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• Αυτήν τη στιγμή ένα παιδί γεννιέται… και το πρώτο του κλάμα ηχεί φέρνοντας στο φως
μια νέα ζωή.
• Αυτήν τη στιγμή ένα κορίτσι ερωτεύεται… και τα μάτια της δακρύζουν από καθαρή
ευτυχία.
• Αυτήν τη στιγμή ένας γέροντας καμαρώνει τα έργα της ζωής του… και το βλέμμα του
βουρκώνει αφήνοντας ένα δάκρυ να πέσει.
Αλλά ταυτόχρονα…
• Αυτήν τη στιγμή ένα παιδί πεθαίνει από ασιτία… και στα μάτια του διαβάζουμε ένα
«γιατί», μια απόγνωση.
• Αυτήν τη στιγμή ένα κορίτσι κακοποιείται… και ο πόνος διαπερνά το σώμα και την
ψυχή της.
• Αυτήν τη στιγμή ένας γέρος, απελπισμένος, τραβά χωρίς στόχο… γαντζωμένος σε
μια ζωή όπου δεν έχει πια θέση.
Η ζωή είναι φτιαγμένη με δάκρυα χαράς και πόνου. Αλλά πού οδηγεί η ζωή, όταν ο

24 αιώνες η

Όλοι μπορούμε να απαλύνουμε τον πόνο και να δώσουμε ένα νόημα σε μια ζωή χωρίς
Πνεύμα. Όλοι μπορούμε να ενισχύσουμε την ομορφιά και το θάρρος και να παλέψουμε για μια
Ζωή πιο φωτεινή και πιο δίκαιη. Δε χρειάζεται να περιμένουμε τις γιορτές των Χριστουγέννων,
για να αφουγκραστούμε τη δυστυχία και να ανοίξουμε την καρδιά μας στον συνάνθρωπο.
Εσύ, που ξέρεις να δώσεις ζωή και μπορείς να θρέψεις με γνώσεις και ελπίδες τα τόσα
«ορφανά» παιδιά που υπάρχουν στον κόσμο.
Εσύ, που ο Έρωτας χτύπησε την πόρτα σου και άνοιξε την καρδιά σου, για να δέχεσαι και
να προσφέρεις τη γλυκιά του δύναμη.

editorial

άνθρωπος δεν έχει στόχους;

Εσύ, που είσαι δραστήριος και δημιουργείς και βλέπεις, με υπερηφάνεια, να ανθίζουν τα

Ακαδημία ζωντανή
24 ωρες η φιλοσοφία στη ζωή…
Με αυτό το σύνθημα, θα γιορτάσουμε
τα 2400 χρόνια από
την ίδρυση της Ακαδημίας του Πλάτω-

έργα σου, ενώ άλλοι ακολουθούν και βελτιώνουν αυτά που εσύ ξεκίνησες, για να χτίσουν ένα

να, στο συνέδριο που

καλύτερο μέλλον.

θα διεξαχθεί στις 20

Εσύ… μην πεις απλά ότι λυπάσαι για ό,τι συμβαίνει γύρω σου. Η λύπη πικραίνει και σε

Νοεμβρίου στις 8 μ.μ.

κάνει να πενθείς χωρίς να προσφέρει τίποτα. Μην πεις ότι δεν μπορείς, μη με ρωτάς «Τι να

στον πολυχώρο ΙΑ-

κάνω;». Μέσα στην Ψυχή σου βρίσκονται οι λύσεις που αναζητάς.

ΝΟΣ, Σταδίου 24

Μην κλείσεις τα μάτια σου μπροστά σε τόση δυστυχία, μην περνάς αδιάφορος, γιατί εσύ
είσαι μια καρδιά που αγαπάει την ανθρωπότητα. Και, όπως λέει το αρχαίο κείμενο: «Άφησε

στην Αθήνα.

κάθε δάκρυ ανθρώπινο, καυτό να πέφτει μέσα στην καρδιά σου και εκεί να μένει, και μην το

Αφιερώνουμε τις σε-

σβήνεις πριν να’ χει τέλεια αφανισθεί ο πόνος που το γέννησε… τα δάκρυα αυτά είναι τα

λίδες αυτού του τεύ-

ποτάμια που ποτίζουν τους κάμπους της αθάνατης Συμπόνιας»(1).
Εσύ… μπορείς να είσαι μια Δύναμη που αγωνίζεται ενάντια στην αδικία και προσφέρει
γενναιόδωρα μια Ακτίνα Φωτός σε όλους.
Μην κρυφτείς στο καβούκι σου κι έλα μαζί να φτιάξουμε έναν κόσμο πιο καλό.

χους στην Φιλοσοφία
που μπορεί ξανά, να
δώσει τις απαντήσεις
που αναζητούμε και
να φωτίσει την καθη-

(1) Η Φωνή της Σιγής, Ε.Π. Μπλαβάτσκυ						
		

μερινότητα μας.

νέα

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

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

επιστημονικά

Φως στη
«γέννηση» των
Φαραώ
Βρετανοί επιστήμονες κατάφεραν για πρώτη φορά να
προσδιορίσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τη χρονολόγηση
της δημιουργίας του αιγυπτιακού πολιτισμού και της βασιλείας των πρώτων Φαραώ.
Η βασική διαπίστωση είναι
ότι χρειάστηκαν πολύ λιγότερα χρόνια από ό,τι πίστευαν
ως τώρα οι αρχαιολόγοι και

αρκεί περισσότερο χρόνο.
Αυτή η αντίληψη του χρόνου τους δίνει σημαντικά πλεονεκτήματα. Οι μύγες, για παράδειγμα, έχοντας αυτή την ικανότητα μπορούν να αποφεύγουν τις μυγοσκοτώστρες, όπως απέφευγε τις σφαίρες ο Κιάνου Ριβς ως Neo στο Matrix.

οι ιστορικοί, για να μεταμορ-

• TOVIMA.GR

φωθεί η αρχαία Αίγυπτος από

Οι προϊστορικοί ζωγράφοι των σπηλαίων
ήταν κυρίως γυναίκες

μια έκταση ανόμοιων αγροτών σε ένα οργανωμένο κράτος με συγκεκριμένα σύνορα και θεσμούς.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής το φυσικό Μάικλ Ντι του Εργαστηρίου Ερευνών Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, χρησιμοποίησαν εξελιγμένες μεθόδους χρονολόγησης τριχών, οστών και φυτών μέσω ραδιενεργού άνθρακα, καθώς και στατιστικά μοντέλα ηλεκτρονικών υπολογιστών. Κατέληξαν έτσι στο συμπέρασμα ότι ο πρώτος ηγεμόνας της χώρας, ο βασιλιάς Αχά, ανήλθε στην εξουσία μεταξύ του 3111 και
του 3045 π.Χ. εγκαινιάζοντας την πρώτη δυναστεία.
• TOVIMA.GR

Οι μύγες βλέπουν σαν τον Neo στο
Matrix!
Eρευνητές στη Βρετανία υποστηρίζουν ότι τα μικρά σε μέγεθος ζώα και ειδικά τα έντομα και τα μικρά πτηνά αντιλαμβάνονται το χρόνο διαφορετικά από ότι τα υπόλοιπα. Σύμφωνα με τους ερευνητές για τα έντομα και τα μικρά πτηνά ο χρόνος κυλάει σε αργή κίνηση.
Τα έντομα και τα μικρά πουλιά μπορούν να δουν πολύ περισσότερα πράγματα γύρω τους μέσα σε ένα δευτερόλεπτο
από ό,τι ένα μεγάλο ζώο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα έντομα
και τα μικρά πτηνά να βιώνουν κάθε δευτερόλεπτο σαν να δι-

Γυναίκες ήταν στην πλειοψηφία τους οι πρώτοι άνθρωποι
με καλλιτεχνικές ανησυχίες υποστηρίζει νέα μελέτη Αμερικανού καθηγητή αρχαιολογίας. Στο συμπέρασμα αυτό κατέληξε,
αφού ανέλυσε τα αποτυπώματα χεριών ηλικίας δεκάδων χιλιάδων ετών, από βραχογραφίες σε σπήλαια της Ισπανίας και της
Γαλλίας, ερχόμενος σε αντίθεση με δεκαετίες εμπεδωμένων πεποιθήσεων.
• pathfinder.gr

Ο ύπνος «καθαρίζει» τον εγκέφαλο από
τις επιβλαβείς τοξίνες
Ο καλός και επαρκής ύπνος είναι απαραίτητος σε κάθε άνθρωπο, διότι βοηθά τον εγκέφαλο να απαλλαγεί από τις τοξίνες που συσσωρεύονται κατά τη διάρκεια της ημέρας, υποστηρίζουν Αμερικανοί ερευνητές του Ιατρικού Κέντρου του Πανεπιστημίου του Ρότσεστερ της Νέας Υόρκης, με επικεφαλής
τη δρ Μάικεν Νέντεργκαρντ. Aνακάλυψαν πως τα βοηθητικά
εγκεφαλικά κύτταρα συρρικνώνονται στη διάρκεια του ύπνου,
ώστε να ανοίξουν μεγαλύτερα διάκενα μεταξύ των νευρώνων
επιτρέποντας την απορροή από τον εγκέφαλο των επιζήμιων
ουσιών.
• http://news.in.gr/

Για να τραβήξουν τις φωτογραφίες οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν ένα
ατομικό μικροσκόπιο που μπορεί να δει
μια εικόνα σε ανάλυση νανόμετρου.
• http://www.news.gr

Ο Δίας και ο Κρόνος
βρέχουν διαμάντια!
Ακούγεται σαν προϊόν επιστημονικής φαντασίας, αλλά είναι πιθανό ότι
από τον ουρανό του Κρόνου και του Δία
πέφτουν διαμάντια, με αποτέλεσμα εκατομμύρια τόνοι αυτών των πολύτιμων
λίθων να έχουν αποθηκευτεί στους δύο
πλανήτες (περιμένοντας τους «κυνηγούς» από τη Γη)!
Αυτή την εντυπωσιακή εκτίμηση
έκαναν δύο Αμερικανοί επιστήμονες,
οι οποίοι μελέτησαν τις ηλεκτρικές καταιγίδες που λαμβάνουν χώρα συνεχώς
στους δύο γιγάντιους πλανήτες γεννώντας μεγάλες ποσότητες σωματιδίων
άνθρακα, τα οποία στη συνέχεια, λόγω
των ακραίων ατμοσφαιρικών συνθηκών, μετασχηματίζονται σε στερεά διαμάντια.
• http://www.news.gr

Οι πρώτες φωτογραφίες
των δεσμών του
υδρογόνου στην ιστορία

Μπορούμε να μυρίσουμε
μόλις 10 μυρωδιές

Ρομποτικά χέρια που θα
νιώθουν το άγγιγμα

Οι χιλιάδες μυρωδιές και αρώματα

Μια νέα μελέτη ειδικών του Πανεπι-

που μπορούμε να συλλάβουμε μέσω

στημίου του Σικάγου ανοίγει το δρόμο

της μύτης μας, μπορούν να διαιρεθούν

για την ανάπτυξη προσθετικών άκρων

σε μόλις 10 βασικές κατηγορίες. Οι

που θα «νιώθουν» το άγγιγμα και θα

κατηγορίες οσμών που πρότειναν οι

χαρίζουν τη σημαντική …αίσθηση της

επιστήμονες είναι:

αφής σε παραπληγικά άτομα αλλά και

Αρώματα (κολώνιες κλπ), Ξύλο-

σε άτομα που έχουν ακρωτηριαστεί. Ο

Για πρώτη φορά στην ιστορία, οι επι-

ρετσίνι, Φρουτώδεις, Χημικά, Μέντα,

Σλίμαν Μπενσμάια και οι συνεργάτες

στήμονες κατάφεραν να δουν τον πιο

Γλυκιές, Ποπκόρν, Λεμόνι, Πικάντικες,

του ανέπτυξαν ένα νέο μοντέλο για τη

σημαντικό και ισχυρό δεσμό του κό-

Σαπίλας- αποσύνθεσης

μετάδοση της αίσθησης της αφής στον
εγκέφαλο «παρακάμπτοντας» τα συμ-

σμου: το δεσμό του υδρογόνου. Ο δε-

Σύμφωνα με τον καθηγητή Jason

σμός αυτός είναι τόσο σημαντικός, για-

Castro, ο οποίος ηγείτο της μελέτης,

βατικά μονοπάτια.

τί από αυτόν προκύπτει το πιο σπουδαίο

κάθε φυσική οσμή είναι ένα μείγμα - με

• tovima.gr

στοιχείο για τη ζωή, το νερό και επίσης

ποικίλες αναλογίες- των 10 παραπάνω

γιατί αυτός ο τύπος δεσμού συγκρατεί

κατηγοριών.

μαζί τα μόρια του DNA μας.

• http://www.news.gr/
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O ΔΩΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
1. Κάθισε ήρεμος και σκέψου τι έχει για σένα αξία στη ζωή. Ξεκαθάρισε και αποκρυστάλλωσε τις σκέψεις σου. Σκέψου με την καρδιά σου!
2. Σταμάτα να ζεις στο παρελθόν και προσπάθησε να ξεχάσεις τα όνειρα που είναι
απραγματοποίητα.
3. Άφησε τη φαντασία σου ελεύθερη και οραματίσου τους ρεαλιστικούς στόχους
σου, κι ας είναι μακροχρόνιοι.
4. Μοίρασε τους στόχους σου σε εβδομαδιαίες εργασίες και γράψε τον προγραμματισμό και τις ημερομηνίες εκπλήρωσης των εβδομαδιαίων εργασιών. Θέσε προτε-

O ΔΩΔΕΚΑΛΟΓΟΣ
ΤΗΣ ΔΥΣΤΥΧΙΑΣ
1. Να χρησιμοποιείς τη λέξη
«εγώ», όσο πιο συχνά μπορείς.
2. Πάντοτε να είσαι εύθικτος στις
προσβολές.
3. Να ζηλεύεις και να φθονείς
τους άλλους.
4. Να σκέφτεσαι μονάχα τον εαυτό σου.

ραιότητες.
5. Τράβα μπρος, προς την εκπλήρωση των στόχων σου... και ξεκίνησε την εφαρμογή του πρώτου στόχου σου τώρα... και όχι αύριο το πρωί. Ν’ αξιολογείς την πορεία
εφαρμογής του προγράμματός σου κάθε βδομάδα.
6. Ξύπνησε το μικρό γίγαντα με τη σιδερένια θέληση που κρύβεται μέσα σου, ανάπτυξε και συγκέντρωσε καθημερινά σιδερένια αποφασιστικότητα πραγματοποίησης
των στόχων σου.
7. Μην επιτρέψεις σε κανένα εμπόδιο, κριτική ή περιστάσεις να σε κάνουν να παρεκκλίνεις από την πορεία σου. Μην σε νοιάζει για το ... «τι θα πει ο κόσμος»... Ο κόσμος, έτσι κι αλλιώς, δεν θα κάνει ποτέ θετικά σχόλια.
8. Μην εγκαταλείψεις τις προσπάθειές σου ποτέ. Αν σκέφτεσαι ή είσαι έτοιμος να

5. Να μην εμπιστεύεσαι κανέναν.

υποχωρήσεις, μη φοβηθείς. Είναι πολύ φυσιολογικό. Η ανασφάλεια που φέρνει τις προ-

6. Να μην ξεχνάς ποτέ μια κριτική

σωρινές υποχωρήσεις, είναι «ο απαραίτητος δρόμος» που πρέπει να περάσεις, για να

που σου είχε γίνει.
7. Να περιμένεις πάντα αναγνώριση από τους άλλους.
8. Να θέλεις όλοι να συμφωνούν
με τη γνώμη και τις απόψεις σου.
9. Να δίνεις μεγάλη σημασία σε
όσα λένε οι άλλοι για σένα.
10. Να αναζητάς πάντα λάθη
στους άλλους.
11. Να μην ξεχνάς ποτέ το καλό
που πιθανόν έκανες σε κάποιον.

φτάσεις στην επιτυχία. Την επομένη το πρωί θα αισθανθείς πολύ καλυτέρα. Να ξαναπροσπαθείς και να ξαναπροσπαθείς.
9. Να αποφεύγεις τους αρνητικούς και γκρινιάρηδες ανθρώπους. Αυτοί προσπαθούν να δικαιολογήσουν τις αποτυχίες τους. Δεν είναι μόνο αντιπαραγωγικοί, είναι
και επιζήμιοι.
10. Να θυμάσαι: Είναι πολύ πιο ωφέλιμο για το πνεύμα και την ψυχή σου να προσπαθείς να μάθεις από τους συνανθρώπους σου, παρά να σχολιάζεις τις αδυναμίες
τους. Κανένας δεν είναι τέλειος και όλοι έχουν κάτι να προσφέρουν.
11. Τοιχοκόλλησε και διάβαζε καθημερινά θετικά ρητά- μηνύματα και επικαλέσου
τη βοήθεια αγαπημένων σου πρόσωπων για την αναπτέρωση του ηθικού σου.
12. Να θυμάσαι: Καμιά επιτυχία δεν πραγματοποιείται με τις πρώτες προσπάθει-

12. Να δυσαρεστείσαι, αν οι άλλοι

ες. Μάθε πρώτα να χάνεις, μετά μάθε να επιμένεις σταθερά και μόνιμα στην εκπλήρω-

δεν αναγνωρίζουν το καλό που τους

ση των στόχων σου. Είναι αδύνατο να μην πετύχεις. Οι επιτυχημένοι άνθρωποι σου εγ-

έχεις κάνει.

γυώνται την επιτυχία σου, γιατί πέρασαν από τον ίδιο δρόμο... άντεξαν και πέτυχαν.

Το πηγάδι
και η δεξαμενή

Γ

τά κάποιον που έχει νερό, ώστε να
τη γεμίζει και να μεγαλώνει την
περιουσία της. Το πηγάδι αντίθετα επιζητά έναν άνθρωπο με κου-

ια να σκάψει κανείς ένα πηγάδι, πρέπει πρώτα να

βά να του αντλεί το νερό, ώστε να

βγάλει το χώμα και τις πέτρες, ώστε ν’ αρχίσει το

μπορεί να ρέει το καινούριο.

