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34. Συνέντευξη του Rupert Sheldrake (1ο Μέρος)

42. Παιχνίδια στον καθρέφτη:
Καλό και κακό

Μ

ε το νέο αυτό έτος ήρθε και μια ανανέωση
στο περιοδικό μας. Κάποιες αλλαγές στο στήσιμο και στον τρόπο παρουσίασης ευχόμαστε

να φέρουν μικρές αλλά σημαντικές βελτιώσεις στο αισθητι-

κό μέρος αυτού του τεύχους, όπως και των επόμενων.
Γιατί με πολύ μεράκι και αγάπη συνεχίζουμε
την

προσπάθεια

μας

να

παρουσιάζουμε,

τόσο

στο ελληνικό αναγνωστικό κοινό όσο και στην
ιθαγένεια

στο

εξωτερικό,

τις

φιλοσοφικές

και

εσωτερικές διδασκαλίες και εκείνες τις ιδέες που
εκφράζουν

τις

θέσεις

του

Πολιτιστικού

Οργανι-

σμού Νέα Ακρόπολη για τα περισσότερα θέματα που
απασχολούν το σημερινό στοχαζόμενο άνθρωπο για την
πορεία του κόσμου μας και του ανθρώπινου όντος.
Η μεσαιωνική κρίση που ζει ο σημερινός κόσμος είναι
πλέον εμφανής στον καθένα. Οι συνέπειές της εξαπλώνονται με όλο και πιο γρήγορους ρυθμούς, λόγω της ταχύτητας των σύγχρονων ηλεκτρονικών μέσων ιδιωτικής και
μαζικής

επικοινωνίας

και

λόγω

της

παγκοσμιοποίησης.

Αλλά η κρίση δεν είναι μόνο οικονομικής φύσης.
Η οικονομική κρίση είναι το τελευταίο αποτέλεσμα
μιας πολύ μεγαλύτερης κρίσης σε όλα τα επίπεδα, τα
ανώτερα από το οικονομικό και το κοινωνικό. Στο επίπεδο των πνευματικών και ηθικών αξιών, στο επίπεδο των θεσμικών, θρησκευτικών, πολιτιστικών και πολιτικών αξιών.
Και σε αυτά τα επίπεδα η κρίση ήδη είχε εμφανιστεί εδώ και πολλές δεκαετίες, αλλά πολύ λίγοι το αντιλαμβάνονταν τότε. Ανάμεσα σε αυτούς είμαστε και εμείς, επειδή ήδη από τη δεκαετία του ΄50 η Νέα Ακρόπολη κάνει λόγο για τον ερχομό ενός νέου μεσαίωνα και για την κρίση του σημερινού πολιτισμού. Και από τότε μέχρι σήμερα τα πράγματα έχουν επιταχυνθεί με πολύ γοργούς
ρυθμούς... και η κατρακύλα φαίνεται να συνεχίζεται με γεωμετρική πρόοδο, όπως στο «αποτέλεσμα χιονοστιβάδας».
Οι επιστήμονες κρούουν πλέον έντονα τον κώδωνα του κινδύνου. Αλλά δυστυχώς οι πολιτικοί συνεχίζουν σε μεγάλο βαθμό
να είναι έρμαιο των συμφερόντων και της διαφθοράς και το κοινό εξακολουθεί να παραμένει, τυφλό, μουγκό και κουφό, σαν τον
ανυποψίαστο δεσμώτη στη σκοτεινή Σπηλιά του κόσμου, όπου κυβερνούν οι μαύροι αφέντες, όπως εξηγούσε ο μεγάλος φιλόσοφος Πλάτωνας πριν από 25 αιώνες.
Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να γίνει κάθε προσπάθεια για να διασωθούν οι καλύτερες αξίες του πολιτισμού μας μαζί με όλες
εκείνες που έχουμε κληρονομήσει από το μακρινό παρελθόν.
Και οι άνθρωποι καλής θέλησης, οι ιδεαλιστές και οι στοχαστές του κόσμου οφείλουν να συμμετέχουν, όσο μπορούν, σε
αυτό το εγχείρημα, που αν και δύσκολο, είναι εν τέλει πολύ σπουδαίο, όμορφο και ηρωικό, και σίγουρα αξίζει τον κόπο. Αυτό θέλουμε και εμείς και κάθε βοήθεια προς αυτήν την κατεύθυνση θα είναι σημαντική.

Ο εκδότης
Γ. Α. Πλάνας, Ιδρυτής της Νέας Ακρόπολης στην Ελλάδα
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Για περισσότερα από εκατό χρόνια
ο

κινηματογράφος

αποτελεί

ένα

από

τα

πλέον διαδεδομένα μέσα ψυχαγωγίας.

Σημαντικός

αριθμός

ταινιών

κυκλοφορούν

κάθε χρόνο. Οι περισσότερες προσφέρουν
απλή

διασκέδαση,

μέσα

στο

Κάποιες

μια

ρυθμό

άλλες

παραπέρα

μικρή

της

ανάπαυλα

καθημερινότητας.

προχωρούν

προσφέροντας

ένα

βήμα

τροφή

για

σκέψη, μέσα από τα θέματα που θίγουν ή
που αφήνουν να εννοηθούν. Αυτή η στήλη
φιλοξενεί ταινίες που ανήκουν στη δεύτερη
κατηγορία.

Στο

πνεύμα

αυτής

παρουσιαστεί

και

της

αντίληψης

συστήνονται

έχουν
στον

αναγνώστη οι εξής ταινίες:
► Ήρωας ► Τα Τέσσερα Φτερά ► Χαμένος
Ορίζοντας ► Μετά την Επόμενη Ημέρα ►
Άνοιξη,

Καλοκαίρι,

Φθινόπωρο,

Χειμώνας

και πάλι Άνοιξη ► Οιωνός ► Το Φαινόμενο
της

Πεταλούδας

►

Ανθρώπινο

Μίσος

► Ο Τελευταίος Σαμουράι ► Dark City ►
Ακήρυχτος

Πόλεμος

Άνθρωπος
The

►

Matrix

Κόσμος

►

Οι

►

Άλλοι

Reloaded

►

Μονομάχος

Ένας
►

The

Νέος
►

Υπέροχος
Matrix

►

Θαυμαστός
Τίγρης

Και

Δράκος ► Ο Λαβύρινθος Του Πάνα ► Ο
Χρησμός Της Πεταλούδας ►
Σαμσάρα ►
Minority Report ►

Χωρίς Αντάλλαγμα ►
Agora ►
Twilight ►
Avatar
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Κινηματογράφος: Το 13ο πάτωμα

«Εννοείς ότι υπάρχει και άλλος κόσμος
πάνω από αυτόν εδώ;»

Κείμενο: Αγάπη Χατζημπαλάση

ΤΟ 13Ο ΠΑΤΩΜΑ
Παραγωγή: Roland Emmerich,
Ute Emmerich, Marco Weber
Σενάριο: Josef Rusnak, Ravel CentenoRodriguez
Βασισμένο στο βιβλίο «Simulacron-3»
του Daniel F. Galouye
Πρωταγωνιστουν: Craig Bierko,
Gretchen Mol, Vincent D’Onofrio
Dennis Haysbert, Armin Mueller-Stahl

