ξαφνικές» ιδέες
ή εμπνεύσεις, αφήστε να σας γίνουν συνειδητές, σκεφτείτε τις
και δοκιμάστε να ακολουθείτε πότε-πότε τέτοιες παρορμήσεις,

Δεν έχετε συνειδητοποιήσει τις

έστω κι αν πηγαίνετε λίγο κόντρα σε λογικά επιχειρήματα.

διαισθητικές σας ικανότητες ή
δεν έχετε ακόμα ανακαλύψει
την αξία τους. Μάθετε να δί-

Περισσότερα Γ

Κάντε... μάθημα κατ’ οίκον

νετε περισσότερη προσοχή στα συναισθήματά σας, που μπορούν πραγματικά να είναι μια πολύτιμη πηγή πληροφοριών.
Προσπαθήστε να οξύνετε την ικανότητά σας να αναγνωρίζετε και να συνειδητοποιείτε τα συναισθήματά σας. Δώστε μια
ώθηση στη διαίσθησή σας καθιερώνοντας, εάν είναι δυνατόν
καθημερινά, μερικές στιγμές χαλάρωσης. Τις στιγμές αυτές,
βγάλτε όσο γίνεται τα τρέχοντα θέματα από το μυαλό σας και
ασχοληθείτε με κάτι που σας χαλαρώνει, όπως μια βόλτα σε
ένα ήσυχο μέρος ή το διάβασμα ενός ωραίου βιβλίου. Κάντε
το συνήθειά σας να συζητάτε με άλλους πότε-πότε για τα συναισθήματά σας και ρωτήστε τους
ποιες είναι οι δικές τους εμπειρίες με τη διαίσθησή τους.

Η διαίσθησή σας είναι πολύ ζωντανή και έχετε απόλυτη αίσθηση του τι μπορείτε να κάνετε με αυτήν. Ξεκινήστε ένα
«ημερολόγιο διαίσθησης», στο οποίο θα ση¬μειώνετε κάθε
διαισθητική σας εμπειρία, όσο μικρή ή ασήμαντη κι αν είναι.
Καταγράφετε κάθε φορά με λεπτομέρειες ποια συναισθήματα
είχατε και γιατί ενεργήσατε με τον συγκεκριμένο τρόπο. Έτσι
θα γνωρίσετε ακόμη καλύτερα τη διαισθητική σας ικανότητα
και θα μπορέσετε να την αναπτύξετε περισσότερο.

για την ευτυχία

ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ

...ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΗ

«Κάθε άνθρωπος έχει
μέσα του μια ήπειρο διαθέσεων, που δεν έχει
ανακαλύψει...Ευτυχής

«Ποια είναι για μένα η συνταγή της

αυτός

ευτυχίας;

που

γίνεται

Κο-

λόμβος της ψυχής του»

Ένα ναι, ένα Όχι, μια ευθεία γραμμή,

Sir William Temple

ένας σκοπός…» Νίτσε

«Μην ψάχνεις την ευτυχία: είναι
πάντοτε μέσα σου» Πυθαγόρας

«Να φανταζόμαστε χωρίς φαντασιώσεις, να ονειρευόμαστε με πρακτικό τρόπο,
να ριχνόμαστε στην περιπέτεια με υπολογισμένα τα ρίσκα, να αγαπάμε χωρίς
αντάλλαγμα, είναι οι εκθέτες μιας καλά στερεωμένης ευτυχίας» D.S.Guzman

«Καμία ευτυχία δεν είναι τόσο
μεγάλη,

όσο

η

γαλήνη

του

πνεύματος» Βούδας

«Όσοι ευτυχούν πρέπει πάντοτε
πρόθυμα να βοηθούν τους δυ-

«Ευτυχία είναι πράγμα απλό και λιτοδίαιτο. Ένα
ποτήρι κρασί, ένα κάστανο, ένα φτωχό μαγκαλάκι, η βοή της θάλασσας τίποτα άλλο. Χρειάζεται μονάχα για να νιώσεις πως όλα τούτα
είναι ευτυχία, μια καρδιά απλή και λιτοδίαιτη»
Καζαντζάκης

στυχείς, γιατί κανένας δεν μπορεί να ξέρει τι του επιφυλάσσει
το μέλλον»
Δημοσθένης

για το

γέλιο
* H παρέα δεν είναι απαραίτητη για
* Ένας ενήλικας γελά περί τις
6.205 φορές τον χρόνο Κατά μέσον
όρο. Αυτό σημαίνει περί τις 17 φορές
την ημέρα. Δεν είναι πολύ: Τα παιδιά
γελούν κατά μέσον όρο 40 φορές την
ημέρα! Εδώ χρειάζεται να θυμόμαστε

να γελάσουμε, έχει όμως διαπιστωθεί
ότι γελάμε περισσότερο με το ίδιο
αστείο, αν γίνεται παρουσία άλλων.
Επίσης γελάμε κατά μέσον όρο 30
φορές περισσότερο με παρέα σε

ήξερες
ότι...