νερό να τρέχει από τις πλευρές του πηγαδιού και να

Το πηγάδι θέλει να μοιράζε-

το γεμίσει. Το νερό βρισκόταν ήδη εκεί, δεν χρεια-

ται, η δεξαμενή θέλει να συσσω-

ζόταν να μεταφερθεί από κάπου αλλού. Το μόνο που χρειαζόταν ήταν να μετακινηθούν τα εμπόδια.

ρεύει.
Το πηγάδι έχει ρυάκια, που

Έτσι και η γνώση βρίσκεται ήδη μέσα σου. Δεν χρειάζεται

συνδέονται με τον ωκεανό. Μπο-

να την πάρεις από κάπου αλλού. Οι πηγές της είναι κρυμμέ-

ρεί να φαίνεται μικρό, στο βά-

νες στον εαυτό σου. Πρέπει απλώς να σκάψεις, ώστε ν’ απομα-

θος όμως συνδέεται με το άπειρο.

κρυνθούν τα εμπόδια -πέτρες και χώματα- και τότε αυτές θα

Η δεξαμενή, όσο μεγάλη αν φαί-

σου αποκαλυφθούν.

νεται, δεν συνδέεται με κανέναν.

Πολλές φορές όμως οι άνθρωποι, αντί να σκάβουν το πη-

Τελειώνει και κλείνει στον εαυτό

γάδι του εαυτού τους, κατασκευάζουν δεξαμενές. Η κατα-

της. Δεν έχει κανένα ρυάκι. Δεν

σκευή μιας δεξαμενής είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Δεν

έχει κανένα τρόπο να συνδεθεί με

χρειάζεται ν’ αναζητήσει κανείς τη φυσική πηγή του νερού

το άπειρο.

ΠΑΡΑ-

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

ούτε να σκάψει, για να βγάλει έξω τις πέτρες και τα χώμα-

Έτσι και ο νους του ανθρώπου μπορεί να γίνει είτε πηγά-

τα. Αντίθετα, πρέπει να χρησιμοποιήσει αυτά τα υλικά, για να

δι είτε δεξαμενή. Δυστυχώς, οι περισσότεροι άνθρωποι κατα-

φτιάξει έναν τοίχο. Κι όταν τον φτιάξει, πάλι δεν θα έχει νερό,

σκευάζουν νοητικές δεξαμενές και όχι πηγάδια. Συσσωρεύουν

γιατί αυτό δεν ρέει μόνο του, όπως στο πηγάδι. Πρέπει να το

γνώσεις απ’ όλον τον κόσμο, από βιβλία, από ιερά κείμενα, από

φέρει από τα πηγάδια άλλων ανθρώπων, ώστε να γεμίσει τη

διδασκαλίες, έχοντας την ψευδαίσθηση ότι έγιναν γνώστες,

δεξαμενή του.

επειδή απλά κατάφεραν ν’ αποστηθίσουν τόσα πολλά. Στην

Εκ πρώτης όψεως μας φαίνεται ότι, αφού και το πηγάδι και

ουσία όμως είναι απλοί διανοούμενοι, οι οποίοι αναμασάνε θε-

η δεξαμενή έχουν νερό, είναι το ίδιο πράγμα. Νερό βλέπεις

ωρίες και φιλοσοφίες, χωρίς να εφαρμόζουν τίποτα. Και σ’ αυ-

στο ένα, νερό βλέπεις και στο άλλο. Οι διαφορές τους όμως εί-

τήν την περίπτωση, αποκτούν ένα στείρο νου εγκλωβισμένο

ναι μεγάλες και θεμελιώδεις.

στον εαυτό του και καταδικασμένο να ανακυκλώνει τα ίδια και

Πρώτα απ’ όλα η δεξαμενή δεν έχει δικό της νερό. Ό,τι βρί-

τα ίδια, χωρίς καμία σύνδεση με την Αιώνια εσωτερική Πηγή.

σκεται μέσα της είναι δανεικό, και το δανεικό δεν είναι ζωντα-

Οι διανοούμενοι κάνουν το ίδιο λάθος που κάνει και η δε-

νό. Είναι νεκρό. Έτσι σύντομα μουχλιάζει, λιμνάζει και γίνεται

ξαμενή. Νομίζουν ότι είναι πηγάδια, απλά και μόνο, επειδή

δύσοσμο. Το πηγάδι όμως έχει τη δική του πηγή νερού, τη δική

έχουν νερό.

του πηγή ροής. Το νερό του δεν μουχλιάζει ποτέ. Είναι πάντα
ολοζώντανο, καθαρό και φρέσκο.

Τόσο ένας διανοούμενος όσο και ένας συνειδητός άνθρωπος διαθέτουν γνώσεις. Όμως ο διανοούμενος είναι δεξαμε-

Η δεξαμενή φοβάται ότι κάποιος θα της πάρει το νερό,

νή ενώ ο συνειδητός πηγάδι. Η γνώση του διανοούμενου εί-

επειδή σ’ αυτήν την περίπτωση θ’ αδειάσει. Το πηγάδι αντίθε-

ναι δανεική, σάπια, μουχλιασμένη. Του συνειδητού είναι πη-

τα επιζητά κάποιον να προσφέρει το νερό του, ώστε να γεμίσει

γαία, αστείρευτη, ζωντανή, αυθεντική. Ο διανοούμενος απλώς

με καινούριο και δροσερό.

την επιδεικνύει. Ο συνειδητός άνθρωπος την εφαρμόζει και τη

Το πηγάδι φωνάζει: «Πάρε το νερό μου! Θέλω να το μοιραστώ!»
Η δεξαμενή φωνάζει: «Μην πλησιάζεις! Μην αγγίζεις το
νερό μου! Μη μου παίρνεις το νερό μου!» Η δεξαμενή επιζη-

μοιράζεται, κι αυτό τον τροφοδοτεί με καινούρια, φρέσκια, πεντακάθαρη γνώση. Ο συνειδητός άνθρωπος είναι συνδεδεμένος με την Αιώνια Πηγή. Ο απλός διανοούμενος έχει κόψει το
νήμα ένωσης.
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σήμερα

είδα

...ΤΟ ΠΑΡΑΛΟΓΟ...

Σ

ήμερα είδα το παράλογο...
και δεν είναι η πρώτη φορά

που με χτυπάει στη ζωή. Μόνο που
υπάρχουν στιγμές στις οποίες τα
πράγματα τα αντιλαμβάνεται κανείς
μ’ άλλο είδος διαύγειας.
Πώς είδα το παράλογο; Σαν μια
έντονη και αντιφυσική παραμόρφωση, σαν
ένα ψεύτικα καταπιεσμένο ελατήριο, έτοιμο
από την
να πεταχτεί μπροστά σε οποιοδήποτε
D. S. Guzman Διευθύντρια
ερέθισμα.
Είδα
την
καθημερινή
της Διεθνούς Νέας
πραγματικότητά μας αλλαγμένη, σαν να
Ακρόπολης
προσπαθούσε ένα σύννεφο να καλύψει τη
φυσική όψη της ζωής, παραμορφώνοντάς
την με βάση ψεύτικα φαντάσματα. Είδα
ότι αυτό που είναι φαίνεται να μην είναι,
και αυτό που δεν είναι φαίνεται να είναι. Είδα ότι οι άνθρωποι
υποθέτουν, αν και δε γνωρίζουν. Και αυτά που γνωρίζουν τα
απορρίπτουν, επειδή δεν είναι σίγουροι για τις ιδέες τους.
Πάντα με παραξένευε, από τότε που ήμουν έφηβη, η
περίπτωση εκείνων των θεωρημάτων που μελετούσαμε στη
γεωμετρία, που, επειδή δεν είχαν λογικά επιχειρήματα για να
αποδείξουν την αλήθεια των θέσεών τους, κατέφευγαν στο
παράλογο, για να φτάσουν σε ένα λογικό συμπέρασμα, από το
οποίο μπορούσε να θεωρηθεί ως αληθές το θεώρημα. Λέγαμε
τότε: αν σ’ αυτό το παράλογο φτάνει κανείς από την άρνηση του
θεωρήματος, αυτό σημαίνει ότι το θεώρημα είναι αληθινό.
Για τα νεαρά μυαλά, εκείνο ήταν μια αποτελεσματική
φόρμουλα, και ποτέ δε σκεφτήκαμε να διαφωνήσουμε. Όμως,
στο συνηθισμένο κόσμο, αφού βγαίνει κανείς από τις αίθουσες
μαθημάτων, από τα βιβλία και από τη λογική των μαθηματικών,
αυτά τα ίδια συμπεράσματα στερούνται αξίας.
Ζούμε μέσα σε μία ανθρώπινη ατμόσφαιρα γεμάτη
παράλογα, αλλά κανείς δεν κάθεται να σκεφτεί ότι, αν φτάνουμε
σ’ αυτά τα παράλογα λόγω του τύπου ζωής που ζούμε, είναι
επειδή αρνούμαστε -κι ας είναι ασυνείδητα- κάποιες σημαντικές
αλήθειες.
Μια μικρή ματιά στο περιβάλλον δείχνει ξεκάθαρα ότι
στις περισσότερες περιπτώσεις ο κόσμος λέει ένα πράγμα και
κάνει κάτι άλλο, πολύ διαφορετικό. Μερικές φορές πρόκειται
για μια έλλειψη σχέσης μεταξύ των διαφόρων μερών του ίδιου
ανθρώπου. Άλλες φορές πρόκειται για το φόβο, ο οποίος
υποχρεώνει κάποιον να εκφράσει ορισμένα λόγια αλλά να

φιλοσοφικό
δοκίμιο

ενεργήσει εντελώς αντίθετα. Όλοι λένε ότι «αγαπούν»,
αλλά μάλλον μίσος ή αντιπάθεια νιώθουν ή στην καλύτερη
περίπτωση αδιαφορία. Όλοι λένε ότι στενοχωριούνται
για τα γεγονότα της ιστορικής στιγμής μας, αλλά στην
πραγματικότητα προσπαθούν να περάσουν τις μέρες τους
όσο το δυνατόν καλύτερα, ξεχνώντας τα προβλήματα και τα
βάσανα των άλλων... ακόμα κι όταν γνωρίζουν ότι αυτά θα
μπορούσαν να γίνουν δικά μας κάποια στιγμή στο μέλλον. Και
έτσι θα συνεχίζαμε με ένα μακρύ κατάλογο παραδειγμάτων.
Ούτε υπάρχει συμφωνία μεταξύ αυτών που λέει κανείς κι
αυτών που σκέφτεται, αν σκέφτεται όντως κάποια φορά αυτά
που λέει... Είμαστε τόσο συνηθισμένοι να απαντάμε στα κάθε
είδους ερεθίσματα της προπαγάνδας, που έχουμε ξεχάσει να
σκεφτόμαστε μόνοι μας. Και όταν πιστεύουμε ότι το κάνουμε, επαναλαμβάνουμε, χωρίς να το θέλουμε, τα «slogans» της
μόδας.
Συνεχίζοντας με τα παράλογα που μπόρεσα να δω, διαπίστωσα ότι άλλα είναι αυτά που γίνονται και άλλα αυτά που
μπορούν να γίνουν. Γενικά οι άνθρωποι προσπαθούν λίγο ή καθόλου. Αντί ν αναπτύξουν στο μέγιστο βαθμό τις δυνατότητές
τους, απαιτώντας από τον εαυτό τους όλα όσα μπορούν να δώσουν, συμβιβάζονται με τα άκρως απαραίτητα, ακριβώς για να
επιζήσουν και να μην είναι δακτυλοδεικτούμενοι.
Δεν υπάρχει σαφής διαφορά μεταξύ αυτού που πιστεύει
κανείς ότι ξέρει και αυτού που αγνοεί. Πάντα εκφέρει γνώμη,
επειδή, απ’ ό,τι φαίνεται, είναι απαραίτητο να έχει μια γνώμη
για όλα τα πράγματα, είτε τον αφορούν είτε όχι, είτε βρίσκονται μέσα στο δικό του πλαίσιο δράσης είτε όχι. Επομένως, οι
γνώμες πνίγουν λόγω της ποικιλίας, της αστάθειας και της μικρής ισχύος τους.
Τα καλά στολισμένα ψέματα γίνονται αποδεκτά χωρίς
άλλο. Οι αλήθειες κατάντησαν να είναι απίθανες.
Σήμερα είδα το παράλογο των μεγάλων και άχρηστων μασκών που καλύπτουν όλα τα πράγματα, κάνοντάς τα να χάνουν
αυθεντικότητα και φρεσκάδα. Ποιος είναι ο φόβος που μας κυριεύει; Γιατί κρυβόμαστε πίσω από το παράλογο; Γιατί να συνεχίζουμε να υποφέρουμε χωρίς ανάγκη, όταν μέσα σ’ όλους δονεί η ώθηση ν’ ανακαλύψουμε τον εαυτό μας και να κοιτάξουμε ευθεία μπροστά;
Πιστεύω ότι έχει έρθει η στιγμή να λύσουμε το θεώρημά
μας. Πρέπει να σκεφτούμε σοβαρά ότι, αν έχουμε φτάσει σε
τόσα πολλά παράλογα στη ζωή, σημαίνει ότι έχουμε διαλέξει
λάθος δρόμο. Και σήμερα είδα, όπως πάντα σ’ αυτές τις περιπτώσεις, ότι είμαστε έτοιμοι να ξαναπάρουμε το σωστό δρόμο.

Μητέρα
Τερέζα

«Θα έπρεπε να
λέμε λιγότερα
λόγια. Ένα
κήρυγμα δεν
είναι σημείο
συνάντησης.
Τι να κάνουμε
λοιπόν; Ας
πάρουμε μια
σκούπα και ας
καθαρίσουμε το
σπίτι κάποιου.
Αυτό λέει
πολλά»

Κείμενο: Κοκώνη Ανδρεοπούλου

Η

Μητέρα Τερέζα γεν-

Το 1950 ιδρύει το Τάγμα των Αδελ-

νιέται το 1910 στα

φών του Ελέους στην Καλκούτα και μέ-

«Είναι ένα πολύ όμορφο μονοπάτι.

Σκόπια της Αλβανίας

χρι το 1960 ανοίγει 25 Οίκους στην Ιν-

Το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε εί-

και το 1928 εισέρχεται

δία και συνεχίζει σε 100 χώρες του κό-

ναι να προσευχόμαστε και να αρχίσουμε

σμου.

να αγαπάμε περισσότερο».

στο Τάγμα των αδερφών Λορέττο στην
Ιρλανδία.

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ

Το 1971 κερδίζει το βραβείο Ειρή-

Αν κοιτάξουμε πίσω από τη δημόσια

Από το 1929-1948 διδάσκει γεω-

νης του Πάπα Ιωάννη ΧΧΙΙΙ και το 1979

εικόνα της, βλέπουμε ότι η πίστη και η

γραφία στο Λύκειο ST.MARYS στην

το Νόμπελ Ειρήνης. Οι οίκοι της φρο-

καθαρότητα του σκοπού της μας δίνουν

Καλκούτα. Το 1948 ζητάει από την Κα-

ντίζουν ετοιμοθάνατους, ναρκομανείς,

μαθήματα για τον τρόπο αγάπης, υπη-

θολική Εκκλησία να ζήσει έξω από το

πόρνες, κακοποιημένες γυναίκες, ορφα-

ρεσίας και σεβασμού των συνανθρώπων

σχολείο και να υπηρετήσει τους «φτω-

νά παιδιά, ασθενείς από ΑΙDS.

μας και ειδικά των φτωχών και στερημέ-

χότερους των φτωχών» στους δρόμους
της Καλκούτας.

Στις 5-9-1997 πεθαίνει από ανακοπή
καρδιάς στην Ινδία.

νων. Η Μητέρα Τερέζα κάνει πράξη τα
λόγια της σε μία από τις μεγαλύτερες,
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φτωχότερες και πιο μολυσμένες πόλεις

Αναφερόμενη στον εαυτό της λέει:

χές και ο καρπός της είναι προσιτός σε

της Ασίας.

«Η καταγωγή μου είναι αλβανική. Η

όλους. Αν θέλουμε ν’ ακουστεί ένα μή-

Το 1946 δέχεται το «κάλεσμα του

υπηκοότητα μου ινδική. Είμαι καθολι-

νυμα αγάπης, πρέπει να βρούμε τρόπο

Θεού» να υπηρετήσει τους φτωχότε-

κή μοναχή. Όσο για την αποστολή μου

να το στείλουμε. Η λάμπα θα παραμένει

ρους των φτωχών και να βοηθήσει έναν

ανήκω σε ολόκληρο τον κόσμο».

αναμμένη και θα φωτίζει, όσο εμείς θα
φροντίζουμε να μη σωθεί το λάδι».

άρρωστο και ετοιμοθάνατο που βρή-

«Έργο μας είναι να ενθαρρύνουμε

κε στους δρόμους της Καλκούτας. Με-

χριστιανούς και μη να κάνουν έργα αγά-

Δίνει στον ορισμό της πενίας ευρεία

τατρέπεται από δασκάλα της ιεραπο-

πης. Και κάθε έργο αγάπης που γίνεται

έννοια: «Ο πεινασμένος και μοναχικός

στολικής υπηρεσίας σε υπηρέτρια ακο-

ολόκαρδα, οδηγεί πάντα τους ανθρώ-

όχι μόνο από τροφή αλλά και από το

λουθώντας την πίστη και το όραμά της.

πους πιο κοντά στο Θεό».

Λόγο το Θεού. Ο διψασμένος και αδα-

Θεωρείται συνδυασμός προσγειωμέ-

Οι Αδελφές του Ελέους υπηρετούν

ής όχι μόνο από νερό αλλά από γνώ-

νης ύπαρξης και υπερβατικής ψυχής. «Η

κατά μεγάλο μέρος μη χριστιανικές κοι-

ση, γαλήνη, αλήθεια, δικαιοσύνη και

αγιότητα είναι για τον καθένα, είναι ένα

νότητες και δεν αναγκάζουν όσους βο-

αγάπη. Ο γυμνός και δίχως αγάπη όχι

απλό καθήκον για όλους». Το πνευμα-

ηθούν να ασπαστούν τον καθολικισμό.