Η

αρχαία

παράδοση

τολικής

φιλοσοφίας

Ανα-

στήματος;

Εύλογα

διδάσκει

συγκρίσεις

γεννιούνται

της

μια βασική αρχή, ότι ο κόσμος

από

τέτοιου

είδους

ερωτήσεις

φιλο-

σοφικής αναζήτησης. «Τι είναι τελικά ο

είναι τυχαίο που η πρώτη πρόταση η
οποία

ακούγεται

στην

ταινία

είναι

«η

άγνοια είναι ευτυχία»). Μέσα στην έκπλη-

στον οποίο ζούμε είναι μια «Μάγια» δη-

άνθρωπος;»,

εξυπη-

ξή του αυτή ανακαλύπτει ότι όλο αυτό

λαδή μια πλάνη, μια ψευδαίσθηση. Όλα

ρετεί η δημιουργία του;», «ποιος τον δη-

που αυτός διαισθανόταν ως ύπαρξη δεν

γύρω μας καλύπτονται από ένα πέπλο,

μιούργησε;», και «ποιος τελικά δημιούρ-

ήταν τίποτε άλλο από μια ψευδαίσθηση.

το οποίο είναι η αιτία για την οποία ο άν-

γησε τον Θεό;»

Καθώς αναρωτιέται πως δεν τα είχε κα-

σκοπούς

συγκεκριμένη

Στην

θρωπος ποτέ δεν φτάνει να αγγίξει την

«ποιους

απα-

ταλάβει όλα αυτά και πως είναι δυνατόν

έναν

πολύ

να πιστεύει σε ένα ψέμα έρχεται να του

τις

απαντήσει ο ίδιος ο δημιουργός του με

θρησκευ-

λόγια σύγχρονης τεχνολογίας : « δεν σε

Αλήθεια. Ένας από τους λόγους που τον

ντήσεις

εμποδίζουν σε αυτή την γνώση είναι το

ανορθόδοξο

τρόπο

ότι ο άνθρωπος μπορεί να αντιληφθεί

καθιερωμένες

και

μόνο συγκεκριμένες διαστάσεις, μια και

τικές

δεν έχει αναπτύξει ακόμη αισθήσεις για

οι απαντήσεις συνδέονται με την εποχή

άλλες

που

που διανύουμε, την εποχή της τεχνολο-

Παρ όλα αυτά καθώς η ταινία φτάνει

τόσο έχει «θεοποιήσει» ο άνθρωπος, δεν

γίας. Κάθε άνθρωπος έχει τους Περιο-

στο τέλος της αφήνει ένα πολύ αισιό-

μπορεί από μόνος του να τον οδηγήσει

ρισμούς του. Με αυτόν τον τρόπο ζει

δοξο μήνυμα. Αυτό που θα σώσει τελι-

στην αλήθεια, θα χρειαστεί και άλλα ερ-

εγκλωβισμένος μέσα σε έναν κόσμο του

κά την ύπαρξη αυτού του όντος και θα

γαλεία.

οποίου τα όρια δεν μπορεί να υπερβεί.

του δώσει μια αληθινή διάσταση είναι η

Είναι τα όρια που του έχει ορίσει ο ίδιος ο

αυτό-υπέρβασή

δημιουργός του.

συνείδησης στην πηγή της δημιουργίας

διαστάσεις.

Έπειτα

ο

νους,

Από την άλλη πλευρά όμως, η σύγχρονη επιστήμη έφτασε πολύ κοντά στην

παρουσιάζονται

οι

ταινία

και

με

πέρα

παγιωμένες

από

πεποιθήσεις που γνωρίζουμε. Εδώ,

είχα

προγραμματίσει

για

να

γνωρίσεις

την αλήθεια».

του.

Η

επιστροφή

της

«έκπληξη» στο «δέος», μπροστά σε αυτό

Συνήθως σε κάθε μύθο, ο Ήρωας

και της εκπόρευσής της, με άλλα λόγια,

που μπορεί τελικά να υπάρχει «εκεί έξω»

είναι αυτός που καταφέρνει να σπάσει

στην ένωση-ταύτιση με το αρχέτυπό της.

ή «εκεί μέσα» (εξαρτάται από την οπτική

τα όρια, έτσι λοιπόν και εδώ. Όταν κά-

Ο Ήρωάς μας, σαν ένας άλλος ήρωας

γωνία). Ένα παράδειγμα είναι η συνειδη-

ποια στιγμή όμως καταφέρει να σπάσει

που είχε κατακτήσει με πολύ κόπο τον

τοποίηση

και

λοιπόν αυτά τα όρια και «να φάει από

Όλυμπο,

μακρόκοσμου Γιατί είναι τόσο όμοια η

το μήλο της γνώσης», τότε «σοκάρεται»

πίστη ότι ευτυχία είναι η άγνοια, ώσπου

δομή ενός ατόμου

από

από

κάποια στιγμή και σε αυτές να γεννηθεί

(Δεν

η αμφιβολία...

της

σχέσης

μικρόκοσμου

(με τον πυρήνα και

ηλεκτρόνια) και η δομή ενός ηλιακού συ-

την

αλήθεια,

απογοητεύεται

την μικρότητα της ύπαρξής του.

αφήνει

στις

μετριότητες

5

την

ΤΟ ΚΑΡΜΑ
Ο ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
Από το βιβλίο «Τα τρία κέντρα του Μυστηρίου»
Κείμενο: Γ. Α. Πλάνας, ιδρυτής της Ν.Α. στην Ελλάδα
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Η

λέξη

Κάρμα

και

είναι

σημαίνει

Οι Φυσικοί Νόμοι που διέπουν τον

σανσκριτική

«Δράση».

Νοείται

άνθρωπο, συλλέχθηκαν στις Ινδικές συν-

της

θήκες των ΔΑΡΜΑΣΑΣΤΡΑ, η πιο γνωστή

έννοια, δηλαδή εμπεριέχει τη δράση και

από τις οποίες είναι η λεγόμενη Μανάβα-

την αντίδραση που η ίδια προκαλεί. Είναι

Δαρμασάστρα ή τα Βιβλία των Νόμων

λοιπόν ο Παγκόσμιος Νόμος της Δρά-

του Μανού (1). Το Δάρμα σε Δράση

σης και της Αντίδρασης, της Αιτίας και

είναι το Κάρμα. Όταν ο Νόμος μπαίνει

του Αποτελέσματος. Γνωστός στο πλαί-

στον

σιο της φυσικής και χημικής επιστήμης,

να

ο Νόμος του Κάρμα λειτουργεί το ίδιο σ’

«Κρυστάλλινο

όλα τα Επίπεδα συνείδησης. Έτσι κάθε

Διάνοιας Μαχάτ, για να μπορέσει να γί-

φορέας εκδήλωσης της συνείδησης δη-

νει κατανοητός.