σχέση με τις μοναχικές στιγμές μας.

τα λόγια των ειδικών όπου λένε:

«Δεν σταματάς να γελάς
επειδή γερνάς. Γερνάς επειδή
σταματάς να γελάς».

* Το γέλιο δεν είναι μόνο
ανθρώπινο προνόμιο (αρκετά
ζώα όπως τα τρωκτικά και οι

(M. Pritchart)

πίθηκοι γελάνε). Όμως μόνο ο
άνθρωπος μπορεί να ξεχωρίσει
τις διαφορετικές χρήσεις του γέλιου: γελάμε επιθετικά,
σαρκαστικά, ερωτικά, φιλικά, αμυντικά (για να διώξουμε
το στρες).

* Ένας άνδρας που γελά
τρανταχτά, εκπνέει τον αέρα από
τους πνεύμονές του με ταχύτητα
που αγγίζει τα 100 χιλιόμετρα την
ώρα!

Για αυτό θυμηθείτε:
* Γελάστε ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής
σας.

* Φυσικά κάθε ηλικία γελά με διαφορετικά
αστεία: τα παιδιά με τις εκπλήξεις που
στην ηλικία τους είναι πολλές, οι έφηβοι
με τα θέματα-ταμπού και με τη σάτιρα των
γονέων και διδασκάλων και οι ενήλικοι
με τα λεκτικά παιχνίδια, τη σάτιρα και, αν
είμαστε αρκούντως ώριμοι, με τον ίδιο μας
τον εαυτό.

* Γελάστε γιατί η ζωή αναδεικνύει την ομορφιά της μέσα
από τις ανατροπές.
* Εκεί που νομίζετε ότι τίποτε δεν μπορεί να πάει χειρότερα,
θυμηθείτε ότι το γέλιο μπορεί να ανατρέψει τα δεδομένα.
* Γιατί αν μπορέσουμε να γελάσουμε με κάτι, τότε μπορούμε
και να το ξεπεράσουμε...
* Γελάστε και το γέλιο σας θα εισακουστεί!

«Μία ημέρα χωρίς γέλιο είναι μία χαμένη ημέρα».

ΤΣΑΚΡΑ: Τα Ενεργειακά Κέντρα Μεταμόρφωσης, Χαρίσι Γιοχάρι

Στο βιβλίο αυτό ο Χαρίσι Γιοχάρι δίνει αρκετές πληροφορίες σχετικά με τα κέντρα ενέργειας τους ανθρώπου γνωστά στη Γιόγκα ως
τσάκρα. Ο συγγραφέας εξηγεί τη σύνδεση του κάθε τσάκρα με τα
χρώματα, τους ήχους, τις επιθυμίες, τα στοιχεία, τους πλανήτες και
τις θεότητες. Παράλληλα όμως δίνει πολλά πρόσθετα στοιχεία για τα
τσάκρας. Έτσι το βιβλίο αυτό είναι χρήσιμο για όποιον ενδιαφέρεται
για τη Γιόγκα. Η έκδοση είναι αναθεωρημένη και εμπλουτισμένη με
νέους έγχρωμους πίνακες και ασπρόμαυρες εικόνες.
Από τον Ιησού στο Χριστό, Ρούντολφ Στάινερ

βιβλιο
παρου
σιαση

Στο βιβλίο αυτό περιέχονται έντεκα διαλέξεις που δόθηκαν στην
Κολσρούη από τον γνωστό ιδρυτή της Ανθρωποσοφίας Ρούντολφ
Στάινερ.
Στις διαλέξεις αυτές ο Ρούντολφ Στάινερ αναφέρεται σε θέματα όπως το μυστήριο του Γολγοθά, τα Ευαγγέλια, την ερμηνεία της ανάστασης του φυσικού
σώματος, αλλά τονίζει και την ανακάλυψη του εσωτερικού δρόμου προς το Χριστό και την
αφύπνιση για μια νέα αποκάλυψη.
Κυκλοφορούν από τις Εκδόσεις Κέδρος, Γενναδίου 3 Αθήνα.
Τηλ. 210.38.02.007, 210 33.11.226, www.kedros.gr
Φυσιογνωμική, Ο χαρακτήρας του ανθρώπου από τη Φυσιογνωμία, Γεώργιος Σιέττος