μόνο από ρούχα αλλά και από ανθρώ-

τικό της μονοπάτι μας δείχνει πόσο ση-

Τα μέλη του τάγματος παίρνουν όρκο

πινη αξιοπρέπεια. Ο ανεπιθύμητος, το

μαντικό είναι να ισορροπήσουμε τη ζωή

αγνότητας, πενίας, υπακοής και υπη-

αγέννητο παιδί, τα θύματα του ρατσι-

με προσευχή και πρακτική δράση. Αυτή

ρεσίας στους φτωχότερους των φτω-

σμού. Ο άστεγος και εγκαταλελειμμέ-

η ισορροπία ανάμεσα στην επίγνωση

χών. «Είναι αναγκαίο να κάνουμε μικρά

νος όχι μόνο από ένα καταφύγιο φτιαγ-

των μικρών λεπτομερειών στο εδώ και

πράγματα με μεγάλη αγάπη. Είναι απλό

μένο από τούβλα αλλά και από μία καρ-

στο τώρα και σε μία μεγαλύτερη πιο αι-

αλλά όχι εύκολο». «Πεινάμε περισσότε-

διά που κατανοεί, σκεπάζει, αγαπάει.

ώνια θεώρηση της επιτρέπει να είναι

ρο από έλλειψη αγάπης και εκτίμησης σ’

Ο άρρωστος, ο ετοιμοθάνατος, οι άπο-

προσιτή, δυνατή, προσγειωμένη αλλά

αυτό τον κόσμο, παρά από έλλειψη τρο-

ροι και αιχμάλωτοι, όχι μόνο στο σώμα,

και ενατενιστική και προσευχόμενη.

φής. Η αγάπη καρπίζει σ’ όλες τις επο-

αλλά και στο νου και στο πνεύμα. Όλοι
εκείνοι που έχουν χάσει κάθε ελπίδα και
πίστη στη ζωή, οι αλκοολικοί και οι ναρκομανείς και όλοι εκείνοι που έχασαν το
Θεό (γι’ αυτούς υπήρχε και υπάρχει ο
Θεός) και οι οποίοι έχουν χάσει κάθε ελπίδα στη δύναμη και Πνεύματος».
Για να υπηρετήσουμε τους φτωχούς
είναι αναγκαία η απώλεια του Εγώ.
«Πώς μπορείς να γνωρίσεις αληθινά
τους φτωχούς, αν δε ζεις όπως αυτοί; Αν
παραπονεθούν για την τροφή, μπορούμε να τους απαντήσουμε ότι και εμείς
τρώμε την ίδια. Όσα περισσότερα έχουμε, τόσα λιγότερα μπορούμε να δώσουμε. Η πενία είναι ένα θαυμάσιο δώρο,
γιατί μας χαρίζει ελευθερία, σημαίνει ότι
έχουμε λιγότερα εμπόδια προς το Θεό».
«Χωρίς το δικό μας πόνο, το έργο μας θα
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Μπορείς να έχεις εσωτερική ειρήνη σήμερα.
Μπορείς να έχεις τη βεβαιότητα ότι ο Θεός σε τοποθέτησε εκεί ακριβώς όπου έπρεπε να είσαι.
Μπορείς να μην ξεχάσεις τις απεριόριστες δυνατότητες που προέρχονται από την πίστη.
Μπορείς να χρησιμοποιήσεις τα δώρα που έλαβες και να μεταδώσεις την αγάπη που σου έχει δοθεί.
Μπορείς να είσαι ευτυχής γνωρίζοντας ότι είσαι ένα παιδί του Θεού...
Άφησε η παρουσία αυτή να εισχωρήσει μέχρι τα βάθη του είναι σου, επίτρεψε στην ψυχή σου να
τραγουδήσει.
Χόρεψε, γιόρτασε, αγάπησε. Αυτό είναι για όλους μας.
Προσευχή της Αγίας Τερέζας
ήταν απλώς κοινωνικό». Η αποδοχή του
πόνου, όχι με θυσιαστικό τρόπο αλλά με

Καρπός της σιωπής είναι η
προσευχή

καλό μέσα του. Μερικοί το κρύβουν, άλλοι το παραμελούν, αλλά αυτό υπάρχει.

χαρούμενο πνεύμα και ευδιαθεσία είναι

Όλοι πρέπει να βρίσκουμε χρόνο

Το να γνωρίσετε τον εαυτό σας και

αυτή που φέρνει χαρά στο έργο των με-

να μένουμε σιωπηλοί και να διαλογιζό-

να πιστέψετε σ’ αυτόν σημαίνει ότι μπο-

λών του τάγματος». Μας καλεί να βι-

μαστε. Να ακούμε το Θεό. Η προσευχή

ρείτε να γνωρίσετε και να πιστέψετε

ώσουμε την ευτυχία και τη χαρά που

θρέφει τη ψυχή και μας χαρίζει αγνή και

στο Θεό. Το χθες πέρασε και το αύριο

προέρχεται από την προσφορά και την

καθαρή καρδιά. Κάθε βράδυ, πριν πέσε-

δεν έχει έρθει ακόμη. Επομένως πρέπει

αποδοχή, ζώντας και συμμετέχοντας με

τε για ύπνο, πρέπει να εξετάζετε τη συ-

να ζούμε την κάθε μέρα σαν να ήταν η

δράση.

νείδησή σας. Συγχωρείστε όσους σας

τελευταία μας, ώστε, όταν μας καλέσει ο

έβλαψαν, όπως σας έχουν συγχωρέσει.

Θεός, να είμαστε έτοιμοι και προετοιμασμένοι να πεθάνουμε με καθαρή καρδιά.

πίστη, αγάπη, υπηρεσία και γαλήνη.

Καρπός της προσευχής είναι η
πίστη

Η εξοικείωση με ένα από αυτά θα οδη-

Ο Θεός υπάρχει παντού και στο κα-

γήσει κατά φυσικό τρόπο στο άλλο. Αν

θετί. Υπάρχουν τόσες πολλές θρησκείες

Υπάρχει δίψα για αγάπη, όπως

αφεθεί κάποιος στη φυσική αυτή δια-

και η κάθε μία έχει διαφορετικούς τρό-

υπάρχει δίψα για το Θεό. Η μεγαλύτερη

δικασία, αναπόφευκτα και η ζωή κυλά-

πους προσέγγισης του Θεού. Όλοι είμα-

ασθένεια στη Δύση δεν είναι η

ει πιο ομαλά, πιο χαρούμενα και πιο γα-

στε ικανοί για το καλό και το κακό. Δε

φυματίωση ή η λέπρα. Είναι η μοναξιά,

λήνια.

γεννιόμαστε κακοί. Ο καθένας έχει κάτι

η έλλειψη αγάπης, φροντίδας και

Το μονοπάτι της αποτελείται από
έξι βασικά βήματα: σιωπή, προσευχή,

Καρπός της πίστης είναι η
Αγάπη
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πνευματικότητας. Μπορούμε να θεραπεύσουμε τις σημαντικές

Η άλλη άποψη

ασθένειες με φάρμακα, αλλά η θεραπεία για τη μοναξιά, την

Από τους επικριτές της κατηγορήθηκε ως φανατικά

απελπισία και την απογοήτευση είναι η αγάπη. Η αγάπη πρέπει

θρησκόληπτη, πολιτικά επιτήδεια και στρατευμένη με δυνάμεις

να αρχίζει με ένα άτομο. Να έρθετε σε επαφή μαζί του, να το

εξουσίας (π.χ. η επαφή της με το δικτάτορα Ζαν-Κλοντ Ντυβαλέ

πλησιάσετε. Μη δίνετε απλώς χρήματα, δώστε το χέρι. Η αγάπη

και τη σύζυγό του Μισέλ από την Αϊτή, η φωτογράφιση και τα

πρέπει να γίνεται πράξη χωρίς προσδοκίες. Το σημαντικό δεν

χρήματα που έλαβε από το Τζον-Ρότζελ, ηγέτη της ΜSIA, η

είναι τι κάνετε αλλά πόση αγάπη βάζετε σ’ αυτό που κάνετε και

συνάντησή της με τη Χίλαρι Κλίντον, το Ρόμπερν Μάξγουέλ,

μοιράζεστε με άλλους. Θα πρέπει να δίνετε κάτι που θα έχει ένα

το Ρόναλντ Ρέιγκαν, τη Μάργκαρετ Θάτσερ, τη βασίλισσα

κόστος για σας, να δίνετε εκείνο χωρίς το οποίο δεν μπορείτε

Ελισάβετ Β΄ και τον καταδικασμένο μεγαλοαπατεώνα Τσαρλς

να ζήσετε, κάτι που αληθινά σας αρέσει. Αυτό είναι έμπρακτη

Κίτινγκ από τον οποίο έλαβε ένα εκατομμύριο δολάρια).

αγάπη. Πρέπει να δεχόμαστε τον πόνο με χαρά και να δίνουμε

Κατηγορήθηκε ότι οι μεγάλες δωρεές που δεχόταν, έμεναν

με χαμόγελο. Τα έργα της αγάπης είναι έργα χαράς.

σε τραπεζικούς λογαριασμούς και δεν ξοδεύονταν για τους

Καρπός της Αγάπης είναι η Υπηρεσία

φτωχούς αλλά για ιεραποστολικά έργα.

Η έμπρακτη αγάπη είναι υπηρεσία. Να δίνετε χωρίς όρους

Ο δόκτωρ Ρόμιν Φόζ, εθελοντές και ασθενείς λένε ότι

ό,τι χρειάζεται κάποιος σε μία στιγμή. Το σημαντικό είναι να

δεν χορηγούσαν παυσίπονα στους ασθενείς, χρησιμοποιούσαν

κάνετε κάτι (οσοδήποτε μικρό) και να δείξετε ότι ενδιαφέρεστε

τις ίδιες βελόνες ξανά και ξανά, δεν επέτρεπαν τηλεόραση

με το ν’ αφιερώνετε το χρόνο σας. Να κάνετε κάτι υλικό ή μια

και επισκέψεις σε φίλους των ασθενών και βάπτιζαν κρυφά

προσφορά πνευματικής υποστήριξης.

εκείνους που πέθαιναν.

Καρπός της Υπηρεσίας είναι η Γαλήνη

Ήταν κατά της άμβλωσης ακόμα και σε μαζικούς βιασμούς,

Όταν μοιράζεστε την αγάπη με τους άλλους, θα παρατηρείτε

όπως, για παράδειγμα, στον πόλεμο του Μπανγκλαντές.

τη γαλήνη που έρχεται σε σας και σ’ αυτούς. Όταν υπάρχει

Χρησιμοποιήθηκε, για να κατασιγάσει την οργή του πλήθους

γαλήνη, υπάρχει Θεός, που μ’ αυτόν τον τρόπο αγγίζει τη ζωή

το 1984 στο Μποπάλ μετά τη βιομηχανική καταστροφή, καθώς

μας και μας δείχνει την αγάπη του. Έχουμε δικαίωμα να είμαστε

και στα θύματα ακτινοβολίας του Τσερνομπίλ.

ευτυχισμένοι και γαλήνιοι. Το να είμαστε ευτυχισμένοι αυτή τη
στιγμή αυτό αρκεί. Μία στιγμή είναι το μόνο που χρειαζόμαστε,
όχι περισσότερο. Δε χρειάζονται πολλά. Αρκεί ακόμη και το να
χαρίσετε ένα χαμόγελο. Ο κόσμος θα ήταν πολύ καλύτερος, αν
ο καθένας χαμογελούσε περισσότερο. Να είστε ευχάριστοι, να
είστε χαρούμενοι που ο Θεός σας αγαπάει.
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Βιβλιογραφία
• Μητέρα Τερέζα «Ένα απλό μονοπάτι», εκδόσεις Πύρινος Κόσμος
• Μητέρα Τερέζα «Θεωρία και Πράξη» Κρίστοφερ Χίτσενς, εκδόσεις Στάχυ
• Η σοφία των αιώνων Dr. Wayne, εκδόσεις Η Δυναμική της επιτυχίας

ΓΙΝ
ΓΙΑΝΓΚ
Οι δύο πόλοι της δημιουργίας
Απόσπασμα από το βιβλίο: Τα 3 κέντρα του μυστηρίου, εκδόσεις ΝΑ

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

Τ

ο

Γιανγκ

σύ-

τον

μπαν θε-

νικό. Η ύπαρ-

μελιώνεται

ξή τους σχετίζεται

πάνω σε μια αδιάρρηκτη συ-

με την Παγκόσμια Αρχή

νύπαρξη «Μονάδων Ζωής» (Πουρούσα) και αδρανούς ύλης (Πρακρίτι), η οποία
ουσιαστικά είναι απλή και όχι σύνθετη. Αυτή η ύλη, η υπόσταση (Ουπάδι) οποιουδήποτε εκδηλωμένου και υπαρκτού
στο σύμπαν, παρουσιάζει τρεις διαφορετικές όψεις, τις Γκούνας: Τάμας (αδράνεια), Ράτζας (υπερβολική δράση) και Σάττβα (ισορροπία). Η ανακύκλωση των ενεργειών και των τριών ιδιοτήτων Γκούνας που θεμελιώνουν την κραδασμική δομή
του σύμπαντος, γίνεται μέσα από την εναλλαγή των δύο κοσμικών ενεργειών, που είναι αντίθετες και συμπληρωματικές
και αποτελούν τους δύο πόλους της δημιουργίας: το Γιν και το
Γιανγκ, σύμφωνα με την κινέζικη ονομασία, καθιερωμένη πλέον στην Εσωτερική Φιλοσοφία.
Η ενέργεια Γιν εκφράζει το θηλυκό πόλο της φύσης και η

αρσε-

της Πολικότητας. Αν και φαινομενικά

μοιά

ζουν με τα χαρακτηριστικά των Γκού-

νας, στην πραγματικότητα είναι διαφορετικές έννοιες. Ενώ οι
τρεις Γκούνας, ως ιδιότητες της Πρακρίτι, συνδέονται με την
Αρχή της Δόνησης, οι δύο κοσμικές ενέργειες του Γιν και του
Γιάνγκ είναι όψεις της δράσης του Πουρούσα, της Ενέργειας
του Πνεύματος, που πολικοποιείται μέσα στην ύλη και σχετίζονται με την Αρχή της Πολικότητας.
Όλες οι εκδηλώσεις του Πραγματικού δημιουργούνται από
τη δυναμική αλληλεπίδραση αυτών των δύο Κοσμικών Ενεργειών, αυτών των δύο πόλων γύρω από τους οποίους προσδιορίζονται τα όρια των εναλλαγών της συμπαντικής ανακύκλωσης. Συμβολίζονται με έναν κύκλο, που το ένα μισό του είναι
λευκό με ένα μαύρο σημείο μέσα του και το άλλο μισό μαύ-
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ρο με ένα λευκό σημείο μέσα. Οι δύο δυνάμεις βρίσκονται σε

τρίγραμμα και εξάγραμμα, η μελέτη των οποίων σχετικά με

συνεχή μάχη στο σύμπαν, (61) έτσι, ώστε η μία να διαδέχε-

όλες τις ανθρώπινες και συμπαντικές λειτουργίες αποτελεί

ται την άλλη, μόλις αυτή φτάσει σε ένα κρίσιμο σημείο απο-

το κύριο έργο της παραδοσιακής κινέζικης σοφίας μαζί με το

κορύφωσης. Το μικρό σημείο μέσα στο αντίθετο μισό μεγα-

Τάο Τε Τσινγκ του Λάο Τσε: πρόκειται για το Ι Τσινγκ, που

λώνει και ενισχύεται έτσι, ώστε κάποια στιγμή καταλαμβάνει

συνέλεξε ο μεγάλος μύστης Κομφούκιος, ο οποίος σ’ αυτό το

ολόκληρο το χώρο του και το αντικαθιστά.

έργο μελέτησε την αποκρυσταλλωμένη σοφία χιλιάδων ετών

Η κάθε μια από αυτές τις δύο πολικές ενέργειες

της κινέζικης σκέψης. Ο ίδιος είπε, λίγο πριν πεθάνει, ότι θα

ευθύνεται μέσα στη συμπαντική ισορροπία για κάθε μορφή

του χρειαζόταν ακόμα εκατό χρόνια, για να μπορέσει να

συμπληρωματικής αντίθεσης: αρσενικό-θηλυκό, θετικό-

καταλάβει πλήρως το σύστημα του Πα Κούα, των εναλλαγών

αρνητικό, άσπρο-μαύρο, φως-σκοτάδι. Το Γιν συμβολίζει το

των εξηντατεσσάρων εξαγράμμων, παρόλο που είχε αφιερώσει

σκοτάδι, την παθητικότητα, την ακινησία, τη δεκτικότητα,

σχεδόν όλη του τη ζωή σ’ αυτήν τη μελέτη.

το θηλυκό, τη Γη. Είναι η δύναμη που ευθύνεται για

Τα εξηντατέσσερα εξάγραμμα, που αποτελούν

τη δημιουργία της ιδιότητας Τάμας στην

όλους τους πιθανούς συνδυασμούς

ύλη. Το Γιάνγκ συσχετίζεται με την
κίνηση,
την

την

των δυνάμεων Γιν (με σύμβολο

επιθετικότητα,

πρωτοβουλία,

μια διακεκομμένη γραμμή)

τη

και

Γιανγκ

(μια

δημιουργικότητα, την

συνεχόμενη

αρρενωπή δύναμη, τον

γραμμή),

Ουρανό.

εκφράζουν όλες

Ευθύνεται

για τη δημιουργία της

τις

δόνησης Ράγιας στην

λειτουργίες

ύλη.