όμως

με

την

πλατύτερή

μιουργεί και ξεχρεώνει το δικό του Κάρ-

εκδηλωμένο

Κόσμο

μορφοποιηθεί,

αναγκάζεται

περνώντας

Πρίσμα»

της

από

το

Παγκόσμιας

Ο Παγκόσμιος Νους είναι η αιτία του

ΝΑ. Αν όμως ο οδοιπόρος ξεφύγει από

μα. Οι ψυχολογικές και νοητικές δράσεις

Δυαδισμού,

καταστρο-

το κέντρο του Δρόμου, από το Νόμο και

προκαλούν Κάρμα και συνεπώς θα υπο-

φέας της Ενότητας του Πραγματικού και

στραφεί προς ένα από τα δύο ελαστικά

στούν

ο

Και

τοιχώματα (τις δύο δομικές καταστάσεις

η φύση του ανθρώπινου Νου είναι δυα-

των Γκούνας, Ράτζας και Τάμας) τότε όχι

δική, γι’αυτό το λόγο δεν μπορούμε να

μόνον θα κτυπηθεί και θα πονέσει, αλλά

εκδήλωση του Παγκόσμιου Νόμου, Μο-

κατανοήσουμε

πραγματικότητα

θα προκαλέσει και μία αντίδραση, τέτοια

ναδικού, Ενιαίου και Αιώνιου, που στην

χωρίς τη χρήση των αντίθετων πόλων, οι

που θα τον εκσφενδονίσει με την ίδια

οποίοι μας επιτρέπουν τη γνώση μέσω

δύναμη προς την αντίθετη κατεύθυνση.

σανσκριτική λέξη προέρχεται από τη ρίζα

αλληλοσυγκρίσεων.

καταλάβου-

Κάθε δράση προκαλεί μία αντίδραση και

DHR (ίδια

με της Ελληνικής λέξης Δρό-

με το καλό χρειαζόμαστε το κακό, για να

κάθε αιτία ένα αποτέλεσμα, το οποίο θα

μος)

που

σημαίνει

υποστη-

καταλάβουμε το σκοτάδι χρειάζεται να το

γίνει, με τη σειρά του, αιτία για ένα νέο

ρίζω,

συγκρατώ

πανάρ-

αντιπαραθέσουμε με το φως και ούτω

αποτέλεσμα.

Δεν

υπάρχει

χαια κείμενα των Ινδικών Βεδών, η λέξη

καθεξής. Έτσι το Δάρμα δυαδικοποιείται

αποτέλεσμα

ούτε

αποτέλεσμα

ΔΑΡΜΑΝ χρησιμοποείται με την έννοια

όταν συλλαμβάνεται από το Νου. Τότε ο

μην προκαλεί νέα αλυσιδωτή αντίδραση,

της

Απόλυτου

Νόμος μπαίνει σε Δράση και διαφορο-

όπως συμβαίνει στο νόμο του εκκρεμούς.

Ενός Νόμου, που κυβερνά το ΠΑΝ. Από

ποιείται σε δύο Όψεις, τη Δράση και την

Η

αυτόν τον Ένα και Απόλυτο Νόμο διαφο-

Αντίδραση, την Αιτία και το Αποτέλεσμα,

την οποία ο Οδοιπόρος θα βρεθεί πάλι

ροποιούνται επί μέρους Νόμοι, ένας για

που λειτουργούν σαν πλαίσια του «Ορ-

στον ίσιο δρόμο, θ’αργήσει και αυτός

κάθε Γραμμή Εξέλιξης, για τα Είδη Οντο-

θού Δρόμου» του Δάρμα.

θα περάσει από πολλές διαδοχικές, αν

ανάλογες

αντιδράσεις

σ’

αυτά

που, καλά ή κακά, έπραξαν.
Ο Νόμος του Κάρμα είναι η δυναμική

ονομάζεται

Ανατολή

Συμπαντικής

ΔΑΡΜΑ.

Αυτή

«κρατάω,

ενωμένα».

Τάξης,

Στα

του

η

τήτων κ.λ.π. ώσπου φθάνει στις μικρό-

είναι

δημιουργός

Μπορούμε

ο

της

πρώτος

πολλαπλότητας.

καμιά

να

Για

το

να

παραλληλίσουμε

κατάσταση

ισορροπίας

αιτία

χωρίς

που

(Σάττβα)

να

με

και όλο και ασθενέστερες, ταλαντώσεις
ανάμεσα στα αντίθετα τοιχώματα.

τερες υποδιαιρέσεις του ειδικού Νόμου

μ’ ένα δρόμο που στα πλάγια, δεξιά και

που διέπει ένα ορυκτό, ένα φυτό ή έναν

αριστερά, έχει δύο ελαστικά τοιχώματα,

Ο Νόμος του Κάρμα, λοιπόν, μπορεί

άνθρωπο. Αυτές οι κλιμακωτές υποδιαι-

που εμποδίζουν τους διαβάτες να βγουν

να οδηγήσει τον άνθρωπο σε αδιέξοδο,

ρέσεις

ονομάζο-

έξω από αυτόν. Όταν οι οδοιπόροι της

γιατί συνεπάγεται ατέλειωτες αλυσιδωτές

νται Δάρμα ή καλύτερα ΣΒΑΔΑΡΜΑ (το

Εξέλιξης προχωρούν ίσια στο Δρόμο, η

δράσεις και αντιδράσεις. Είναι αυτό που

καθήκον του καθενός). Είναι ο ατομικός

Δράση τους είναι Ορθή και δεν δημιουρ-

ονομάζεται Τροχός του Κάρμα ή ΣΑΜ-

Ορθός Δρόμος, που κάθε Οντότητα ή

γούν κανένα επιβαρυντικό Κάρμα. Αυτή

ΣΑΡΑ, γιατί αναγκάζει τον άνθρωπο σε

Είδος οφείλει ν’ ακολουθήσει για να φτά-

η ίσια, η ορθή πορεία του Ανθρώπου

συνεχείς

σει στην Τελειότητα του Ενός, ν’ ανταπο-

στην εξέλιξη, μέσα από τις μετενσαρκώ-

αφού στην κάθε ενσάρκωση δημιουργεί

κριθεί στην πραγματική της Φύση.

σεις ονομάζεται στα σανσκριτικά ΣΑΝΤΑ-

και νέες καρμικές καταστάσεις και δρά-

του

Νόμου

ΔΑΡΜΑΝ

και

ατέρμονες

ενσαρκώσεις,

7

Η φύση του ανθρώπινου Νου είναι δυϊκή. Για να καταλάβουμε το καλό χρειαζόμαστε το κακό, για να καταλάβουμε το σκοτάδι
χρειάζεται το φως.
σεις που θα πρέπει να ξεχρεώσει σε νέες

το καλό και το κακό ή καλύτερα, θα ήταν

οδηγεί στην έσχατη Απελευθέρωση από

και ούτω καθεξής.

το ίδιο το Δάρμα σε Δράση. Οι καλές

κάθε δεσμό, πέρα από τη σχετική έννοια

πράξεις

του καλού και του κακού.

Πώς μπορεί λοιπόν κανείς ν’απελευ-

δημιουργούν

καλές

αντιδρά-

θερωθεί από τον Τροχό της Σαμσάρας;

σεις, καλό Κάρμα, oι κακές, το αντίθετο.

Ο

Αλλά όλες επιστρέφουν σε μας και μας

Νόμοι

ζόμενος στις Διδασκαλίες των μεγάλων

δεσμεύουν,

τους

Σοφών και Αβατάρα (2), Απεσταλμένων

και καρπούς.