Σε αυτό το βιβλίο ο πολυγραφότατος συγγραφέας Γεώργιος Σιέττος αναφέρεται στο ενδιαφέρον θέμα της Φυσιογνωμικής.
Με τη «Φυσιογνωμική» γίνεται μια προσπάθεια να εξηγηθεί ο χαρακτήρας, οι ψυχικές ιδιότητες και οι ροπές του ανθρώπου. Τις βάσεις της φυσιογνωμικής τις έθεσε ο Αριστοτέλης, ο
οποίος υποστήριξε ότι η συγκριτική μελέτη της φυσιογνωμίας του ανθρώπου μπορεί να έχει
επιτυχία, με ακρίβεια και λεπτομέρεια μόνο μεταξύ των ομοίων ανθρωπίνων τύπων.
Έκτοτε ανακαλύφθηκαν πολλοί τρόποι διάγνωσης, οι οποίοι αναλύονται και παρουσιάζονται εύληπτα από τον συγγραφέα.
Οι θείες στάσεις και οι επιδράσεις τους επί των ενδοκρινών αδένων, Κατζοράν Αλή

Στο βιβλίο παρουσιάζεται ένα σύστημα μεθόδων επαληθευμένων απο τον ίδιο τον συγγραφέα, ο οποίος έχοντας αντιληφθεί τις δυνάμεις που κρύβονται μέσα στο ανθρώπινο ον,
μελέτησε τον τρόπο ανάπτυξής τους.
Στο πρώτο μέρος δίνει σαράντα οκτώ στάσεις μαζί με μια ειδική Αγωγή της Αναπνοής
και στο δεύτερο και τελικό μέρος επτά στάσεις διαλογισμού που η κάθε μία οδηγεί και στην
διέγερση ενός ενδοκρινούς αδένος. Χρειάζεται όμως ο ενδιαφερόμενος να βαδίζει ένα πνευματικό δρόμο, στον οποίο θα χρησιμοποιηθούν οι δημιουργικές και αναγεννητικές δυνάμεις, οι
οποίες ξυπνούν μέσω αυτής της διαδικασίας σύμφωνα με τον συγγραφέα.
Κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Πύρινος Κόσμος
Ιπποκράτους 16 Τηλ. 210.36.02.883 – 36.15.223
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ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ
ΤΕΥΧΟΣ
Θεωρία των Υπερχορδών και αρχαία Φιλοσοφία
Το ερώτημα για τη φύση του κόσμου μας δεν είναι σύγχρονο.
Αν ψάξουμε καλύτερα θα δούμε ότι απασχόλησε εδώ και χιλιάδες
χρόνια γενιές φιλοσόφων. Οι προσωκρατικοί φιλόσοφοι Θαλής,
Αναξίμανδρος, Ηράκλειτος, Παρμενίδης, Πυθαγόρας, Δημόκριτος
και πολλοί άλλοι φιλόσοφοι αυτής της γραμμής προσπάθησαν να
ερμηνεύσουν τη φύση και γι’ αυτό ονομάστηκαν «φυσικοί φιλόσοφοι». Αλλά και στη μακρινή Ανατολή, στην αρχαία Κίνα και στην
Ινδία, διάφορα φιλοσοφικά συστήματα προσπάθησαν να δώσουν
μία ερμηνεία του κόσμου, αν και μερικές φορές πιο αλληγορική,
ποιητική και συμβολική από αυτή των Δυτικών. Κι όμως, χιλιάδες
χρόνια μετά αυτές οι θεωρίες έδωσαν έμπνευση για τη γέννηση
των κορυφαίων θεωριών του 20ου αιώνα.

∆ον Κιχώτης – Σύμβολο ενός ονειροπόλου ή
ενός τρελού;
Το έργο «Δον Κιχώτης», ή ακριβέστερα «Δον Κιχώτης της
Μάντσα», γράφτηκε το 1597 από τον Don Miguel De Cervantes.
Ποιο είναι αυτό το στοιχείο στην προσωπικότητα του Δον Κιχώτη, που τον ανάγει σε αγαπημένο ήρωα και προκαλεί τη
φαντασία μας;
Γιατί ενώ από τη μια περιγελούμε τα όνειρά του και την παράλογη περιπέτεια στην οποία εμπλέκεται, την ίδια στιγμή ταυτιζόμαστε μαζί του;
Τι είναι αυτό που μας κάνει να γελάμε με τον Σάντσο Πάντσα,
τον ακόλουθό του, και παράλληλα να τον αγαπάμε τόσο πολύ;

«Συνέντευξη» με τον Μάρκο Αυρήλιο
Ο Μάρκος Αυρήλιος υπήρξε αυτοκράτορας της Ρώμης και ένας
από τους μεγαλύτερους στοχαστές φιλοσόφους. Το μεγαλείο της
σκέψης του, επηρεασμένης από την στωική φιλοσοφία, φαίνεται
σε αυτά που έγραψε στο προσωπικό του ημερολόγιο, το έργο «Εις
εαυτόν». Μέσα από μια εικονική συνέντευξη θα προσπαθήσουμε να
καταλάβουμε καλύτερα την σκέψη του.
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