καταστάσεις

Οι

δύο

αυτές

δυνατές

ύπαρξης

και
μέσα

δυνάμεις αποτελούν

στο εκδηλωμένο

εκφράσεις

σύμπαν.

μιας

Στο

Μοναδικής Έσχατης

Ι

Πραγματικότητας,

κάθε εξάγραμμο

που στην κινέζικη

συνοδεύεται από

φιλοσοφία ονομάζεται
Τάο,

το

οποίο

Τσινγκ,

το

κρίσεις, σχόλια και
θα

ερμηνείες, που βοηθούν

μπορούσαμε να θεωρήσουμε

το μελετητή να καταλάβει

ότι εκδηλώνεται στην ύλη με την

κάθε όψη της δημιουργίας που

ιδιότητα Σάττβα. Για την έννοια του Τάο

τον ενδιαφέρει, ακόμα και με προβολή

δύσκολα μπορεί ο ανθρώπινος νους να συλλάβει κάτι.
Μόνο μέσα από διαισθητικές παρομοιώσεις και αλληγορίες

στο μέλλον. Γι’ αυτό το Ι Τσινγκ χρησιμοποιήθηκε
και σαν σύστημα μαντικής.

ποιητικού τύπου, οι αρχαίοι Κινέζοι σοφοί κατάφεραν να μας

Η αέναη, αδιάκοπη μεταβολή των πραγμάτων και

μεταδώσουν κάποια αμυδρή αντίληψη. Αλλά με μια λέξη θα

καταστάσεων αποτελεί το κύριο μήνυμα αυτής της διδασκαλίας

μπορούσαμε να πούμε ότι είναι το Παν-Ένα, το Απόλυτο,

για το δυναμικό χαρακτήρα της Αρχής της Πολικότητας του

πέρα από κάθε δυισμό.

Γιν Γιάνγκ.

Οι συνδυασμοί των δυνάμεων αυτών, καθώς εκφράζονται
στα διάφορα επίπεδα του κόσμου, σχηματίζουν τα λεγόμενα

Η ΕΠΟΧΗ
ΤΟΥ ΥΔΡΟΧΟΟΥ
Κείμενο: Μαρία Χιμένεζ Πλάνα

Τ

ο πέρασμα από την εποχή των Ιχθύων στην εποχή του Υδροχόου έχει απασχολήσει τα τελευταία χρόνια όχι μόνο
αστρολόγους αλλά και κοινωνιολόγους, φιλοσόφους και άλλους σκεπτόμενους ανθρώπους.
Ο λεγόμενος ζωδιακός των αστερισμών καθορίζει το μεγάλο Ζωδιακό Έτος με διάρκεια 25.920 χρόνια, κατά το

οποίο η γη περνάει από το κάθε ζώδιο μέσα σε 2.160 χρόνια. Αυτές οι περίοδοι ή «αστρολογικοί μήνες» αποτελούν

τις αστρολογικές εποχές.
Σε γενικές γραμμές μπορούμε να πούμε ότι η γη εισήλθε κάτω από την επίδραση του Υδροχόου από το 1950 και θα παραμείνει

μέχρι το 4000 – 4100. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, όλες οι αστρικές επιδράσεις, πριν φτάσουν στη γη και στην
ανθρωπότητα, θα περνούν από το ζωδιακό Οίκο του Υδροχόου.
Κάθε πέρασμα σε μια νέα εποχή φέρνει ένα μήνυμα ανανέωσης και ελπίδας. Έτσι και η εποχή του Υδροχόου φέρνει κι αυτή
τη δική της «μυθολογία». Έχει ονομαστεί «Εποχή της Σοφίας και της Ελευθερίας», αφού ο Υδροχόος είναι ένα ζώδιο σταθερό και
πνευματικό. Πολλοί ονειρεύονται μια εποχή αδελφοσύνης ανάμεσα στους ανθρώπους, μια χρυσή εποχή, που θα λύσει όλα τα
σημερινά προβλήματα και φόβους.
Όμως σήμερα, κάθε άλλο παρά αυτά τα χαρακτηριστικά βλέπουμε στον κόσμο μας. Βρισκόμαστε σε μια εποχή κρίσης και
αλλαγής σε παγκόσμιο επίπεδο, σ’ ένα μεταίχμιο ανάμεσα στην Εποχή των Ιχθύων και στην Εποχή του Υδροχόου. Μια νέα
αστρολογική εποχή γεννιέται και τόσο ο πλανήτης όσο και η ανθρωπότητα προσαρμόζονται σ’ αυτές τις αλλαγές.
Είναι λογικό σ’ αυτή την περίοδο να υπάρχει ανισορροπία σε φυσικό, κοινωνικό και ατομικό επίπεδο. Οι κλιματολογικές
αλλαγές και η κοινωνική αστάθεια είναι πλέον φανερές, αν και, όπως αναφέρει ο Αμερικανός αστρολόγος Dane Rudhyar: «μονάχα
ένας μικρός αριθμός ανθρώπων συνειδητοποιεί τι σημαίνει αυτό, και είναι έτοιμος να το αντιμετωπίσει είτε ατομικά είτε ως μέλος
μιας εθνικής ή πολιτιστικής ομάδας»
Ο Υδροχόος προσδίδει ιδιόρρυθμες επιδράσεις, γιατί σ’ αυτόν συνυπάρχουν οι δύο αντίθετες τάσεις των πλανητών που
κυριαρχούν επάνω του: του Κρόνου και του Ουρανού.
•

Ο Κρόνος, ο μοναχικός κύριος του Χρόνου, εκφράζει συντηρητικές και αυστηρές τάσεις, ανάγκη ασφάλειας και κρυσταλλοποίηση των όσων έγιναν. Οι δυνατές του επιδράσεις είναι τόσο δημιουργικές όσο και περιοριστικές. Είναι αργός και ευνοεί τα μακροπρόθεσμα σχέδια. Φέρνει τάσεις μελαγχολίας και απαισιοδοξίας, αλλά οδηγεί τη συνείδηση στα όριά της.

•

Ο Ουρανός αντίθετα εκφράζει την πρωτοπορία, την ανανέωση, ακόμα και την αναρχία. Είναι ο επαναστάτης, ο
οραματιστής, ο ανθρωπιστής και έχει ανάγκη από αλλαγές και άνοιγμα νέων δρόμων. Με έντονο ιδεαλισμό και συνθετικό
νου θα φέρει το απρόοπτο οδηγώντας τη συνείδηση πέρα από τα όριά της.

Το πέρασμα από τη μια Εποχή στην άλλη δεν γίνεται απότομα αλλά μεσολαβεί μια μεταβατική φάση και μια περίοδος αργής
μετάλλαξης της ενέργειας. Ο Rudhyar υπολογίζει ότι αυτή η περίοδος διαρκεί το 1/10 της συνολικής διάρκειας της Εποχής, δηλαδή
216 χρόνια, και τοποθετεί αυτό το πέρασμα από το 1846 έως το 2062 συμπεριλαμβάνοντας έτσι τον τελευταίο αιώνα των Ιχθύων
και τον πρώτο του Υδροχόου. Στο έργο του «Η Ιστορία στο ρυθμό του κόσμου», που εκδόθηκε το 1983, καθορίζει τις χρονολογίες
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•

αυτής της περιόδου:
•

Από το 1846 ως το 1918: Βρισκόμαστε στην

Όλα

αποκορύφωση του «Δυτικού κόσμου»: Τη βιομηχανική

τα αρχέτυπα του προηγούμενου πολιτισμού και

επανάσταση, τα όνειρα για τη βελτίωση της κοινωνίας,

διαφαίνονται νέες μορφές για την ανθρωπότητα.

την ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας. Η

•

•

τίθενται

υπό

αμφισβήτηση.

Καταρρέουν

Στο δεύτερο μισό ακολουθεί η εξέλιξη των αρχετύπων
της Εποχής.

φάση αυτή τελειώνει με τον 1ο Παγκόσμιο Πόλεμο.
•

Στο πρώτο μισό μοιάζει να υπάρχει μια οπισθοδρόμηση.

Από το 1918 ως το 1990: Μια έντονη περίοδος για την

Πιο αναλυτικά, και ακολουθώντας τον καθ. Livraga,

ανθρωπότητα. Ανέρχονται στην εξουσία ολοκληρωτικά

μπορούμε να διαιρέσουμε την Εποχή του Υδροχόου σε τρεις

καθεστώτα, είναι εποχή συνεχόμενων κηρυγμένων και

φάσεις:

ψυχρών πολέμων. Χαρακτηρίζεται από τη νίκη του

•

Μια 1η Φάση, του Πάγου, που χαρακτηρίζεται

Κομμουνισμού, αν και η φάση τελειώνει με τη πτώση

από μια γενική παράλυση και παρουσιάζει όλα τα

του τείχους του Βερολίνου.

χαρακτηριστικά ενός νέου Μεσαίωνα: συνεχόμενες

Από το 1990 ως το 2062: Ακολουθεί μια φάση

εμπόλεμες καταστάσεις σε διάφορες χώρες, αύξηση

κοινωνικής

διάλυσης

Ο

της βίας, σταδιακή εγκατάλειψη των μεγάλων πόλεων,

πλανήτης

υφίσταται

καταστροφές:

μεταναστεύσεις, εμφάνιση νέων και παλιών επιδημιών,

σεισμούς, πλημμύρες, οικολογικές καταστροφές.

ακόμη μεγαλύτερη διαφοροποίηση πλουσίων και

Είναι η περίοδος των μεγάλων αποφάσεων, ώστε να

φτωχών, δεισιδαιμονίες, προλήψεις και ανανέωση

μπορούν να απορροφηθούν οι πνευματικές ενέργειες

παλιών θρησκευτικών μορφών. Όλα αυτά μέσα σ’

του Υδροχόου, όπου χρειάζεται να αναπτυχθούν η

ένα κλίμα ανασφάλειας και ομαδικής φοβίας, που

αλληλεγγύη και η υπευθυνότητα.

προκαλούν έντονο ατομικισμό.

και

μεταναστεύσεων.

φυσικές

Μπορούμε να διαιρέσουμε κάθε Αστρολογική Εποχή σε

θερμοκρασίας, εξαιτίας οικολογικών ανισορροπιών, και

δύο φάσεις:
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αργότερα σημαντική πτώση. Σεισμοί, τυφώνες, καταρρακτώδεις

ξαναγεννηθεί η ζωή... Σήμερα η ανθρωπότητα έχει ανάγκη

βροχές και άλλες φυσικές καταστροφές σε διάφορα σημεία του

από ανθρώπους-σπόρους που να μπορούν να αναλάβουν

πλανήτη.

την ιερή αποστολή να μεταλλάξουν τον εαυτό τους, όχι

Ένας «παγωμένος αέρας» ανακατεύει τα Νερά του Υδροχόου.

μόνο για τη πνευματική τους εξέλιξη αλλά και για το καλό

•

Μια 2η Φάση του Νερού, όπου τα «παλιά» πράγματα (τα

της ανθρωπότητας... Χρειαζόμαστε πίστη, ανδρεία και

σημερινά) θα έχουν ξεχαστεί και θα επικρατεί μεγάλη

επιμονή, για να αντιμετωπίσουμε τις αντίξοες συνθήκες...

βία. Οι πόλεις θα έχουν πλέον εγκαταλειφθεί και νέες

Δεν είναι ώρα για αναλύσεις και διανοουμενισμούς... αλλά

ανθρώπινες ομάδες θα αρχίσουν να ετοιμάζουν την

ώρα να απαντήσουμε ολοκληρωτικά στο κάλεσμα... Να

κοινωνία του μέλλοντος. Θα εμφανιστούν νέες μορφές

γίνουμε οι ζωντανοί και δυναμικοί σπόροι ενός πολιτισμού

αγωνιστικών θρησκειών.

αναγέννησης πάνω στην ανανεωμένη Γη του Υδροχόου.» D.

Ο Πάγος της προηγούμενης φάσης θα έχει αρχίσει να λιώνει.
•

Rudhyar

Μια 3η Φάση του Ατμού, όπου η βούληση και η
πνευματικότητα θα «εξατμίσουν» τα Νερά. Θα
επικρατήσει μια μεγαλύτερη πνευματικότητα και η
ανθρωπότητα θα είναι αποδεκατισμένη αλλά αισιόδοξη.
Μια ανώτερη μορφή τέχνης και νόησης θα φέρουν μια
νέα Αναγέννηση.

Αλλά σήμερα βρισκόμαστε ακόμα στη μεταβατική περίοδο
προς την Εποχή του Υδροχόου. «Είναι εφικτό να δημιουργούνται
ομάδες, κιβωτοί σπόρων από όπου θα γεννηθεί στην ώρα της
μια ανανεωμένη ανθρωπότητα... Στο τέλος του κύκλου όλα
μαραίνονται, αλλά μένει ο σπόρος κρυμμένος απ’ όπου θα
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Ποιοί είμαστε:
Η Νέα Ακρόπολη είναι ένας Διεθνής Πολιτιστικός και Φιλοσοφικός Οργανισμός που δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 55 χώρες
στον κόσμο και έχει ως σκοπό να ενεργοποιήσει την εσωτερική δύναμη
του ατόμου, προωθώντας τον ανθρώπινο πολιτισμό, τον αυθεντικό εθελοντισμό και την πρακτική φιλοσοφία.

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

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

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

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

18

Ιαν ου άριο ς - Φεβρ ου άριο ς - Μάρτιο ς 2014

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
που απελευθερώνει

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
που
βελτιώνει

3

πεδία

δράσης:

…η

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

αναζήτηση
της Σοφίας
που γίνεται
τρόπος ζωής
και δίνει

προσφέρει
το οξυγόνο

νόημα στην

της ψυχής,

είναι μια

ύπαρξή

ένα Όραμα

αυθεντική

μας

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

στάση

για να
Είσαι

ελεύθερα.

που
ενώνει

καρδιάς,
ένα κανάλι
Δύναμης
και Ζωής

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

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

εθελοντισμός

Ένα ακόμα «happening» της Νέας Ακρόπολης έλαβε μέρος στο Σύνταγμα

το τρίμηνο που πέρασε...

με την ενθουσιώδη συμμετοχή των ανθρώπων που παρευρέθηκαν. Δείξαμε στην
πράξη ότι είναι εφικτός ένας καλύτερος κόσμος, όταν ο κάθε ένας από εμάς γίνεται καλύτερος και προσφέρει τον καλύτερο εαυτό του στο σύνολο.

πολιτισμός

Τον Σεπτέμβριο η Ν.Α. έκλεισε
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30 χρόνια παρουσίας, ενεργούς δράσης και προσφοράς στη Θεσσαλονίκη. Η επέτειος των 30 χρόνων ήταν η
αφορμή, για να γνωρίσουν οι νεότεροι
και να θυμηθούν οι παλαιότεροι, μέσα
από παρουσιάσεις, φωτογραφίες και
αναφορές στην ιστορία του συλλόγου.
στην πόλη.

Με αφορμή τη διοργάνωση της ομιλίας με θέμα
«Όνειρα», η Ν.Α. Εγνατίας κάλεσε τους νέους της
Θεσσαλονίκης να καταθέσουν τις δικές τους σκέψεις και
τα δικά τους όνειρα για έναν καλύτερο κόσμο, που όχι
μόνο ονειρεύονται, αλλά θέλουν να ζουν καθημερινά
σ’ αυτόν. Το πάρκο του Λ. Πύργου στην παραλία της
Θεσσαλονίκης αποτέλεσε για ακόμη μία φορά το σημείο
συνάντησης.
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«Γνώρισε τον ήρωα που κρύβεις μέσα σου» ήταν το θέμα του 14ου
Κυνηγιού Κρυμμένου Θησαυρού, που πραγματοποιήθηκε από την
Κ.Ο.Δ.Ε. της Νέας Ακρόπολης, και ήταν βασισμένο στους Ήρωες της
Marvel. Ενθουσιασμός, καλή διάθεση και ομαδικό πνεύμα ήταν τα
χαρακτηριστικά που κυριάρχησαν και φέτος. Όλοι διασκέδασαν με την
ψυχή τους, πήραν ένα οικολογικό μήνυμα και κέρδισαν πλούσια δώρα.

Στα μέσα του Οκτώβρη, μέλη και φίλοι της Νέας Ακρόπολης
Λαμίας πραγματοποιήσαμε εκδρομή στην ευρύτερη περιοχή της
Λαμίας. Είχαμε την ευκαιρία να φύγουμε από τα «τσιμέντα» και
Τέχνη, παιχνίδι και αυτογνωσία μπορούν να συνδυαστούν!
Αυτό φάνηκε ξεκάθαρα στο σεμινάριο θεατρικού παιχνιδιού, που

να κάνουμε παιχνίδια και μαθήματα σε ένα μαγευτικό δασάκι.
Γνωριστήκαμε καλύτερα με τη φύση και με τον εαυτό μας!

ξεκίνησε στο παράρτημα Ηρακλείου. Μέσα από πρακτικές ασκήσειςπαιχνίδια, όχι απλά διασκεδάσαμε, αλλά δόθηκε η ευκαιρία για
ελεύθερη σωματική έκφραση και ανακάλυψη του ψυχισμού μας. Μια
δραστηριότητα σε συνέχειες για τους νέους της πόλης, οι οποίοι
θέλησαν να συνδυάσουν το παιχνίδι με τη βιωματική γνώση.

φιλοσοφία
Τα μέλη του παραρτήματος της Νέας Ακρόπολης της Λάρισας
διοργάνωσαν εκδρομή στον αρχαιολογικό χώρο της Πελλίνας, στα
Τρίκαλα. Η τοποθεσία είναι πολύ όμορφη, καθώς είναι διαμορφωμένη
από ένα ιδιαίτερο προϊστορικό γεγονός: μία σύγκρουση μετεωρίτη!
Η εκδρομή εξελίχθηκε με μεγάλο ενθουσιασμό, καθώς περιελάμβανε
παιχνίδια, ασκήσεις, φαγητό και διασκέδαση στη φύση και
ολοκληρώθηκε με την υπόσχεση ότι θα την ξαναεπισκεφτούμε
οπωσδήποτε στο μέλλον.
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ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ
ΚΙΝΕΖΙΚΗ
ΙΑΤΡΙΚΗ
Κείμενο: Μαρία Κοντογιάννη

«Mάθε πρώτα τον εαυτό σου.. μη διατυμπανίζεις τις σκέψεις σου….
δες και ακολούθησε τη Φύση»
Λαο Τσε (Ταο Τε Τζιγκ)

Γ

ια να γνωρίσουμε την αρχαία κινέζικη ιατρική, πρέ-

να ονειρεύεται, να ζει και να εξελίσσεται.