Παραδοσιακός

Εσωτερισμός,

βασι-

ζητώντας

μας

εκπλήρωση

Κάρμα και Μετενσάρκωση είναι δύο
απόλυτα
και

συνδεδεμένοι

συμπληρωματικοί.

μεταξύ
Πώς

θα

μπορούσαμε να εξηγήσουμε τις αδικίες

της Θεότητας, απαντάει: «Με την άσκη-

Αν κάνω μία καλή πράξη, για παρά-

ση της ΟΡΘΗΣ ΔΡΑΣΗΣ που δεν περιμένει

δειγμα, βοηθάω μεν κάποιον που χρειά-

γεγονός

καρπούς για τις πράξεις και με το σεβα-

ζεται τη βοήθειά μου, αλλά μετά μπορώ

μενικά άδικα, ενώ είναι αθώος; Πώς εξη-

σμό στο ΚΑΘΗΚΟΝ και το ΝΟΜΟ της

που μένουν ατιμώρητες στη ζωή; Ή το
ότι

τιμωρείται

να του «ζητήσω τα ρέστα». Ή βοηθώ για

γούνται

κάποια ανταμοιβή ή για να κερδίσω την

«καπρίτσια» της τύχης, που μας κάνουν

θερώνεται από τον Τροχό των αιώνιων

εκτίμηση των άλλων ή ακόμη, για να

πλούσιους ή φτωχούς, ανεξάρτητα από

και

πάω στον παράδεισο... Τότε δεν πρόκει-

την προσπάθεια και την ελευθερία μας;

βρίσκεται

«πέρα

από το καλό και το κακό».

παράλογα,

μερικές

φαινο-

Φύσης. Μόνο τότε ο άνθρωπος απελευ-

μετενσαρκώσεων

τα

κάποιος

φορές,

ται για Ορθή Δράση. Έχω κάνει απλώς

Η ύπαρξη της Μετενσάρκωσης μας δίνει

Το Κάρμα μπορεί να είναι, ανάλογα

μία καλή πράξη, τους καρπούς της οποί-

μία θετική απάντηση, που μας επιτρέπει

με την ποιότητά του, καλό ή κακό. Εδώ

ας θα δεχτώ σ’ αυτήν ή σε κάποια άλλη,

να νιώσουμε τη λειτουργία μιας Απόλυ-

όμως πρέπει να διευκρινίσουμε ότι και τα

μελλοντική

δύο είδη δεσμεύουν. Μόνο η Ορθή Δρά-

Καθήκον

ζωή.

Μόνο

η

δράση

από

της Δικαιοσύνης στο Σύμπαν.

ανιδιοτελής

Η αρχή της ανθρώπινης ελευθερίας

ση απελευθερώνει. Η εφαρμογή της θα

και ελεύθερη από κάθε ελπίδα ανταμοι-

είναι μία από τις κύριες συνέπειες του

ήταν ένα τρίτο είδος Κάρμα, πέρα από

βής, είναι πραγματική Ορθή Δράση, που

Νόμου του Κάρμα, στο ψυχολογικό και
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νοητικό
πώς

επίπεδο

θα

των

αποφάσεων.

μπορούσαμε

να

Γιατί

δημιουργή-

σή μας. Και όσο ισχυρότερη βούληση
διαθέτουμε,

τόση

μεγαλύτερη

ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΡΜΑ

ελευθερία

απόφασης έχουμε, γιατί μόνο αυτοί που

Όπως συμβαίνει και στον κόσμο της

έχουν δυνατή βούληση, είναι ικανοί ν’αλ-

φυσικής και της χημείας, έτσι και στους

κάναμε την πρώτη Καρμική παρεκτροπή

λάζουν

άλλους, λεπτότερους κόσμους, η μελέτη

απ’τον ίσιο Δρόμο του Δάρμα, αν δεν

ελεύθερα, χωρίς δεσμά.

σουμε καλό ή κακό Κάρμα, αν δεν είχαμε
απόφασης;

ελευθερία

Εξάλλου,

πώς

θα

τη

μοίρα

και

ν’αποφασίζουν

των

καρμικών

σχέσεων

και

αλληλοεπι-

είχαμε την ελευθερία να αποφασίσουμε

Έτσι, στους ανθρώπους με λίγη εσω-

και να διακινδυνεύσουμε μόνοι μας; Ο

τερική ανάπτυξη, η αναλογία αυτών των

μία

Νόμος του Κάρμα συνδέει αρμονικά τις

δύο

Επιστήμη. Οι Καρμικές σχέσεις και λει-

δύο φαινομενικά αντίθετες έννοιες: της

Είναι σκλαβωμένοι στη δύναμη του Πε-

τουργίες

ελεύθερης

πρωμένου,

80-90%,

και για να μελετηθούν βαθιά απαιτούν

ναι

ενώ η βούλησή τους είναι πολύ μικρή.

από τον ερευνητή μεγάλη διορατική ικα-

μεν είμαστε υποχρεωμένοι, μοιραία, να

Αντίθετα, στον άνθρωπο με εξελιγμένο

νότητα για την εξερεύνηση των λεπτών

πληρώσουμε και να δεχθούμε τ’ απο-

πνευματικά Εγώ, η δύναμη της Βούλησής

κόσμων.

τελέσματα

δράσεών

του, του Ατόμου, είναι πολύ μεγαλύτερη

σουμε, λέγοντας ότι υπάρχουν 12 τάξεις

μας, αλλά κάθε νέα μας δράση εξαρ-

και γίνεται κύριος της Μοίρας του, γιατί

του Κάρμα που σχηματίζονται από τους

τάται από την ελεύθερη απόφασή μας.

μπορεί και αντιστρέφει την αναλογία. Ο

συνδυασμούς

μέσος

ανθρωπότητας

του κάθετου άξονα των τεσσάρων φο-

ποιά θα είναι αυτή η δράση; Πώς και πού

ενεργεί ανάμεσα στις δύο δυνάμεις, με

ρέων ή επιπέδων και του οριζόντιου των

θα δράσουμε; Αυτό μπορούμε να τ’απο-

μία αναλογία που κυμαίνεται μεταξύ

τριών κέντρων συνείδησης, δηλαδή του

φασίζουμε εμείς, με την ελεύθερη βούλη-

60%.

αδιάλλακτου

Είμαστε

Βούλησης

και

Πεπρωμένου.

των

του

Δηλαδή,

περασμένων

αναγκασμένοι

σε

μοιραίου

δράση.

Αλλά

δυνάμεων

είναι

κατά

όρος

πολύ

περίπου

όμως

της

ανισόρροπη.

ένα

40-

δράσεων δεν είναι εύκολη και αποτελεί
ολόκληρη

είναι

πνευματική

περίπλοκες

Μπορούμε

δύο

όμως

απόκρυφη

και

να

βασικών

ποικίλες

συνοψί-

αξόνων:

Προσωπικού Εγώ, του Ατομικού Εγώ και
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του Συλλογικού Εγώ, που καθορίζουν τη

όντα δεν διαθέτουν Ατομικό Κάρμα και

ούτε νοητική προμελέτη ούτε συναίσθη-

διάρκεια του Κάρμα.