πει να προσεγγίσουμε την κινέζικη φιλοσοφία σύμ-

Η ενέργεια Chi χωρίζεται σε δύο πρωταρχικές αρχές, γνω-

φωνα με την οποία ο άνθρωπος (μικρόκοσμος)

στές σαν YIN (θηλυκό, γη, νερό, ηρεμία, αρνητικό, παθητικό)

αποτελεί εικόνα του Σύμπαντος (μακρόκοσμος), το

και YANG (αρσενικό, φωτιά, κίνηση, θετικό, ενεργητικό), οι

οποίο αντανακλάται πάνω του. Οι γαλαξίες, οι πλανήτες, το

οποίες είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένες, αλληλεπιδρούν και

ηλιακό σύστημα αντιστοιχούν στα διάφορα κύτταρα, ιστούς,

μετασχηματίζονται συνεχώς η μία στην άλλη. Όπου υπάρχει

όργανα και οργανικά συστήματα του ανθρώπινου οργανισμού.

YANG, υπάρχει και YIN, και το αντίθετο. Η συνεχής εναλλαγή

Το ανθρώπινο αυτό «σύμπαν» βρίσκεται μεταξύ Ουρανού

τους δημιουργεί τον κύκλο ζωής και θανάτου όλων των όντων,

και Γης και δέχεται τις ενέργειές τους μεταλλάσσοντάς τες αρ-

των φαινομένων και των πραγμάτων του σύμπαντος.

μονικά σαν αυτορυθμιζόμενος μετασχηματιστής. Τις λαμβάνει

Σύμφωνα με τους αρχαιότερους μύθους της κινέζικης

από το περιβάλλον (τροφές, ηλιακή ενέργεια, κοσμικές ακτινο-

κοσμογονίας, ο άνθρωπος αποτελείται από ύλη της γης (YIN)

βολίες) και τις εκπέμπει ξανά προς αυτό. Κι αυτό είναι και το

και ενέργεια του ουρανού (YANG).

κλειδί της ανθρώπινης υγείας, φυσικής, ψυχολογικής και πνευ-

Όταν υπάρχει ισορροπία ανάμεσά τους, ο οργανισμός είναι
υγιής. Όταν υπερτερεί η μία της άλλης, διαταράσσεται η ροή

ματικής.
Όλα στο σύμπαν γεννιούνται, εξελίσσονται, φθείρονται και

της ζωτικής ενέργειας και εμφανίζονται οι ασθένειες.

πεθαίνουν κάτω από την ώθηση μιας διπολικής ενέργειας, που

Το YIN έχει κατεύθυνση προς τα μέσα και προς τα κάτω. Εί-

τα εμψυχώνει και τα ρυθμίζει. Της ενέργειας Chi. Η φύση, η αι-

ναι το αρνητικό, το αδύναμο, το κρύο, το άτονο, το συναίσθη-

τία και το αποτέλεσμά της είναι η αδιάκοπη ροή και ισορροπία

μα, το κλάμα και ο ήπιος εξασθενητικός πόνος. Το YANG κα-

των αντιθέτων. Είναι η ενέργεια που κυκλοφορεί μέσα στον άν-

τευθύνεται προς τα πάνω και προς τα έξω. Είναι το θετικό, το

θρωπο και του δίνει τη δύναμη να τρώει, να εργάζεται, να γελά,

δυνατό, το έντονο, το ζεστό, η λογική, το γέλιο και ο οξύς δυ-
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νατός πόνος. Στο σώμα μας οι εκκρίσεις, το αίμα και τα οργανικά υγρά είναι YIN ενώ η θερμοκρασία, οι θερμίδες και η ενέργεια είναι YANG. Η κυκλοφορία των ενεργειών ακολουθεί κάποια κανάλια (μεσημβρινοί), που ανάλογα με την κατεύθυνση, τη θέση και το όργανο με το οποίο συνδέονται είναι YIN ή
YANG. Κάθε YIN μεσημβρινός ενώνεται μ’ έναν YANG και δημιουργεί την ισορροπία των ενεργειών.
Όταν εμφανιστεί ένας βλαπτικός φυσικός παράγοντας (καταπόνηση του σώματος, κακή διατροφή, επιβλαβείς συνήθειες
κ.λ.π.) ή ψυχολογικός (φόβος, ανασφάλεια, σοκ), αρχικά προκαλείται μία διαταραχή στη ροή των ενεργειών YIN – YANG
σε κάποιο μεσημβρινό που έχει κάποια συγγένεια με τον βλαπτικό παράγοντα. Αν ο οργανισμός κινητοποιήσει την αυτόμα-

μεσημβρινοί, η ζωτική ενέργεια (Chi), το αίμα και τα σωματικά

τη θεραπευτική διαδικασία, η ροή της ενέργειας αποκαθίσταται

υγρά, τα πέντε συναισθήματα και οι έξι εξωγενείς βλαπτικοί

γρήγορα και η ασθένεια δεν εμφανίζεται. Αλλά μια μεγαλύτερη

παράγοντες της παραδοσιακής κινέζικης ιατρικής.

ή μακροχρόνια δυσαρμονία αποδιοργανώνει το YIN – YANG
και η νόσος εμφανίζεται.

Πώς γίνονταν όμως η διάγνωση και θεραπεία στην
παραδοσιακή κινέζικη ιατρική;

Η κινέζικη ιατρική βασίζεται επίσης στο Νόμο των πέντε

Ο αρχαίος Κινέζος γιατρός είχε ένα φιλοσοφικό υπόβαθρο.

στοιχείων. Σύμφωνα μ’ αυτόν, η φύση αποτελείται από το

Γνώριζε ότι ο άνθρωπος είναι σώμα, ψυχή και νους και η

συνδυασμό πέντε στοιχείων, που αντιστοιχούν σε κάποια

σωστή διάγνωση βασιζόταν στη σφαιρική εξέτασή του. Έτσι

βασικά όργανα και ιστούς του ανθρώπου. Τα στοιχεία αυτά

έδινε συμβουλές στον ασθενή που αφορούσαν όχι μόνο

είναι: ξύλο (συκώτι, χολή), φωτιά (καρδιά, λεπτό έντερο), γη

φυσικές ιατρικές πρακτικές αλλά και τον έλεγχο των παθών

(σπλήνα, στομάχι), μέταλλο (πνεύμονες, παχύ έντερο) και νερό

(κακία, λαιμαργία, λαγνεία) καθώς και τη συμπεριφορά του

(νεφροί, ουροδόχος κύστη.) Επίσης κάθε αισθητήριο όργανο

στην προσωπική και δημόσια ζωή. Ο ρόλος της σωστής δίαιτας

αντιστοιχεί σ’ ένα στοιχείο.

και της πρόληψης ήταν εξίσου σημαντικός.

Η μελέτη αυτής της θεωρίας έχει μεγάλη σημασία για την

Είναι ενδιαφέρον να πούμε εδώ ότι οι αρχαίοι Κινέζοι

ιατρική, γιατί οι πέντε κινήσεις είναι κινήσεις της ενέργειας

γιατροί, όσο οι πελάτες τους ήταν υγιείς, πληρώνονταν από την

που συμμετέχει σε μια αλλαγή, στη διάρκεια της οποίας

κοινότητα. Όταν αρρώσταιναν, έπαυαν να παίρνουν χρήματα.

εκδηλώνονται όλα τα υλικά πράγματα τόσο του Μακρόκοσμου

Ήταν λοιπόν συμφέρον του γιατρού να φροντίζει προληπτικά

όσο και του Μικρόκοσμου, ο οποίος στη συγκεκριμένη

την υγεία των πελατών του.

περίπτωση εκφράζεται με τον άνθρωπο.
Αρκετά ιστορικά στοιχεία μας δείχνουν ότι η κινέζικη

Η υγεία δεν περιοριζόταν στη θεραπεία της ασθένειας αλλά
ήταν τρόπος ζωής.

ιατρική είχε ήδη αναπτυχθεί εδώ και 6.000 χρόνια! Οι μέθοδοι

Η θεραπευτική είχε την αρχή της στο διαιτολόγιο,

που χρησιμοποιούσε ήταν πολλές: φυτοθεραπεία, ειδικές

απαραίτητο για τη μακροβιότητα. Οι τροφές χωρίζονταν σε

δίαιτες, μασάζ (Tui – Na), θεραπευτικές ασκήσεις (Tai – Chi,

YIN (γλυκές) και YANG (αλμυρές) και χορηγούνταν ανάλογα

Chi – Gong), βελονισμό, σιάτσου κ.λ.π.

με το όργανο του σώματος που έπρεπε να τονωθεί.

Όμως τα πρώτα ιατρικά κείμενα εμφανίζονται το 1800 π.Χ.

Ο γιατρός βασιζόταν σε ποικίλα διαγνωστικά εργαλεία

Το αρχαιότερο είναι το ΝΕΙ ΚΙΝG στο οποίο περιγράφονται

(βλέμμα, ακοή, όσφρηση, ερώτηση, παλμό, ανάλυση της

η φυσιολογία και η παθολογία του ανθρώπινου σώματος,

γλώσσας) για να προσδιορίσει τη θέση και τη φύση της

διαγνωστικές τεχνικές και μέθοδοι θεραπείας και πρόληψης

ασθένειας (εσωτερική – εξωτερική, κρύο – ζέστη, υπερβολή –

των ασθενειών, η θεωρία του YIN – YANG, τα πέντε στοιχεία, οι

ανεπάρκεια YIN – YANG).
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Βελονισμός: Πρόκειται για την αρχαιότερη θεραπευτική
μέθοδο, που έχει επιβιώσει μέχρι σήμερα, αλλά και την πιο
κλασσική τεχνική της κινέζικης παραδοσιακής ιατρικής.
Βασίζεται στην εφαρμογή λεπτών βελόνων σε ειδικά σημεία
του σώματος που ενώνονται από τους μεσημβρινούς, στα
οποία συχνά προκαλείται μπλοκάρισμα της ενέργειας, το οποίο
ευθύνεται για τις παθολογικές εκδηλώσεις του σώματος.
Με το βελονισμό ενεργοποιούνταν μηχανισμοί αυτοΐασης,
που για κάποιο λόγο υπολειτουργούσαν, και σε αρκετές
περιπτώσεις εξαφανίζονταν όχι μόνο τα συμπτώματα της
ασθένειας αλλά και τα αίτια.
Σήμερα ο βελονισμός χρησιμοποιείται ευρέως από
αρκετούς γιατρούς της κλασικής ιατρικής, φυσιοθεραπευτές
και άλλους επαγγελματίες υγείας και διδάσκεται επίσημα σε
αρκετά πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Αμερικής.
Ίσως η δική μας Δυτική ιατρική να απέχει πολύ από
την Ανατολική, που είναι πιο βαθιά και πιο σφαιρική. Αν
όμως κατανοήσουμε τη φιλοσοφία της και τολμήσουμε να
δοκιμάσουμε τις μεθόδους της, θα έρθουμε σε επαφή με μία
νέα θεραπευτική αντίληψη … και ίσως με μία αρχέγονη, παλιά
Η διάγνωση ξεκινούσε από το σφυγμό, την αντανάκλαση
της καρδιάς, όπου ο γιατρός μπορούσε ν’ αναγνωρίσει
28 διαφορετικούς κτύπους. Έπειτα ακολουθώντας ένα

και συγχρόνως νέα πλευρά της υγείας, της ασθένειας, της
πρόληψης και της θεραπείας…. και ίσως και του Αληθινού
Εαυτού μας!

περίπλοκο σύστημα προοδευτικής διερεύνησης, κατέληγε

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

στην ανακάλυψη οποιασδήποτε ανωμαλίας σ’ οποιοδήποτε

• Κλασικά Κείμενα Παραδοσιακού Βελονισμού του κίτρινου αυτοκράτορα (Τόμος
1, εκδόσεις Πύρινος Κόσμος)
• Kινέζικη & Ινδική Ιατρική, ( Robert Svoboda & Arnie Lade,Εκδόσεις Lector)
• http://www.therapy.gr/details.php?recordID=21
• http://tech.pathfinder.gr/xpaths/oriental/247670.html
• http://ygeia.pbogs.gr/2007/04/o-belonismos-kai-h-paradosiakh-kinezikh-iatrikh.
html
• http://www.tcm-edu.gr/gr/whatis_tcm.htm
• http://www.esoterica.gr/articles/alt_med/accupunct/accupunct.htm

σημείο του σώματος. Για την αιτιολογία και διάγνωση έπρεπε
να ελέγχει τους κιγιούν (κύκλοι ενέργειας), που κυκλοφορούν
στο εσωτερικό του σώματος, όπως και στο σύμπαν.
Σκοπός δεν ήταν η ανακούφιση από τα συμπτώματα της
ασθένειας αλλά η θεραπεία των αιτιών που την προκάλεσαν,
φυσικών, ψυχολογικών ή νοητικών. Για να επιτύχει σ’ αυτό ο
γιατρός, έπρεπε να έχει ο ίδιος μία υγιή φυσική, ψυχολογική
και πνευματική ζωή, ώστε να βοηθήσει τους ασθενείς του να
κάνουν το ίδιο.
Οι παραδόσεις αναφέρουν ότι στην Κίνα έζησαν μάγοι –
γιατροί που μπορούσαν να θεραπεύσουν τον ασθενή με την
εφαρμογή μίας βελόνας στο σημείο του σώματος που έπασχε
από κάποια νόσο, για μια μόνο φορά! Λέγεται ότι αυτές οι
βελόνες φυλάσσονταν μέσα στα αγάλματα των Θεών στους
ναούς και ήταν ειδικά φορτισμένες.
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«Αυτός που επιθυμεί
πνευματική όραση πρέπει
να γίνει ανιδιοτελής»

ΤΟ
ΤΡΙΤΟ
ΜΑΤΙ

Κείμενο: Λίνα Αλεξανδράκη

Τ

ρίτο Μάτι ή Μάτι DEVA

ίδιες δυνατότητες. Οι αποκρυφιστές

αλλά άφησε μάρτυρα της ύπαρξής του

έχει

πιστεύουν

ένα μικρό όργανο, το κωνάριο ή επίφυ-

ονομαστεί

εσωτερισμό

ο

στον
αδένας

πως

η

ψυχική

και

η

πνευματική εξέλιξη συμβαδίζουν με τη

ση.

φυσική και ότι οι εσωτερικές αισθήσεις,

Η εσωτερική παράδοση αναφέρει

οι οποίες ήταν έμφυτες στις πρώτες

ότι η λειτουργία της επίφυσης είναι στε-

του Ησίοδου και οι ινδικές Πουράνες

φυλές

ατρόφησαν

νά συνδεδεμένη μ’ αυτήν της υπόφυσης

αναφέρονται συμβολικά σ’ αυτό με την

με την ανάπτυξη των εξωτερικών

και το άνοιγμα του «Τρίτου Ματιού» γί-

περιγραφή Τιτάνων και Κυκλώπων, οι

αισθήσεων. Έτσι σε κάποια μακρινή

νεται μέσω υπόφυσης. Η υπόφυση δίνει

οποίοι είχαν ένα μάτι στο μέτωπο.

στιγμή του παρελθόντος, εξασθένησε

ενέργεια στη θέληση και η επίφυση στην

Σύμφωνα με την Ε.Π. Μπλάβατσκυ,

η πνευματική όραση και το «Τρίτο

ενορατική αντίληψη.

οι Κύκλωπες ήταν ανθρώπινα όντα

Μάτι» άρχισε να χάνει τη δύναμή του

Σύμφωνα με τη ροδοσταυρική κο-

με τέσσερα χέρια, ένα κεφάλι και

και βαθμιαία απολιθώθηκε, μέχρι που

σμοθεωρία, αυτός που επιθυμεί πνευ-

τρία μάτια. Μπορούσαν να βλέπουν

εξαφανίστηκε. Βυθίστηκε μέσα στο

ματική όραση πρέπει να γίνει ανιδιοτε-

μπροστά και πίσω, αφού το ένα μάτι

κεφάλι και κρύβεται εκεί προφυλαγμένο

λής, διότι ο ανάξιος άνθρωπος διατρέ-

ήταν τοποθετημένο στο πίσω μέρος της

και απρόσιτο.

χει μεγάλο κίνδυνο από την αλόγιστη

επίφυση.

Τα ομηρικά έπη, τα ποιήματα

των

ανθρώπων,

κεφαλής. Ανέπτυξαν την υπερφυσική

Αυτό συνέβη προς το τέλος της τέ-

χρήση αυτής της δύναμης. Γι’ αυτό ο μυ-

όραση και έβλεπαν τους εσωτερικούς

ταρτης φυλής, όταν οι θείες ικανότη-

ημένος δεσμεύεται με τους πιο σοβα-

κόσμους χρησιμοποιώντας την υπόφυση

τες του ανθρώπου έγιναν υπηρέτες των

ρούς όρκους πως δεν θα χρησιμοποιή-

και την επίφυση.

φυσιολογικών και ψυχικών παθών, τα

σει ποτέ αυτή τη δύναμη για το ατομι-

οποία άρχισαν να ξυπνάνε μέσα του.

κό του συμφέρον ούτε για να γλιτώσει

Αντίθετα με ό,τι πιστεύεται, η
ανθρωπότητα δεν είχε πάντα την

Σήμερα το «Τρίτο Μάτι» στην πλει-

ίδια μορφή με τη σημερινή ούτε τις

οψηφία των ανθρώπων δεν λειτουργεί,

από τον πόνο.
Για να αποκατασταθεί η επαφή με
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τους εσωτερικούς κόσμους, χρειάζεται

ος μπορεί να δει τον κόσμο από τα κά-

ρα που μας περιβάλλει. Επίσης είναι ση-

η επαναφύπνιση της υπόφυσης και της

γκελα της φυλακής, αλλά δεν μπορεί να

μαντικό να γνωρίζουμε ότι οι γενετικοί

επίφυσης. Κι αυτό μπορεί να επιτευχθεί

λειτουργήσει σ’ αυτόν.

αδένες, όρχεις και ωοθήκες, ασκούν την

Ο υποψήφιος πρέπει να επιτύχει τον

πιο μεγάλη επίδραση στη δύναμη και

Ο υποψήφιος πρέπει να διάγει ηθική

έλεγχο του νου με τη συγκέντρωση. Κι

ποιότητα του πνεύματος, η δε αφαίρε-

ζωή αφιερωμένη στην πνευματική σκέ-

αυτό γίνεται, όταν δεν υπερλειτουργούν

σή τους ακόμη και σε ηλικιωμένο άτο-

ψη.

οι εξωτερικές αισθήσεις.

μο, προκαλεί μεταβολές στην πνευματι-

με εσωτερική εκπαίδευση.

Μετά από ένα χρονικό διάστημα

Κατά τη διάρκεια του ανθρώπινου

κή κατάσταση. Ταυτόχρονα η προσωρι-

απαραίτητο για την εγκαθίδρυση του

βίου, τροχοπέδη στην πνευματική ανά-

νή κατάργηση των σεξουαλικών ορέξε-

ρεύματος της πνευματικής ενέργειας,

πτυξη είναι η έντονη δραστηριότητα

ων είναι απαραίτητη.

διδάσκονται κάποιες ασκήσεις που θέ-

των φυσιολογικών αισθήσεων. Στις Ινδί-

Επομένως η ψυχική ανάπτυξη συμ-

τουν την υπόφυση σε κραδασμό. Αυτός

ες και στο Θιβέτ ορισμένοι γιόγκι κατοι-

βαδίζει με την παράλληλη ανάπτυξη της

ο κραδασμός την ωθεί να προσκρού-

κούν σε μια τρύπα μέσα στη γη. Μέσα

κυριαρχίας πάνω στα διάφορα συστή-

σει και να παρεκκλίνει ελαφρά από την

σ’ αυτό το σκοτάδι, στην απόλυτη σι-

ματα του οργανισμού.

πληρέστερη γραμμή δύναμης, η οποία

ωπή, δεν υπάρχει καμιά τροφή για τις

Με την ενεργοποίηση και λειτουρ-

με τη σειρά της προσκρούει στην επό-

εξωτερικές αισθήσεις, οι οποίες αποναρ-

γία του «Τρίτου Ματιού» επιτυγχάνεται

μενη γραμμή, και η διαδικασία συνεχί-

κώνονται με το διαλογισμό. Κι όταν πά-

η απόκτηση της έκτης αίσθησης, της δι-

ζεται, μέχρι να χαθεί η δύναμη του κρα-

ψουν να λειτουργούν, δεν απορροφούν

όρασης με την οποία το άτομο συλλαμ-

δασμού. Μοιάζει με τον τρόπο που το

πια την ψυχική ενέργεια που προορίζε-

βάνει αλήθειες χωρίς τη νοητική επεξερ-

χτύπημα μιας νότας στο πιάνο προκαλεί

ται για τα αιθερικά κέντρα, με αποτέ-

γασία, χωρίς δηλαδή αυτές να περάσουν

μια σειρά αποήχων, οι οποίοι με τη σειρά

λεσμα αυτά να ξυπνήσουν. Τότε ο γιό-

από το φίλτρο της λογικής. Επίσης, επι-

τους δημιουργούν κραδασμό στις άλ-

γκι αρχίζει να «βλέπει», να «ακούει», να

τυγχάνεται η αντίληψη μορφών κατα-

λες χορδές που είναι κουρδισμένες στα

«μυρίζει» και να «αγγίζει» στοιχεία στις

σκευασμένων από λεπτότερη αιθερι-

κατάλληλα διαστήματα. Όταν μέσω του

ανώτερες περιοχές. Ο νους παύει να δι-

κή ύλη, όπως είναι, για παράδειγμα, τα

αυξανόμενου κραδασμού της υπόφυ-

ασκορπίζεται κι αποκτά δύναμη.

στοιχειακά πνεύματα της φύσης. Και τέ-

σης, οι γραμμές δύναμης παρεκκλίνουν

Ο έλεγχος του νου επιτυγχάνεται με

λος, επιτυγχάνονται η αποστολή σκε-

τόσο, ώστε να φτάσουν στην επίφυση,

τη δύναμη της θέλησης, γι’ αυτό και το

πτομορφών και η τηλεπαθητική επικοι-

το αντικείμενο της εργασίας επιτυγχά-

προηγούμενο βήμα είναι η δραστηρι-

νωνία (γι’ αυτό, σύμφωνα με τον εσωτε-

νεται και γεφυρώνεται το χάσμα μετα-

οποίηση της υπόφυσης και κατά συνέ-

ρισμό, οι άνθρωποι των πρώτων φυλών

ξύ των δύο οργάνων. Από τη στιγμή που

πεια της επίφυσης.

δεν επικοινωνούσαν μεταξύ τους μέσω

δομείται, ο άνθρωπος γίνεται διορατι-

Η κατάλληλη δίαιτα, η νηστεία, η

κός και μπορεί να κατευθύνει το βλέμ-

σωστή αναπνοή και ο διαλογισμός είναι

μα του, όπου θέλει.

απαραίτητα για το ξύπνημα του «Τρίτου

Έτσι ο υποψήφιος γίνεται ενορατι-

Ματιού».

του λόγου αλλά τηλεπαθητικά μέσω του
«Τρίτου Ματιού» που διέθεταν).
Σύμφωνα πάλι με τη ροδοσταυρική
κοσμοθεωρία, η αφύπνιση του «Τρίτου

κός κατά βούληση. Αυτό όμως δεν ση-

Οι Ινδοί ψυχοφυσιολόγοι, υποστη-

Ματιού» επιτρέπει στον άνθρωπο να

μαίνει ότι μπορεί να εισέλθει και να λει-

ρίζουν ότι για την ανάπτυξη ανώτερων

επανακτήσει την ικανότητα αντίληψης

τουργήσει μέσα σ’ αυτούς τους κόσμους.

ψυχικών διαδικασιών είναι απαραίτητη

στους ανώτερους κόσμους, με συνέπεια

Απλώς «βλέπει». Παρόλο που εκπαιδεύ-

η κυριαρχία στις λειτουργίες του οργα-

όλες οι λεωφόροι της γνώσης να είναι

τηκε, για να διακρίνει τον αληθινό κό-

νισμού, όπως της αναπνοής, όπου με τις

ανοιχτές και να έχει στη διάθεσή του

σμο από τον ψεύτικο (των επιθυμιών),

απαραίτητες ασκήσεις γίνεται δυνατή η

ένα τρόπο απόκτησής της, που οι

μοιάζει λίγο με το φυλακισμένο, ο οποί-

άντληση ενέργειας από την ατμόσφαι-

άλλες μέθοδοι έρευνας να φαίνονταν
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Το τρ ί τ ο μ ά τ ι

παιδικά παιχνίδια. Ο Μύστης που
έχει ενεργοποιήσει το «Τρίτο Μάτι»,
έχει συνεχόμενη συνείδηση και έχει
γεφυρώσει τον κόσμο των νεκρών με
αυτόν των ζωντανών.
Στους αρχαίους παραδοσιακούς
πολισμούς,
αρχηγοί

όλοι

οι

πνευματικοί

και οι πολιτικοί και

θρησκευτικοί άρχοντες έπρεπε να
έχουν επιτύχει την επαναλειτουργία
του «Τρίτου Ματιού».
Στην Aίγυπτο, το στέμμα
των Φαραώ είχε πάνω του το φίδι
(τον Ουραίο). Αυτό συμβολίζει τον
αδένα, ο οποίος, όταν ενεργοποιείται,
λάμπει και προβάλλει στο αιθερικό
σαν φλόγα που έχει το σχήμα φιδιού,
όπως οι «γλώσσες» της φωτιάς που
μοιάζουν με φίδια. Γι’ αυτό και το φίδι
στην εσωτερική παράδοση είναι το
σύμβολο του πυρός.
Στην Κίνα, οι Μανδαρίνοι, για να
συμβολίσουν τη λειτουργία του «Τρίτου
Ματιού», τοποθετούσαν στο κεφάλι
τους ένα φτερό από παγώνι. Αλλά και
αλλού βρίσκουμε το συμβολισμό αυτό
μ’ έναν κόμπο δεμένο στο μέτωπο.
Όσον αφορά τα επτά κέντρα
ενέργειας (τσάκρας), το έκτο βρίσκεται
στο μυελικό πλέγμα, στο πλέγμα
επίφυσης, ανάμεσα στα φρύδια. Είναι
το Άτζνα ή Άγκια Τσάκρα. Η ονομασία
του δηλώνει εξουσία, διοίκηση, δύναμη

γίνεται αιώνιος, δεν είναι χωρισμένος

προσοχή του προσηλωμένη σ’ ένα

από τη Σάκτι. Ο Σίβα είναι

σημείο και γίνεται γνώστης του

ο χορηγός της γνώσης. Η

παρελθόντος, του παρόντος

Σάκτι δίνει τη γνώση της

και

του

μέλλοντος.

απεριόριστης αλήθειας,

Βρίσκεται σε μια κατάσταση

της επίγνωσης της μη

μη δυαδικής συνείδησης,

δυαδικότητας.
Όποιος
διαλογίζεται πάνω
σ’ αυτό το τσάκρα
εκριζώνει

κάθε

αμαρτία

και

είναι ικανός να κατανοεί
την εσωτερική έννοια
της κοσμικής γνώσης
και

μπορεί

παράγει
γραφές.

βρωμιά,
έχει την

χωρίς όρια. Ο πλανήτης-κυβερνήτης
του είναι ο Κρόνος, ο οποίος συμβολίζει
την ηλιακή αρσενική φύση. Η θεότητά
του είναι ο Σίβα-Σάκτι, σύμβολο της
βασικής πολικότητας. Ο Σίβα έχει πλήρη
εξουσία πάνω σε όλες τις όψεις του
εαυτού. Το «Τρίτο Μάτι» του Σίβα είναι
το όργανο της διόρασης. Όταν ο Σίβα
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να

τή της καθαρής όρασης των πραγμάτων, αλλά δεν έχει φτάσει
ακόμα στην τελική άνθιση των δυνατοτήτων που φέρει μέσα
του. Για να το επιτύχει, πρέπει η Κουνταλίνι να φθάσει ως την
κορυφή, στο τσάκρα Σαχασράρα. Όταν ο Μύστης κατορθώσει
να ενώσει το Άτζνα με το Σαχασράρα, φτάνει στην τελική άνθιση των δυνατοτήτων του και λυτρώνεται.
Ο Καρτέσιος (Descartes) έλεγε πως, αν η ψυχή είναι
ενωμένη με όλα τα μέρη του σώματος, θα πρέπει να υπάρχει
ένα μέρος στο οποίο θα εξασκεί ειδικότερα τις λειτουργίες της.
Κι επειδή ούτε η καρδιά ούτε ο εγκέφαλος μπορούν να είναι
το ειδικό αυτό μέρος, συμπέρανε ότι αυτό ήταν ένας μικρός
αδένας που είναι συνδεδεμένος με τον εγκέφαλο. Επέλεξε
δηλαδή την επίφυση σαν έδρα της ψυχής. Αλλά και ο Γαληνός
έλεγε πως η επίφυση ρυθμίζει τη ροή των σκέψεων.
Αν παρατηρήσουμε προσεκτικά, θα αντιληφθούμε ότι
η γνώση βρίσκεται σκόρπια παντού. Είναι ανάγκη να γίνει
μια προσπάθεια όχι μόνο για τη σύνθεση όλων αυτών των
κομματιών αλλά και μια συγκριτική μελέτη μεταξύ τους.

Με την ενεργοποίηση και
λειτουργία του «Τρίτου Ματιού»
επιτυγχάνεται η απόκτηση της
έκτης αίσθησης, της διόρασης, με
την οποία το άτομο συλλαμβάνει
αλήθειες χωρίς τη νοητική
επεξεργασία, χωρίς δηλαδή αυτές
να περάσουν από το φίλτρο της
λογικής
Ενσωματώνει όλα τα στοιχεία στην αγνότερη μορφή ή ουσία
τους και κάθε εξωτερική ή εσωτερική αλλαγή παύει να μοιάζει
με πρόβλημα. Στα αρχαία ινδικά κείμενα αναφέρεται ότι σ’
αυτό το τσάκρα δρουν οι ανώτερες δυνατότητες, όχι μόνο το
Μάνας (ανώτερος νους) αλλά και το Βούδι (διαίσθηση).
Μπορούμε να παρομοιάσουμε το Άτζνα Τσάκρα μ’ ένα
μάτι, μια κρυστάλλινη σφαίρα ή ένα μαγικό καθρέπτη, που
συμβολίζουν τα παράθυρα της ψυχής. Πάνω στον καθρέπτη
αντανακλώνται όλα τα γεγονότα του Σύμπαντος. Όταν η δύναμη Κουνταλίνι, η οποία κοιμάται στη βάση του νωτιαίου μυελού, φτάσει στο Άτζνα Τσάκρα, ο Μύστης δέχεται την αρε-

28

Ιαν ου άριο ς - Φεβρ ου άριο ς - Μάρτιο ς 2014

Έχει φτάσει η στιγμή που ο άνθρωπος, στη φάση που διανύει, στην εποχή του Υδροχόου, πρέπει ν’ αρχίσει το έργο της
ανανέωσής του. Πρέπει ν’ αναπτύξει την ψυχή του, για να ανακτήσει τις χαμένες του δυνατότητες. Υπάρχει ανάγκη για πνευματική ανανέωση, κι αυτό θα γίνει μόνο, αν γνωρίσει ποιος είναι και δει τα «χέρια του Θεού» παντού γύρω του. Είναι ανάγκη να έρθει και πάλι σε επαφή με τον εαυτό του, τη φύση και
τους νόμους της.
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Η ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΞΥΡΡΥΓΧΕΙΟΥΣ ΠΑΠΥΡΟΥΣ
Κείμενο: Γιάννης Βούλγαρης

Ο

ι οξυρρύγχειοι πάπυροι είναι αποσπάσματα
επιστολών στη λατινική γλώσσα κάποιου Μενένιου Απίου, απερχόμενου Ρωμαίου Συγκλητικού από την Ελλάδα, και απευθύνονται στον

Ατίλιο Νάβιο, ο οποίος τον διαδέχεται εκεί ως Ανθύπατος. Ο
Μενένιος δίνει πληροφορίες και συμβουλές στο διάδοχό του
σχετικά με το χαρακτήρα των Ελλήνων προσπαθώντας να διευκολύνει το έργο του. Ούτε ο αποστολέας ούτε ο παραλήπτης
είναι γνωστοί μέχρι σήμερα.
Τα συμπεράσματα του Απίου για το χαρακτήρα των Ελλήνων, παρότι ανάγονται περίπου 1800 χρόνια πριν, είναι αρκετά εύστοχα και διαφωτίζουν αρκετά και τη σύγχρονη πραγματικότητα στην Ελλάδα.
Ο Έλληνας κατά τον Άπιο χαρακτηρίζεται εγωιστής, εγωκεντρικός και εγωπαθής.
Τοποθετεί το Άτομό του στο κέντρο της Ύπαρξης, με αποτέλεσμα όλες του οι δράσεις να χρωματίζονται απ’ αυτό το χαρακτηριστικό. Είναι αδέσμευτος, ατίθασος και αληθινά ελεύθερος. Ανυπότακτος σε κάθε πειθαρχία, σέβεται τους νόμους,
μόνο αν εξυπηρετούν τα προσωπικά του συμφέροντα, αλλιώς
τους περιφρονεί. Ανυπόμονος, δεν κρατά τις παραδόσεις και
επιδιώκει πάντα τις αλλαγές. Ατομιστής και ιδιοτελής, αλλά
και αδυσώπητος κριτής του εαυτού του. Συνεργάζεται μόνο,
αν υπάρχει κοινό συμφέρον η κοινό μίσος για κάτι. Επιπόλαιος
κι ανεύθυνος στα έργα, δεν ενδιαφέρεται για τη συνέχειά τους
αλλά τα εκλαμβάνει σαν ευκαιρία ατομικής προβολής. Βοηθά
το συνάνθρωπό του, μόνο όταν μ’ αυτήν την πράξη κατοχυρώνει την υπεροχή του. Αν και δεν διαθέτει ιστορική μνήμη, τρέφεται ωστόσο με την οπτασία περασμένων μεγαλείων παραβλέποντας τις σημερινές του διαστάσεις, και θεωρεί τη χώρα
του ανώτερη όλων. Παρ’ όλα αυτά, στην πράξη δεν δέχεται να
θυσιάσει το ατομικό του συμφέρον για το συμφέρον της πατρίδας του ή του γενικού καλού.
Όμως, αυτός ο εγωκεντρισμός δημιουργεί και φωτεινές
όψεις στον Έλληνα.