στα ανώτερα λείπουν τα στοιχεία της κα-

μα) έναντι μιάς καλής (υποθέτουμε ότι

τώτερης

αλληλεπι-

εδώ πρόκειται για τέτοιο Ομαδικό Κάρ-

δράσεις και μετασχηματισμοί ρυθμίζονται

μα) έκανε, αντίθετα, 3 καλές σκέψεις ένα-

σε αιθεροφυσικό, πρανικό ή βιοενεργεια-

μεταξύ τους πάλι μέσω του παγκόσμιου

ντι μιάς κακής, οι οποίες κατάφεραν να

κό, αστρικό ή συναισθηματικό και νοητι-

Νόμου της Τετρακτύος, που ήδη αναφέ-

εξουδετερώσουν

κό, μία για κάθε ένα από τους φορείς της

ραμε. Ας πάρουμε τώρα ένα υποθετικό

σορροπία, καθώς και τις 3 αρνητικές συ-

παράδειγμα,

αριθμοί

γκινήσεις που είχε προκαλέσει στο Αστρι-

την ανάλογη δράση του κάθε σώματος

παριστάνουν τις θετικές και τις αρνητικές

κό, ώστε το σύνολο τελικά να εξισώνεται,

θα προκύψει και το αντίστοιχο ιδιαίτερο

πράξεις ενός ανθρώπου σε κάποια στιγ-

δίνοντας στην ομάδα αυτή τη δυνατότη-

Κάρμα. Από την άλλη μεριά, ανάλογα με

μή της ζωής του, σε κάθε τάξη του Κάρ-

τα

τη διάρκεια, την κινητήρια δύναμη και τη

μα. Στο Προσωπικό του Κάρμα έχει δη-

μέλλον. Με λίγο διαλογισμό πάνω στο

σκοπιμότητά του, μπορεί να έχει κάποια

μιουργήσει 3 αρνητικές σκέψεις έναντι 4

θέμα ο ερευνητής-αναγνώστης θα μπο-

από τις ακόλουθες τρεις ιδιότητες, ανά-

θετικών (με τον Κάμα-Μάνας φορέα δη-

ρέσει ασφαλώς να βρει πολλά συγκε-

λογα με το πού τοποθετείται το κέντρο

λαδή) (5). Αυτές οι πράξεις πολλαπλασι-

κριμένα

της συνείδησης του δρώντος:

άζονται με τον ανάλογο παράγοντα της

του ζωή.

Έτσι, η Καρμική δράση έχει τέσσερις
ιδιαιτερότητες, που διακρίνουν το Κάρμα

ανθρώπινης

προσωπικότητας

(3).

Από

1) Ιδιότητα της προσωπικότητας και

προσωπικότητας).

όπου

οι

Οι

διάφοροι

Τετρακτύος και μας δίνουν το σύνολο σε
μέτρο

αιθερο-φυσικής

την

ν’αντιμετωπίσει

προηγούμενη

εξαρχής

παραδείγματα

καθαρά

στην

ανι-

το

καθημερινή

Αν και η λειτουργία του Νόμου του

τότε έχουμε «Κάρμα μικρού Κύκλου» γιατί

σταθερό

μονά-

Κάρμα τείνει συνήθως να ενεργεί ορι-

η δράση γεννιέται και ξεχρεώνεται κατά

δας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι

ζόντια, δηλαδή να ξεχρεώνει τις δράσεις

της διάρκεια της ίδιας ζωής,

(-3) x4 =(-12) και (+4)x4=(+16) δηλαδή

σ’ ένα επίπεδο με αντιδράσεις ανάλογες

2) Του Ατόμου ή ανώτερου Εγώ και

θα είχε θετικό λογαριασμό στο νοητικό

σ’ αυτό το ίδιο επίπεδο, μπορεί όμως να

είναι το Ατομικό Κάρμα ή «Μακρύ Κύ-

σώμα. Με τις συναισθηματικές μονάδες,

ενεργήσει,

κλου», γιατί η εξόφλησή του μεταφέρεται

τις βιοενεργειακές και φυσικές, ο ανα-

λαδή να ξεχρεώσει τη δράση που έγινε

σε μελλοντικές ζωές και

γνώστης μπορεί να επιχειρήσει να κάνει

σ’ένα

ο ίδιος τους υπολογισμούς. Το ίδιο ισχύει

αντίδραση

άλλο

βήτα

επίπεδο.

και για το Ομαδικό Κάρμα.

Για

παράδειγμα,

μπορεί

να

πληρωθεί

μία

δράση

νοητικού

3) Ιδιότητα του συλλογικού ή Ομαδικού Κάρμα, που αφορά στις διάφορες
ομάδες, είδη, έθνη, οικογένειες κλπ. (4).
Στον

ακόλουθο

πίνακα

Αξιοσημείωτο

είναι

το

παράδειγμα

κατ’

άλφα

εξαίρεση,

επίπεδο,
σ’ένα

του

με

κάθετα,

μία

δη-

ανάλογη

επιπέδου

με

ανακεφαλαιώ-

στο Ομαδικό Κάρμα, όπου οι μονάδες

καρμική

νουμε τις δύο αυτές Καρμικές συντεταγ-

στο Κάμα-Μάνας αντιστρέφονται στο αι-

Αφού, όπως είπαμε, στη λειτουργία του

μένες:

θερο-φυσικό σώμα. Δηλαδή, η εν λόγω

Κάρμα ισχύει ο νόμος της Τετρακτύος, οι

ομάδα, ενώ έκανε τρεις κακές φυσικές

σχέσεις

πράξεις

φωνα

Αυτές είναι οι δώδεκα τάξεις του Κάρμα για τους ανθρώπους (τα κατώτερα

(χωρίς

βέβαια

να

μεσολαβήσει

αντίδραση

«συναλλαγής»
μ’αυτόν.

Ετσι,

στο

θα
μία

αιθερο-φυσικό.

γίνουν
π.χ.

σύμ-

αρνητική

δράση, μία άλφα κακή σκέψη, μπορεί να
πληρωθεί

στο

αιθεροφυσικό

σώμα

με

τέσσερα, της ίδιας έντασης με την κακή
σκέψη, ατυχήματα, που να κάνουν το
δράστη να πονέσει σωματικά ή υλικά. Η
συνολική εξίσωση του Κάρμα δεν άλλαξε, το μόνο που άλλαξε είναι ο τρόπος
πληρωμής. Θα λέγαμε ότι αντί να δώσει
κανείς ένα εικοσάρικο, μπορεί να δώσει
δύο δεκάρικα ή τέσσερα τάληρα ή δέκα
δίφραγκα ή είκοσι δραχμές. Το συνολικό
ποσόν δεν αλλάζει. Αλλάζουν μόνο οι
μονάδες μέτρησης που κλιμακώνονται.
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Πότε και πώς μπορεί όμως να συμβεί

Την ταινία μετά μπορούμε να την ακού-

μία τέτοια κάθετη διαδικασία; Συνήθως

σουμε όποτε θέλουμε, βάζοντάς την σ’

αυτή δεν είναι στο χέρι του συνηθισμέ-

ένα

νου ανθρώπου, ο οποίος δεν είναι βέ-

(το κασετόφωνο ας πούμε), το οποίο θα

άλλο

μηχάνημα

«μετασχηματιστή»

βαια κύριος της Μοίρας του (αυτοί είναι

μετατρέψει σε ήχο την αόρατη ηλεκτρονι-

οι μύστες από το βαθμό του Αναγκαμίν

κή γραφή της κασέτας.
Αυτή

ή της Τρίτης Μύησης και πάνω, όπως θα

η

(2) Αβατάρα είναι οι αγγελιοφόροι του θεού, με
την

αποστολή,

μεταξύ

άλλων,

να

επαναφέρουν

το Δάρμα.
(3) Τα τρία ανώτερα στοιχεία του Εγώ δεν μπορούν

να

δημιουργήσουν

Κάρμα

εφόσον

ενερ-

γούν Δαρμικά, ανιδιοτελώς και χωρίς δυνατότητα
επιλογής καλού-κακού. Είναι οι φορείς της τέλειας
Ορθής Δράσης.