Ζει με τη δίψα της υπεροχής. Ρίχνεται με ανδρεία στους
αγώνες, για να ικανοποιήσει τη φιλοπρωτία του και περιφρονεί
τις κακουχίες ή τους κίνδυνους. Είναι άξιος μαχητής στον
πόλεμο και ανδρείος στην ειρήνη. Η τάση του να προβάλει
το άτομό του τόν κάνει θαρραλέο, έστω κι όταν μένει μόνος.
Είναι παράτολμος και παίκτης, αφού τολμά να ρισκάρει τα
πάντα στην προσπάθειά του. Γεννήθηκε, για να σκέπτεται
μόνος, για να δρα μόνος, για να μάχεται μόνος. Γι αυτό και δεν
φοβάται τη μοναξιά. Ιδιαίτερα περήφανος, δεν υποτάσσεται,
αλλά μόνο συμμαχεί. Είναι έτοιμος να σου δώσει την ψυχή
του, αν ξέρεις να του ξυπνήσεις «το φιλότιμο». Είναι ευκίνητος
στη σκέψη, αποφασιστικός και χαρακτηρίζεται από ταχύτητα
στις αντιδράσεις. Έχει φαεινές συλλήψεις, που όμως είναι
δημιουργήματα της ιδιοτροπίας της στιγμής και σπάνια θα
μπορέσει να συνεχίσει, λόγω έλλειψης οργανωτικού πνεύματος
και υπομονής.
Η υπερτροφία όμως της προσωπικότητάς του που στις κακές
όψεις είναι εγωπάθεια, έχει και την πλευρά τη δημιουργική στη
φιλοσοφία, στην ποίηση, στις τέχνες, στις επιστήμες, ακόμη
και στο εμπόριο και στον πόλεμο. Η πολυσύνθετη ψυχή των
Ελλήνων χωρά πολλές αντιφάσεις.

Πώς να διατάζεις έναν Έλληνα
Η ατίθαση φύση του Έλληνα δεν δέχεται διαταγές, όσο
σωστές και αν είναι.
«Δεν μπορείς να επιβάλεις μια απόφαση εκμεταλλευόμενος
την ισχύ της θέσης σου».
«Οδήγησέ τους να πάρουν οι ίδιοι την απόφαση που θέλεις.
Δώσε τους το περιθώριο να νομίζουν ότι επιλέγουν. Δεν είναι
υφιστάμενοι αλλά σύμβουλοι ή σύμμαχοι».
«Η πλασματική αυτή ισοτιμία είναι ο σιωπηρός όρος της
αναίμακτης υποταγής τους».
«Άφησέ τους λοιπόν να ταράζονται, να θορυβούν και να
ικανοποιούν την πολιτική τους μανία μέσα στη σφαίρα, όπου
δεν κινδυνεύουν οι θεσμοί του συνόλου».
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Πώς συζητά ο Έλληνας

Πώς λειτουργεί ο Έλληνας σαν οπαδός

Ο Έλληνας έχει υπέρμετρη εμπιστοσύνη στην προσω-

Τις περισσότερες φορές ο Έλληνας συστρατεύεται σε

πική του γνώμη και δεν δέχεται να υποβληθεί στο μαρτύ-

μια ομάδα, για να ικανοποιήσει τα δικά του συμφέροντα

ριο της ομαδικής συζήτησης. Σε μια τέτοια περίπτωση λέει

(ρουσφέτι). Γι’ αυτό οι πολιτικές ομάδες είναι ομάδες

τη γνώμη του, βελτιώνει τη διατύπωσή της με πολλές επα-

συμφερόντων. Ακολουθεί έναν ηγέτη για δυο λόγους: Είτε

ναλήψεις, χωρίς να περιμένει ούτε να αποζητά αντιγνωμί-

γιατί του ικανοποιεί τις απαιτήσεις είτε γιατί ελπίζει να πάρει

ες. Αναλύει την άποψή του, ανακυκλώνεται μέσα στις δικές

τη θέση του ικανοποιώντας τη ματαιοδοξία του. Οι οπαδοί

του σκέψεις, δίχως να ακούει ή να ενδιαφέρεται για τις από-

που είναι πιστοί, είναι γιατί έχουν χάσει την ελπίδα να γίνουν

ψεις των άλλων.

αυτοί ηγέτες. Ελάχιστοι είναι αυτοί που παραμένουν οπαδοί
από πίστη ιδεολογική ή από πίστη στον ηγέτη τους. Γι’ αυτό

Πως συνεργάζεται ο Έλληνας
Ανάλογη στάση κρατά ο Έλληνας και σ’ ένα ομαδικό έργο.
Γι’ αυτόν σε πρώτη μοίρα έρχεται η τιμή και η προβολή του

οι περισσότεροι είναι προσωρινοί ενεδρεύοντες οπαδοί, οι
οποίοι προσπαθούν διαρκώς να αναποδογυρίσουν την τάξη
της ηγεσίας και να διευθύνουν αυτοί από το παρασκήνιο.

Εγώ του και σε δεύτερη θέση η αξία του ιερού. Κάθε συλλογική
δράση, στην ουσία, αποτελείται από ατομικές ενέργειες, που

Ο Έλληνας και οι Νόμοι

δεν αφήνουν περιθώρια αλληλεγγύης. Το πάθος του εγωισμού

«Οι Έλληνες λίγα πράγματα σέβονται και σπάνια όλοι τους

του τον εμποδίζει ν’ ασχολείται με τον άλλο, να συνεργάζεται

τα ίδια». Για να κρίνουν αν ένας νόμος είναι δίκαιος, θα τον

μαζί του. Είναι αρκετά υπερήφανος, για να δεχτεί βοήθεια

αξιολογήσουν σύμφωνα με δικά τους κριτήρια. Δεν δέχονται

και αρκετά υπερόπτης, για να μοιραστεί τη δόξα. Μόνο σε

λοιπόν τους νόμους, και γι’ αυτό εύστροφα με σοφιστικούς

προσωπικά έργα επιδίδεται με ζήλο.

τρόπους τους μεταβάλουν. Πολύ συχνά θα τους αλλάξουν, κι αν
δεν μπορούν, θα τους αντιμετωπίσουν σαν εχθρικές δυνάμεις,

Πώς ανταγωνίζεται τους άλλους

σαν εχθρό που πρέπει να νικήσουν με τη βία.

Πρόθεση του Έλληνα δεν είναι να ξεπεράσει σε αξία ή
καλή φήμη τον αντίπαλό του, αλλά να τον μειώσει στα μάτια

Πότε βοηθά ο Έλληνας το συνάνθρωπο

των άλλων και να τον κάνει να φαίνεται κατώτερος από

Ο Έλληνας θα βοηθήσει το συνάνθρωπό του, όταν του

τον ίδιο. Σαν πρώτοι δημιουργοί του καλού και του κακού

δείξει ότι τον έχει ανάγκη (φιλότιμο). Μ’ αυτόν τον τρόπο θα

λόγου χρησιμοποιούν τη λεπτοκαμωμένη συκοφαντία, για να

έχει την ευκαιρία να του δείξει την ανωτερότητά του. Του αρέσει

γκρεμίσουν τον αντίπαλό τους.

να δίνει στον ασθενέστερο, στον αβοήθητο. Είναι κι αυτός ένας

«Η τέχνη είναι να συκοφαντείς, χωρίς να ενσωματώνεις

τρόπος υπεροχής. Μια πράξη φυγόκεντρου εγωισμού.

πουθενά ολόκληρη τη συκοφαντία, μόνο να την αφήνεις
να τη συνάγουν οι άλλοι από τα συμφραζόμενα, κι έτσι να

Ο Έλληνας και τα σχέδια

υποβάλλεται ασυνείδητα όποιος την ακούει. Η τέχνη είναι να

Τα περισσότερα σχέδια του Έλληνα περιορίζονται στα στενά

βρίσκεις το διφορούμενο λόγο που, άμα σε ρωτήσουν γιατί τον

πλαίσια της ατομικότητάς του. Είναι σύντομα και βιαστικά.

είπες, να μπορείς να πεις ότι τον είπες με την καλή σημασία, ενώ

Αφού στο κέντρο τοποθετείται το εφήμερο άτομο, έχουν τη

αυτοί που τον άκουσαν να έχουν λάβει την κακή του σημασία.»

διάρκεια της προσωπικής του ύπαρξης. Γι’ αυτό συνήθως δεν

«Χίλια μήλα να έχει η μηλιά κι ένα μόνο σκουληκιασμένο,

φτάνουν στην τελείωση μεγάλων έργων, αφού οι συνεχιστές

άμα μιλάς συνέχεια γι’ αυτό, ο άλλος βλέπει μπροστά του μια

από αλαζονεία και αγάπη στην αλλαγή θα τα ματαιώσουν.

μηλιά σκουληκιασμένη. Ένα χαρακτηριστικό να έχει κάποιος

Κάθε προσπάθεια έχει τη διάρκεια του δημιουργού της.

που δεν αρέσει στην αγορά, τον περιγράφεις μόνο μ’ αυτό και
καταφέρνεις να τον φθείρεις».

Αυτή είναι η μοίρα των έργων στα οποία ο δημιουργός τους
δεν καταφέρνει να κάνει τους ανθρώπους κοινωνούς σ’ αυτά,
αλλά θεατές του γιγάντιου εγωισμού του.
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The Secret of Kells
Σκηνοθεσία: Tomm Moore, Nora Twomey
Σενάριο: Tomm Moore, Fabrice Ziolkowski
Με τις φωνές των: Brendan Gleeson, Evan McGuire,

εσωτερικός

κινηματογράφος

Christen Mooney, Mick Lally

Β

ρισκόμαστε στο Kells της Ιρλανδίας τον 8ο αιώνα μ.Χ. Ο νεαρός Brendan, μαθητευόμενος
μοναχός, δεν έχει βγει ποτέ από το χωριό. Ο θείος του, ο Αβάς Cellach, θέλει να
ολοκληρώσει το χτίσιμο ενός τείχους, για να εμποδίσει τις επιδρομές των Βίκινγκς. Όλα
θα αλλάξουν με την άφιξη του εικονογράφου Aidan, που θα διδάξει στο νεαρό Brendan

την τέχνη του, ανοίγοντάς του ορίζοντες σε ένα νέο κόσμο.
Η ιστορία αποτελεί μια φανταστική διήγηση γύρω από τη δημιουργία της – υπαρκτής – Βίβλου του Kells, η οποία περιέχει

περίτεχνες καλλιγραφίες και εικονογραφήσεις και θεωρείται από πολλούς ως το αποκορύφωμα της τέχνης των Βρετανικών
Νήσων. Τα δισδιάστατα γραφικά αποτελούν μια πανδαισία χρωμάτων αντλώντας κατευθείαν από μεσαιωνικές τεχνοτροπίες,
κυρίως της Ιρλανδίας και των Βίκινγκς. Στη διήγηση αναμειγνύονται ιστορικά γεγονότα και πρόσωπα (Aidan και Collum Cille)
με τους Tuatha De Danaan και τον Crom Cruach της κέλτικης μυθολογίας ενώ γίνονται και αναφορές στα αρχαία ιρλανδικά
ποιήματα Pangur Ban, The Song of Tuan Mac Cairill, καθώς και στο ποιητικό είδος των Aisling. Η μουσική του Bruno Coulais
πλέκεται ιδανικά με την εικόνα και την αφηγηματική ροή δίνοντας άλλη διάσταση στο ήδη μαγευτικό αποτέλεσμα.
Ένα μικρό διαμάντι, που μας θυμίζει ότι οι λέξεις και οι εικόνες μπορούν να δώσουν ελπίδα και όραμα στους ανθρώπους
βοηθώντας τους να δουν πιο μακριά και να ξεπεράσουν αυτό τον «κόσμο γεμάτο από ομίχλη στον οποίο ερχόμαστε για λίγο
διάστημα».

Τεστ

«Δείξε μου το γραφικό σου
χαρακτήρα να σου πω ποιος είσαι».

testαρε
τον
εαυτό σου

Δυστυχώς ή ευτυχώς, ο τρόπος που γράφουμε φανερώνει
πολλά για την προσωπικότητά μας, καθώς και για την
εκάστοτε ψυχολογική μας κατάσταση.

Πηγή: http://enallaktikidrasi.com/2013/05/aftonosia-mesa-apo-to-grafiko-sou-xaraktira/#ixzz2c8y7ZqN0

Ό

πως λένε οι ειδικοί, η

των γραμμάτων με σταθερή πίεση στην

στις σχέσεις με τους άλλους, καλλιτε-

διαδικασία του γραψί-

αρχή, η οποία σιγά-σιγά χάνεται. Τα ση-

χνική φύση.

ματος ελέγχεται από το

μεία στίξης είναι αρχικά έντονα, αλλά

Υπερβολική κλίση προς τα δεξιά (σε

κεντρικό νευρικό σύ-

καθώς προχωρά το γραπτό, τείνουν να

γωνία μικρότερη από 45 μοίρες): υπε-

εξαφανίζονται.

ρευαισθησία, ασυλλόγιστη συμπεριφο-

στημα, καθώς συμμετέχουν πολλοί μυς
όπως του μπράτσου, του αγκώνα, του

Ο υπερήφανος: μεγάλα γράμματα

χεριού, των δαχτύλων και της ωμοπλά-

με τονισμένα τα κεφαλαία ενώ το τελευ-

της. Στα σχόλια που ακολουθούν και

ταίο γράμμα κάθε λέξης φαίνεται να εί-

ανεξαρτησία, αυτοκυριαρχία ακόμα και

στην ερμηνεία τους, ίσως κάποιοι συνα-

ναι πιο έντονο από τα υπόλοιπα.

σε περιπτώσεις κρίσης. Άτομα διευθυ-

ντήσετε τον εαυτό σας ή κάποιο κοντι-

Ο καλλιτέχνης: γράμματα καλλι-

νό σας πρόσωπο.

γραφικά με το μέγεθος να μικραίνει κα-

ΓΕΝΙΚΑ:

θώς προχωρά το γραπτό.

Ο ειλικρινής: μεγάλα στρογγυλά

Ο αλτρουιστής: Έντονη κλίση και

και ομοιόμορφα γράμματα σε ευθεία

πίεση. Τα γράμματα είναι στρόγγυλα

γραμμή.

και τα κεφαλαία σχεδόν καλλιγραφικά.

ρά.
Κατακόρυφα

γράμματα:

λογική,

ντικών θέσεων.
Κλίση προς τα πίσω: εσωστρέφεια
παρά τον πλούσιο συναισθηματικό κόσμο.
Διαφορετικές κλίσεις: ευστροφία,
αυθορμητισμός αλλά ελάχιστος αυτοέ-

Ο φιλότιμος: στρογγυλά γράμματα

Ο διακριτικός: μικρά γράμματα, με

με τονισμένα τα σημεία στίξης – σημάδι

ελαφριά πίεση και γραμμές που τείνουν

ανάληψης μεγάλων ευθυνών.

ανθρώπου με προσοχή στη λεπτομέρεια.

προς τα πάνω. Τα γράμματα τείνουν να

Οι συνδέσεις

Ο οικονόμος: προσεκτικά και ομοι-

έχουν αρκετές σπείρες και καμπύλες,

Tα ασύνδετα μεταξύ τους γράμμα-

όμορφα γράμματα με ελαφριά κλίση

αλλά το τελευταίο γράμμα κάθε λέξης

τα: όχι καλός αυτοέλεγχος, υπερβολι-

στις γραμμές χωρίς να τονίζονται τα κε-

είναι μάλλον σεμνό και περιορισμένο.

κή φαντασία, αποσπασματικός τρόπος

φαλαία.

Ο αλαζόνας: τονίζει υπερβολικά τα

λεγχος, ευμετάβλητη διάθεση, αποφυγή

σκέψης.

Ο γενναιόδωρος: ευρύχωρα και κα-

κεφαλαία γράμματα και συνήθως η υπο-

Συνδεση με λεπτές γραμμούλες (ο

θαρά γράμματα και ξεχωρίζουν έντονα

γραφή του είναι μεγάλη και πολύπλοκη

λεγόμενος «νηματοειδής τύπος»): έντο-

τα μεγάλα και τα κεφαλαία από τα υπό-

καταλήγοντας σε περιττές “διακοσμή-

νη αίσθηση αυτοσυντήρησης, ευκολία

λοιπα.

σεις” με καμπύλες γραμμές.

προσαρμογής και μεγάλη πνευματική

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ

συνάφεια.

Ο ταπεινός: μικρά, απλά και ομοιόμορφα γράμματα με γραμμές που τεί-

H κλίση των γραμμάτων

νουν να κάνουν ζικ-ζακ.

Κλίση προς τα δεξιά: εξωστρέφεια,

όλη τη γραφή να δείχνει ότι διαθέτει

παρορμητισμός, δίνει μεγάλη σημασία

ομοιογένεια και ροή: ηρεμία, ευγένεια,

Ο μελαγχολικός: έντονη κλίση

Σύνδεση με έντονες γραμμές με

αυτοπειθαρχία,

μια

προσωπικότητα

Ακανόνιστη πίεση: ασταθής δύναμη

συμπαθητική αλλά και ενίοτε πληκτική.

θέλησης,

Kεφαλαία και πεζά

αισθήματα ανασφάλειας.

H σχέση μεγέθους των κεφαλαίων
γραμμάτων με τα πεζά εκφράζει την
άποψη που έχει το άτομο για τον εαυτό
του. Όσο μεγαλύτερη είναι η διαφορά
τους τόσο πιο υψηλή είναι και η

εσωτερικές

συγκρούσεις,

Γράφει γρήγορα όποιος σκέφτεται
και γρήγορα.
Η ταχύτητα στο γραπτό: ευστροφία
και διεισδυτική σκέψη.
Tο αργό γράψιμο: προσπάθεια
διατήρησης συναισθηματικόυ ελέγχου.

αυτοεκτίμησή του.
Tα ψηλόλιγνα κεφαλαία: δειλία

Aν μάλιστα συνδυάζεται και με μικρή

απέναντι στους άλλους, χωρίς ωστόσο

πίεση του στυλό πάνω στο χαρτί,

κατά βάθος να λείπει η αυτοπεποίθηση.

φανερώνει ότι η ψυχική και η σωματική

Tα πλατιά κεφαλαία: τάση επιβο-

κατάσταση την ώρα του γραψίματος δεν
είναι η καλύτερη.

λής στους άλλους.
Tα κοντά κεφαλαία: συντηρητική
και άτολμη προσωπικότητα.

Tα γράμματα-κλειδιά
Oρισμένα

Ίδιο σχεδόν ύψος με τα πεζά: χαρακτήρας δειλός και αποτραβηγμένος.