διαδικασία,

όμως,

γίνεται

(4) Είναι όμως σημαντικό να ορίσουμε τι εννοείται
ακριβώς με την έννοια Ομάδα. Τα κύρια χαρακτη-

εξηγήσουμε σε άλλο κεφάλαιο) αλλά το

αυτόματα από τη Φύση, χωρίς τη μεσο-

αποφασίζουν

Δεβι-

λάβηση των Κυρίων του Κάρμα, όπως

λέξη όμοιο) από μία απλή και ίσως τυχαία συνά-

κού Τύπου, που ονομάζονται Κύριοι του

αυτόματα λειτουργεί το κασετόφωνο. Οι

θροιση ανθρώπων ή όντων, γενικά είναι τρία: 1)

Κάρμα. Μπορεί να γίνει σε περίπτωση

Κύριοι του Κάρμα θα ήταν οι χειριστές,

που,

κάποιο

οι «Γραφείς». Θα πούμε όμως γι’αυτούς

σώμα γεννήθηκε πιο αδύναμο και πιο

μερικά ακόμα χαρακτηριστικά στο μεθε-

εύθραυστο από τα άλλα. Αν αυτό πλή-

πόμενο σημείο.

από

κάποιες

οντότητες

προηγούμενο

Κάρμα,

ρωνε το Κάρμα του επιπέδου που του
αντιστοιχούσε, μπορεί να κατέρρεε, ματαιώνοντας, με πολύ αρνητικές επιπτώσεις, την τωρινή του ενσάρκωση και γι’
αυτό από συμπόνια, οι Κύριοι του Κάρμα μπορεί να επιτρέψουν να πληρωθεί
το Κάρμα αυτό σε κάποιο άλλο επίπεδο, όπου το σώμα θα είναι δυνατότερο.

ριστικά που χωρίζουν μία ομάδα (ίδια ρίζα με τη

Το να υπάρχει ένα κοινό παρελθόν, μία ιστορία 2)
Το να υπάρχουν ανάμεσα στα μέλη της ομάδας
σχέσεις επικοινωνίας τύπου κλειστού τροχού ανάδρασης

(ανακύκλωση

πληροφοριών)

και

(5) Το να οριστεί τι θεωρείται μονάδα σκέψης ή
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Κ-Μ, ώστε να μπορούμε να πούμε ότι κάποιος έχει
δημιουργήσει τόσες Κ-Μ μονάδες θετικές ή αρνη-

(1) Ο Μανού ήταν μία θρυλική μορφή του Αρχε-

τικές, εξαρτάται από την ένταση, την ποσότητα,

τυπικού ή Πρωτοτυπικού Ανθρώπου, που έσωσε

την ποιότητα και τη διάρκεια της νοητικής πράξης.

το

Το να θεωρείται θετική ή αρνητική, εξαρτάται από

ανθρώπινο

Παγκόσμιο
της

Είδος

Κατακλυσμό

σημερινής

από
και

τον

αφανισμό

θεωρείται

Ανθρωπότητας.

Είναι

στον

γενάρχης

τη

σκοπιμότητα-κατεύθυνσή

της,

δηλαδή

το καλό ή το κακό. Ο καθορισμός όλων αυτών

του Βιβλικού Νώε, του Έλληνα Δευκαλίωνα ή του

των στοιχείων είναι ολόκληρη απόκρυφη Μυητική

Πέρση Γιάμα.

Επιστήμη.

Τέλος, να διευκρινίσουμε ότι τα ίδια
ισχύουν για τη μετατροπή του Κάρμα
σε

Ατομικό,

ώστε

να

μπορεί να μεταφερθεί σε μία επόμενη
ζωή. Αυτό συμβαίνει αναγκαστικά, όταν
μία δράση δεν έχει δεχθεί την ανάλογη
αντίδραση κατά τη διάρκεια της προσωπικής ζωής. Τότε η δράση αυτή «συμπυκνώνεται»

και

μετασχηματίζεται

σε

ένα

νοητικό Σκοπό η Σκάνδα, που συνοδεύει
το Εγώ, ώσπου να έρθει η κατάλληλη
στιγμή για να «φυτρώσει και να δώσει
καρπούς»

σε

κάποια

άλλη

μελλοντική

ζωή. Τη διαδικασία αυτή μπορούμε να
τη συγκρίνουμε με το παράδειγμα της
μετατροπής ή του μετασχηματισμού της
φωνής του τραγουδιστή με ηλεκτρομαγνητικά

κύματα,

τα

οποία

καταγράφο-

νται σε ταινίες μέσω των ηλεκτρονικών
μηχανημάτων

ενός

μουσικού

προς

αντίστοιχος

εξαιρετικές περιπτώσεις.

Προσωπικό

Να

μονάδα Μοίρας στο Συμπαντικό».

Όπως είπαμε όμως, αυτό συμβαίνει σε

από

3)

έχουν όλοι ένα κοινό μέλλον, αποτελώντας «μία

στούντιο.
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Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΓΗ
ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
Είναι εντυπωσιακή η βεβαιότητά των παιδιών ότι ο πλανήτης Γη είναι ένας ζωντανός οργανισμός που θα πρέπει να τον
αγαπάμε και να τον σεβόμαστε, για να μπορούμε να ζήσουμε όλοι μαζί αρμονικά.
Κείμενο: Ντόρα Τύμη
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Έ

να

από

τα

κυριότερα

θέματα

που μας απασχολεί σήμερα και
αποτελεί

αντικείμενο

συζήτησης

είναι το οικολογικό ζήτημα. Το μέλλον για
τον πλανήτη είναι δυσοίωνο και πολλοί
μιλούν για καταστροφή που θα επέλθει
από την αλόγιστη και άπληστη συμπεριφορά μας.
Όταν ήμασταν παιδιά βλέπαμε την
οικολογική

καταστροφή

του

πλανήτη

μόνο στις ταινίες επιστημονικής φαντασίας και η τεχνολογία φάνταζε να είναι η
ελπίδα της ανθρωπότητας, αφού υπήρχε η πεποίθηση ότι θα μας επέτρεπε να
επιβιώσουμε

κάτω

από

οποιεσδήποτε

συνθήκες. Θα μπορούσε να μας επιτρέψει τη μετανάστευση σε άλλους πλανήτες, την παραγωγή οξυγόνου, αν έπαυε
να υπάρχει, νερού ή ό,τι άλλο χρειαζόμασταν.
Όμως τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν
τόσο ομαλά.
Σήμερα τα παιδιά πορεύονται προς
ένα αβέβαιο μέλλον έχοντας ένα μεγάλο
βάρος μέσα τους, που τους κλέβει την
αθωότητα και τους φέρνει μπροστά σε
ευθύνες που δεν τους αναλογούν.
Είναι

εντυπωσιακή

η

βεβαιότητά

τους ότι ο πλανήτης είναι ένας ζωντανός οργανισμός που θα πρέπει να τον
αγαπάμε και να τον σεβόμαστε, για να
μπορούμε να ζήσουμε όλοι μαζί αρμονικά, όπως επίσης και ότι θα καταστραφεί
αργά ή γρήγορα εξαιτίας της δικής μας

2

απληστίας.
Όλα

τα

ακούσματά

τους

για

τον

πλανήτη είναι καταστροφολογικά και δύσκολα

αχνοφέγγει μια σπίθα ελπίδας. Τι

τους προσφέρουμε λοιπόν; Ένα μέλλον
χωρίς μέλλον;
Σε όλους τους διαγωνισμούς παιδικής ζωγραφικής με θέμα τη Γη, ο πλανήτης

εμφανίζεται

άρρωστος,

να

πονά,

ζητώντας με το δικό του τρόπο βοήθεια.

13

Δείτε μια απεικόνιση του μικρού Κων-

3

σταντίνου για το επικείμενο μέλλον του
πλανήτη. Στα μάτια του οι στεριές θα
πνίγονται κάτω από τα νερά της θάλασσας και σιγά σιγά θα εξαφανιστεί κάθε
είδος ζωής (1). Στο τέλος ο πλανήτης θα
διαλυθεί σε πολλά μικρά άστρα, που θα
είναι οι σπόροι μιας νέας αρχής (2).
Και της μικρής Ευαγγελίας όπου απεικονίζει έναν πλανήτη που καταστρέφεται
από έλλειψη νερού (3).
Παρόλα αυτά ως παιδιά, που είναι
αγνά και καθαρά στην ψυχή, και κατά
συνέπεια αγγελιοφόροι της ελπίδας, πιστεύουν ότι ο πλανήτης μπορεί να σωθεί, αρκεί εμείς να το θέλουμε.
Αρκεί οι άνθρωποι:
• Να μην μαλώνουν μεταξύ τους, και
κυρίως αυτοί που έχουν εξουσία, έτσι
ώστε να μην προκαλούν πολέμους.
• Να είναι όλοι ευτυχισμένοι και αγαπημένοι μεταξύ τους και να μην είναι
εχθροί με κανέναν.
• Να

υιοθετήσουν

οικολογικές

συνήθει-

ες που βοηθούν τον πλανήτη, όπως
ανακύκλωση,

μικρή

κατανάλωση

νε-

ρού ή ρεύματος κ.λπ.
• Να πάψουν να παράγουν καυσαέριο
που καταστρέφει το Όζον.

• Με

άφθονο

καθαρό

νερό

που

αβίαστα σε καταρράκτες, ποτάμια και

και τα φυτά του πλανήτη, παρά μόνο
τα απαραίτητα.

χανήματα

που

αλλά με

ποδήλατα ή ακόμη και με

παράγουν

καυσαέριο

άλογα.
• Με πόλεις που να έχουν μικρά πάρκα
αντί για πεζοδρόμια και σπίτια μικρά με
κήπους, βαμμένα με ωραία χρώματα

• Με δρόμους που θα έχουν
ονόματα
«οδός

• Να αγαπούν τη φύση αλλά και τον
πλανήτη.

όπως
των

«γυάλινη

όμορφα
θάλασσα»,

κοχυλιών»,αποτυπώματα

αγνότητας και αγάπης.
• Με έναν πολιτισμό που θα επιτρέπει

Αν γίνουν όλα αυτά, τότε ο κόσμος

στους ανθρώπους να έχουν τη δυνα-

που ονειρεύονται μπορεί εύκολα να γίνει

τότητα να κερδίζουν τα πράγματα

πραγματικότητα. Μπορεί ο πλανήτης να

την αξία τους.

να

παραμυθένιος

φιλοξενήσει

και

παραμυθένιους

συνεπώς
ανθρώ-

πους, ήρωες και ηρωίδες.

άφθονα

φυτά

και

ανθρώπους

παρά

• Και τέλος με ανθρώπους που θα
δένδρα

στις πόλεις αλλά και γεμάτο με δάση

14

τους

τον

εαυτό τους.

Και πώς τον ονειρεύονται;
• Με

με

• Με αρχηγούς που να αγαπούν περισσότερο

μέσα

Η

ομάδα

των

παιδιών

που

συνετέλε-

σαν στη δημιουργία αυτού του άρθρου
απαρτιζόταν από τη Βάσια 12 ετών, τον

λίμνες.
• Με δρόμους χωρίς αυτοκίνητα ή μη-

φωτεινά και ζωντανά.

• Να μην σκοτώνουν αλόγιστα τα ζώα

ξαναγίνει

ρέει

μπο-

ρούν να είναι φίλοι με όλο τον κόσμο
και που θα αγαπούν τη φύση.
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Κωνσταντίνο

9

ετών,

την

ετών και το Δημήτρη 5 ετών.

Ευαγγελία

9
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Η ΣΕΛΙΔΑ
ΤΟΥ ΕΡΜΗ
Το

Ινστιτούτο

«Ερμής»

ή

αλλιώς

«Ινστιτούτο των Επιστημών του Ανθρώπου» ιδρύθηκε με σκοπό να προάγει
την έρευνα των νόμων που κυβερνούν
και προσδιορίζουν

τον άνθρωπο ως

ενεργό μικρόκοσμο, καθώς και τη σχέση του με τον μακρόκοσμο και επιπλέον με τις αρχές της παγκόσμιας επικοινωνίας.
Οι δράσεις του Ινστιτούτου εμπνέονται από τις ιδιότητες του Ερμή ως
αγγελιοφόρου των θεών και ως του
μεσολαβητή που διαπερνά τα σύνορα
επικοινωνίας

των

όντων,

τα

σύνορα

μεταξύ των κόσμων και των διαφορών
που τους χωρίζουν, ώστε να ενώνει
αρμονικά τα αντίθετα.
Αυτό προϋποθέτει το να μάθουμε
να ερευνούμε σε βάθος και όχι απλά
να κάνουμε συλλογή γνώσεων.
Στο

πλαίσιο

αυτής

της

προσπά-

θειας, παρουσιάζονται σε αυτήν τη σελίδα νέα και ανακαλύψεις από όλους
σχεδόν

τους

τομείς

της

ανθρώπινης

γνώσης.

http://hermeticnews.blogspot.com
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Επιστήµονες ρίχνουν φως στο
µυστικό των Μοάι
του Νησιού του Πάσχα

Ε

ίχαν εγκαταλειφθεί εκεί κατά τη
µετακίνησή τους προς τις ακτές
ή αποτελούσαν µέρος ενός λα-