γράμματα

του

αλφαβήτου παίζουν βασικό ρόλο σε μια

ίδιου ατόμου (σ’ αυτήν την περίπτωση

γραφολογική ανάλυση.

προδίδει ευστροφία αλλά αστάθεια

κεφαλαία:

Tο α και το ο. Aνάλογα με το αν τα

ανάγκη εντυπωσιασμού των άλλων.

κυκλάκια τους είναι ανοιχτά ή κλειστά,

Αν επιπλέον τονίζονται με μια γραμμή

δείχνουν το βαθμό που το άτομο

που προέρχεται από την άνω ζώνη,

ανοίγεται στους άλλους.

Πολύ

«στολισμένα»

αυτοελέγχου).
Η

μακριά

οριζόντια

γραμμή:

δεσποτισμός και έντονη αυτοπροστασία
Η θηλιά στην εγκάρσια γραμμή:

φανερώνουν άτομο που έχει σαφή

* Tο ίδιο ισχύει με το δ και το θ.

τάση για κριτική ευαισθησία, πανουργία.

άποψη για την ανωτερότητά του

Eπίσης πολύ σημαντικό ρόλο παίζουν οι

Tο πεζό «τ», αν έχει μπούκλα στην

απέναντι στους άλλους.

γωνίες που μπορεί να σχηματίζουν, γιατί

επάνω ζώνη είναι δείγμα συντηρητισμού

φυσικά ελάχιστοι άνθρωποι τα κάνουν

ενώ, αν δεν έχει εγκάρσια γραμμή

στρογγυλά με… το διαβήτη!

και είναι γραμμένο σαν «ι», δείχνει

Μεγάλες θηλιές στα αριστερά των
κεφαλαίων: εγωισμός κι αισθησιασμός.
Κεφαλαία που επεκτείνονται και
στην κάτω ζώνη: επιθετικότητα κι απόλυτη σιγουριά – τα άτομα είναι βέβαια
ότι έχουν δίκιο και θα κάνουν το παν να
το επιβάλουν.

* Tο κεφαλαίο I (το γράμμα της

Οριζόντια

ατομικότητας):
Οριζόντιες γραμμές πάνω κάτω:

συναίσθηση πόσο πιέζουμε στο χαρτί το

Μικρό

στο

ύψος:

χαμηλή

αυτοεκτίμηση.

στυλό μας, ωστόσο ο βαθμός της πίεσης

Η πάνω θηλιά πιο σχηματισμένη

αυτής δείχνει τη διάθεση, τη ζωτικότητα

από την κάτω: μεγάλη σημασία στο νου
Η κάτω θηλιά έντονη: υπερβολική

και την αποφασιστικότητά μας.
Έντονη

πίεση:

αντοχή,

ενθουσιασμός, ζωηρή λίμπιντο.
Βαριά πίεση: άτομο καταπιεσμένο
και απογοητευμένο.

γραμμή:

εγκάρσια

γραμμή:

επιθετικότητα, δόση φιλοδοξίας.
Aν γράφεται σαν σταυρουδάκι

βάση στα ουσιώδη.

Σπάνια, όταν γράφουμε, έχουμε

εγκάρσια

εφευρετικότητα
Λοξή

δημιουργική σκέψη.
Aπλή ίσια γραμμή: άτομο που δίνει

H πίεση και η ταχύτητα

αφηρημάδα, έγνοια ή βιασύνη.

σημασία στο σώμα.
* Tο τ είναι ένα ακόμη γράμμα
που μπορεί να γραφτεί με πολλούς
τρόπους, ακόμα και στο χειρόγραφο του

με μονοκοντυλιά: υπευθυνότητα και
λογική.
Πηγή
Read more: http://enallaktikidrasi.com/2013/05/
aftonosia-mesa-apo-to-grafiko-souxaraktira/#ixzz2c8y7ZqN0

Μερικές σταγόνες σοφίας
(για να πάει καλά ο χρόνος!)

ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ
...ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΗ
Η αγάπη είναι ζωή. Κι αν σου ξεφύγει η αγάπη, σου ξεφεύγει και η ζωή.
L. Buscaglia

Ευτυχισμένη ζωή δεν υπάρχει. Υπάρχουν μόνο ευτυχισμένες στιγμές
G. Leiblitz

Αυτό που δεν θέλει κανείς να ξέρει για
τον εαυτό του, έρχεται σαν πεπρωμένο.

C. Jung

Όλη η ζωή του ανθρώπου είναι μία στιγμή. Ας τη
χαρούμε και ας μην τη σπαταλάμε άσκοπα.
Πλούταρχος

Όταν τα πράγματα δεν γίνονται
όπως θέλουμε, τότε πρέπει να τα
θέλουμε, όπως γίνονται.
B.Edmund

Όπου κι αν πας, πήγαινε
με όλη σου την καρδιά.
Κομφούκιος

Αν αλλάξεις τον τρόπο που βλέπεις τα
πράγματα, τα πράγματα θα αλλάξουν.
W. Dyer

Οι δυσκολίες της ζωής
αντιμετωπίζονται με 3
τρόπους: την ελπίδα, το
όνειρο και το χιούμορ.
Ε. Κάντ

Να θυμάσαι τούτο: δεν
χρειάζονται πολλά για μια
ευτυχισμένη ζωή.

Δεν υπάρχουν αδύνατα πράγματα αλλά
αδύναμοι άνθρωποι.
J.A.Livraga

Μ. Αυρήλιος

Ιστορίες για τον ανθρώπινο
παραλογισμό

Μ

ε την ονομασία «Μάχη της

μια γυναίκα μπορεί να συλληφθεί από

Καμήλας» έμεινε στην ιστο-

τη θρησκευτική αστυνομία, αν επιβαί-

ρία η ενδοαραβική σύγκρουση στη Βα-

νει σε όχημα που δεν το οδηγεί ο εργο-

σόρα, το 656 μ.Χ. Ο λόγος; Στη μάχη

δότης της ή κάποιος στενός συγγενής.

αυτή σκοτώθηκαν και οι 70 άντρες που

Οι γυναίκες δεν μπορούν να εισαχθούν

κράτησαν διαδοχικά τα χαλινάρια της

στο νοσοκομείο χωρίς τη συναίνεση

καμήλας στην οποία επέβαινε η χήρα

ενός άνδρα συγγενή ούτε μπορούν να

του Μωάμεθ, Αϊσά

δεχθούν μια θέση εργασίας στην επαρ-

Κ

ήξερες
ότι...

ατά τη διάρκεια της Α΄ Σταυ-

χία, αν κάποιος ενήλικας άνδρας συγγε-

έπρεπε να εγκαταλείψουν την πόλη.

ροφορίας, μια ομάδα φανατι-

νής δεν αναλάβει την ευθύνη. Τέλος, η

Σχεδόν 100 άτομα θάφτηκαν ζωντανά,

κών στρατιωτών, οι οποίοι έστεκαν μεν

μαρτυρία μιας γυναίκας στο δικαστήριο,

προτού

καλά στα μυαλά τους αλλά ήταν απελ-

τόσο στη Σαουδική Αραβία όσο και στο

σταματήσει αυτές τις τελετουργίες.

πισμένοι, βάδιζαν για πολλές ώρες πίσω

Πακιστάν, δεν έχει την ίδια βαρύτητα με

από μια χήνα, καθώς πίστευαν ότι ήταν

αυτήν ενός άνδρα.

ευλογημένη από το Άγιο Πνεύμα!

Σ

η

βρετανική

κυβέρνηση

Κ

ατά το Μεσαίωνα, τα ζώα δικάζονταν ακόμη και με την

το Ιράν, αναγνωρίζεται στον

ποινή του θανάτου. Το 1386, ένα γου-

πατέρα ή τον αδελφό το δικαί-

ρούνι καταδικάστηκε σε απαγχονισμό

τηγός Κάστερ οδήγησε τους

ωμα να δολοφονήσει ένα κορίτσι που

(και αφού νωρίτερα του είχαν κόψει τα

211 ιππείς του στη μάχη του Λιτλ Μπιγκ

ενέδωσε στο προγαμιαίο σεξ. Η ποινή

πόδια) με το αιτιολογικό της δολοφο-

Χορν γνωρίζοντας ότι τους περίμεναν

σε αυτή την περίπτωση είναι το πολύ 6

νίας ενός κοριτσιού. Πριν την εκτέλε-

6.000 Ινδιάνοι Σιού. Ύστερα από 15 λε-

μήνες φυλάκισης ενώ στην περίπτωση

ση, είχαν ντύσει το γουρούνι με τα ρού-

πτά μάχης, μόνο ένα άλογο είχε μείνει

που ο σύζυγος δολοφονήσει την άπιστη

χα του θύματος.

ζωντανό!

γυναίκα του, δεν υπάρχει τιμωρία.

Τ

ο 1876, ο Αμερικανός στρα-

Η

Ιερά Εξέταση έκαιγε τους «αιρετικούς», γιατί σύμφωνα με

Ο

ι ανθρώπινες θυσίες ήταν μια
καθημερινότητα στη βουδι-

Τ

α τελευταία 3500 χιλιάδες χρόνια της παγκόσμιας ιστορίας

έχουμε μόνο 230 χρόνια ειρήνης στον

το Ευαγγέλιο δεν έπρεπε τα χέρια ενός

στική κοινωνία της Βιρμανίας στα μέσα

ανθρώπου να βαφτούν με αίμα. (Το αίμα

του 19ου αιώνα. Όταν η πρωτεύουσα

στην πυρά εξατμιζόταν…!). Όποιος από

της χώρας μεταφέρθηκε στο Μάνταλεϊ,

τους πιστούς έφερνε ξύλα γι’ αυτήν τη

56 άντρες θάφτηκαν στα θεμέλια της

5 βιβλία της Βίβλου, υπάρχουν 613 εντο-

φωτιά θα κέρδιζε τον Παράδεισο.

νέας πόλης, για να προστατεύσουν και

λές από τις οποίες οι 365 είναι απαγο-

να αγιάσουν έτσι την πρωτεύουσα.

ρεύσεις!

Σ

τη Σαουδική Αραβία οι γυναί-

πολιτισμένο κόσμο.

Σ

την «Τορά», τον εβραϊκό νόμο
που αποτελείται από τα πρώτα

Ό

κες δεν μπορούν να αποκτή-

Όταν μετά από καιρό ανακαλύφθηκε

σουν άδεια οδήγησης, πρέπει να μπαί-

ότι δύο από τους τάφους ήταν άδειοι,

νουν στα λεωφορεία από ξεχωριστές

οι βασιλικοί αστρολόγοι διέγνωσαν

κηγόροι φόρεσαν, σε ένδειξη πένθους,

εισόδους και να κάθονται σε διαφορε-

πως πρέπει να θυσιαστούν 500 άντρες

μαύρες τηβέννους. Τις φορούν μέχρι

τικό μέρος από τους άνδρες. Επίσης,

και γυναικόπαιδα, αλλιώς οι κάτοικοι

σήμερα.

ταν το 1694 πέθανε η βασίλισσα Μαρία Β΄, όλοι οι δι-

SYLVIA BRINTON PERERA
Κάθοδος στη Θεά
Ένα ταξίδι στη γυναικεία αυτογνωσία
Η σύγχρονη γυναίκα είναι συνήθως «κόρη του πατέρα», δηλαδή
τέλεια προσαρμοσμένη σε μια αρσενική κοινωνία. Είναι εγκλωβισμένη
στις υποχρεώσεις που της επιβάλλει η πατριαρχική κουλτούρα και
αποξενωμένη από την ουσία της θηλυκής της καταγωγής. Όμως το
θηλυκό αρχέτυπο διαθέτει μια αδιαμφισβήτητη δύναμη, λειτουργεί
δυναμικά στο ασυνείδητο και μας καλεί να εξερευνήσουμε τα βάθη του.
Η «Κάθοδος στη Θεά» δεν είναι παρά ένα ταξίδι αναζήτησης και
συνειδητοποίησης, ένα ταξίδι που σε οδηγεί σε μια βαθύτερη γνώση του
εαυτού και του κόσμου μας.

βιβλιο
παρου

σιαση

C. G. Jung
Η Ψυχολογική Προσέγγιση της Τριάδας
και το πρόβλημα του Τέταρτου
Το πρόβλημα της κατανόησης της Τριάδας δεν είναι κατεξοχήν θέμα
θεολογικής συζήτησης, γιατί η ουσία αυτού του ζωντανού αρχέτυπου είναι το θεμέλιο της σχέσης του
ανθρώπου με τη δημιουργική θεότητα, είτε την εξετάζουμε ως αντικειμενική ύπαρξη είτε ως εγγενή
ποιότητα της ανθρώπινης ψυχής. Η Τριάδα όμως είναι ένα ζωντανό σύμβολο και οποιαδήποτε
προσπάθεια προσέγγισης τέτοιων πνευματικών ιδεών, όπως αυτή, φέρνει στην επιφάνεια στοιχεία
από ασυνείδητες όψεις σε συλλογικό και ατομικό επίπεδο. Ο χώρος του ασυνείδητου λειτουργεί
ως τέταρτος εξισορροπιστικός παράγοντας και ταυτόχρονα ως αγωγός, προκειμένου η θεμελιακή
δύναμη της Τριάδας να εκδηλωθεί μέσα στην ύλη, να την εμψυχώσει και να την ιεροποιήσει. Γι’
αυτό και μόνο η λειτουργία της είναι ζωτικής σημασίας για την εξέλιξη της ανθρώπινης συνείδησης.
Κυκλοφορούν απο τις Εκδόσεις Ιάμβλιχος
Βαλτετσίου 41, 10681 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 2103807180-2103807828

ΤΖΟΑΝ ΜΠΑΝΙΝΓΚ
Ο κόσμος του TΑΡΟ
ένα βιβλίο για όλους
Εξερευνείστε τον κόσμο του Ταρό, τον ευκολοδιάβαστο πρακτικό οδηγό για τη μαντική τέχνη
του Ταρό. Η τράπουλα Ταρό αποτελείται από 78 εικονογραφημένες κάρτες, 22 των Μεγάλων
Αρκάνα και 56 των Μικρών. Βασικός στόχος της Τζόαν Μπάνιγκ σ’ αυτό το βιβλίο είναι να εξηγήσει
με κατανοητό τρόπο τις αρχές της ερμηνείας τους, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν εύκολα
από όλους.
Κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Κέδρος
Γ. Γενναδίου 3, ΑΘΗΝΑ 16 78
Τηλ. 210-38.02.007 – 210-38.02.712
www.kedros.gr
e-mail:books@kedros.gr
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ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ
ΤΕΥΧΟΣ
ΚΑΡΜΑ – Ο ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
Το σύμπαν διέπεται από Νόμους, οι οποίοι αποτελούν την έκφραση
της Θείας Βούλησης και καθορίζουν την εξέλιξη του Όλου καθοδηγώντας
το αιώνιο γίγνεσθαι. Ένας από τους σημαντικότερους είναι ο Νόμος
της Ανταποδοτικής Δικαιοσύνης ή της Αιτίας και του Αποτελέσματος:
Το Κάρμα. Αν και δεν μπορούμε να γνωρίσουμε το Νόμο του Κάρμα
καθαυτόν, μπορούμε να κατανοήσουμε τη λειτουργία του. Κάθε δράση
μας στην καθημερινότητα, κάθε σκέψη, κάθε συναίσθημα απελευθερώνει
ενέργεια, η οποία θα επιστρέψει στο σημείο απ’ όπου ξεκίνησε. Ανάλογα
με την ποιότητά τους, ο άνθρωπος βιώνει ευχάριστα η δυσάρεστα αποτελέσματα
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ: ΜΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Για το σύγχρονο μελετητή η σύνδεση αστρολογίας και φιλοσοφίας ίσως φαίνεται
αβάσιμη, αδόκιμη, ακόμη και βέβηλη. Η επιφανειακή προσέγγιση της αστρολογίας
υπό το πρίσμα του κέρδους και της εκμετάλλευσης αλλά και η ελλιπής παιδεία της
εποχής μας, που δεν δημιουργεί κανένα ενδιαφέρον για περαιτέρω μελέτη, αφού
ταυτίζει τη φιλοσοφία με άχρηστα βιβλία σε σκονισμένα ράφια, κάνουν το ζευγάρι
αστρολογία - φιλοσοφία ακατανόητο. Ίσως πρέπει λοιπόν να ανατρέξει κανείς
σε πηγές άλλων εποχών, όταν οι δύο αυτοί όροι γεννήθηκαν και άνθισαν, πριν
ξεθωριάσουν από το χρόνο, για να καταλάβει τι σημαίνoυν και να αντιληφθεί τη
μεταξύ τους σχέση.
ΜΕΤΑΘΑΝΑΤΙΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ
Δύο είναι τα συγκλονιστικότερα γεγονότα της ανθρώπινης ζωής: η γέννηση και
ο θάνατος. Και ενώ το πρώτο συνήθως σκορπίζει χαρά και ευτυχία, το δεύτερο
αντιμετωπίζεται με ποικίλες στάσεις, ανάλογα με τον πολιτισμό, την ιδεολογία, τις
θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις των ανθρώπων. Ιδιαίτερα στη σημερινή
εποχή αντιμετωπίζεται ως ένα δυσάρεστο, συγκλονιστικό και λυπηρό γεγονός.
Σε τι οφείλεται αυτή η τραγικά αρνητική θεώρηση του θανάτου; Ίσως στην πίστη
ότι αποτελεί το οριστικό τέρμα της ζωής. Είναι όμως στα αλήθεια αυτό;
Μια σοβαρή ένδειξη που «σείει» τα θεμέλια της παραπάνω αντίληψης είναι
η ύπαρξη βιωμάτων πλήθους ανθρώπων σε σχέση με το θάνατο, γνωστά ως
«μεταθανάτιες εμπειρίες». Αυτές συνέβησαν σε άτομα που έφτασαν πολύ κοντά στο
θάνατο, όπως ορίζεται από τη σύγχρονη επιστήμη, «επέστρεψαν» και θυμούνται
ό,τι βίωσαν στο μεταφυσικό ταξίδι τους.
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