τρευτικού δρόµου προς την είσοδο του
Κάτω Κόσµου; Μια νέα έρευνα αναζητά

τον ρόλο των µοάι, των τεράστιων πέτρινων αγαλµάτων της Νήσου του Πάσχα.
Σύµφωνα µε τον µύθο της Πολυνησίας,
οι πέτρινοι µονόλιθοι στη Νήσο του Πάσχα

τοποθετήθηκαν

από

έναν

βασιλιά

ο οποίος ζήτησε τη βοήθεια των θεών
προκειµένου τα αγάλµατα να περπατήσουν. Οι αρχαιολόγοι βέβαια προτιµούν
την πιο πεζή θεωρία ότι ανυψώθηκαν
στη θέση τους µέσα από ένα δίκτυο διαδρόµων

που

κατασκευάσθηκαν

ακρι-

βώς γι’ αυτό τον σκοπό. Όµως µια βρετανική αρχαιολογική αποστολή η οποία
µελέτησε

αυτά

τα

γιγαντιαία

αγάλµατα

τα οποία βρίσκονται πεσµένα και διασκορπισµένα στο εσωτερικό του νησιού
- και αποτελούν αντικείµενο συζήτησης
και µελέτης ακαδηµαϊκών και εξερευνητών εδώ και πολλές δεκαετίες - κατέληξε
σε ένα συµπέρασµα που απειλεί να ανατρέψει ό,τι πιστεύαµε µέχρι σήµερα. Εδώ
και 50 χρόνια οι περισσότεροι επιστήµονες είχαν υιοθετήσει την άποψη ότι τα
αγάλµατα είχαν εγκαταλειφθεί στην άκρη
του

δρόµου

καθώς

µεταφέρονταν

από

τα λατοµεία στο εσωτερικό του νησιού

χρησιµοποίησαν

υψηλής

σουν οι κάτοικοι του νησιού, εξηγεί η δρ

προς την ακτή. Υπάρχουν περίπου 1.000

τεχνολογίας, δείχνει ότι κάθε ένα από τα

Σου Χάµιλτον του University College. Τα

αγάλµατα,

πλατ-

µοάι είχε πέτρινη βάση και αποτελούσαν

µοάι ήταν στραµµένα προς τον δρόµο

φόρµες στην περίµετρο του νησιού, ενώ

µέρος ενός λατρευτικού δρόµου ο οποί-

τον

όσα βρίσκονται στο εσωτερικό - γνωστά

ος οδηγούσε στο λατοµείο. Το λατοµείο

και υπολογίζεται ότι είχαν σµιλευθεί µετα-

ως µοάι, έκαστο των οποίων ζυγίζει 86

βρισκόταν σε ένα σβησµένο ηφαίστειο,

ξύ 1200 και 1500 µ.Χ. Το µεγαλύτερο έχει

τόνους - καταγράφονται σε φαινοµενικά

το

ύψος 10 µέτρων.

τυχαίες θέσεις. Η µελέτη των ειδικών από

ιερό µέρος - µια πύλη εισόδου στον Κάτω

το University College του Λονδίνου και το

Κόσµο.

Πανεπιστήµιο του Μάντσεστερ οι οποίοι

εδώ

τα

περισσότερα

σε

Ράνο

και

µηχανήµατα

Ραράκου,

«Τα
εδώ

το

αγάλµατα
έρχονταν

οποίο

θεωρείτο

δηµιουργούνταν
να

προσκυνή-

οποίο

ανέβαιναν

οι

προσκυνητές

Πηγή:
• http://w w w.tanea.gr/default.
asp?pid=2&ct=2&artid=4576170
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Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Κείμενο: Βαγγέλης Πλουμιστός

Η

ζωτική ενέργεια των φυτών είναι κάτι αόρατο και άπιαστο. Αυτήν
την ενέργεια μπορούμε να απομονώσουμε σε εκείνο που ονομάζουμε αιθέριο έλαιο του φυτού. Αυτά τα αιθέρια έλαια, όταν

εξαχθούν με κατάλληλη διαδικασία από το φυτό, μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε στην αρωματοθεραπεία.
Κάθε αιθέριο έλαιο, ανάλογα με την αιθερική του ιδιαιτερότητα, μπορεί να επιδράσει με συγκεκριμένο τρόπο και με συγκεκριμένο θεραπευτικό
αποτέλεσμα στα διάφορα μέρη ή λειτουργίες του σώματος.
Η ενεργειακή αρωματοθεραπεία κάνει χρήση των αιθέριων ελαίων,
για να επενεργήσει στο αιθερικό και ενεργειακό σώμα. Για να το πετύχει
αυτό, χρησιμοποιεί τις λεπτές κραδασμικές ενέργειες των αιθέριων ελαίων
και όχι τις κοινά αποδεκτές φυσικές τους ιδιότητες (χημική σύνθεση).
Η αρωματοθεραπεία επιδρά στο αιθερικό ή στο ενεργειακό σώμα, με
σκοπό να θεραπεύσει το φυσικό.
Χάρη στις έρευνες των τελευταίων δεκαετιών, γνωρίζουμε τις φυσικές ιδιότητες και
τη δράση των αιθέριων ελαίων, τη σύστασή τους, τη δράση εναντίον συγκεκριμένων
βακτηριδίων και ιών, το πώς εισέρχονται στην κυκλοφορία του αίματος και με
ποιο μηχανισμό δρουν στο φυσικό επίπεδο.
Ακόμα, αποκτήσαμε μερικά στοιχεία για την επίδρασή τους στον εγκέφαλο. Τα αιθέρια έλαια ήταν η βάση των σκευασμάτων για ιατρικούς και θεραπευτικούς σκοπούς σε όλους τους μεγάλους πολιτισμούς. Μπορούμε να μελετήσουμε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιήθηκαν τα φυτά στο παρελθόν σε διάφορους λαούς, στις
σαμανικές παραδόσεις, την τέχνη, τη θρησκεία, τους μύθους. Μπορούμε να μελετήσουμε τα ίδια τα φυτά και να μάθουμε πολλά
από τις ιδιότητές τους.
Υπάρχει μια τολμηρή θεωρία του Marcel Lavabre, σύμφωνα με την οποία τα φυτά έχουν ένα είδος συλλογικής μνήμης και θυμούνται με ποιους τρόπους χρησιμοποιήθηκαν από τον άνθρωπο στο παρελθόν και αυτή η μνήμη ενδυναμώνεται κάθε φορά που
τα χρησιμοποιούμε για τον ίδιο σκοπό.
Η θεωρία αυτή συμβαδίζει με τη θεωρία των μορφογενετικών πεδίων.
Στο Δυτικό κόσμο, από τον 19ο αιώνα οι φαρμακοποιοί άρχισαν να παράγουν χημικά σκευάσματα, απομιμήσεις των αιθέριων
ελαίων μόνο ως προς την υλική σύσταση, που δεν μπορούσαν όμως να μιμηθούν τις αιθερικές και ενεργειακές ιδιότητες. Τα σκευάσματα αυτά είναι βέβαια πιο φθηνά στην παραγωγή αλλά αποτελεσματικά μόνο σαν αρώματα και όχι στην ενεργειακή θεραπεία.
Στη σωματική θεραπεία τα αιθέρια έλαια εισέρχονται στην κυκλοφορία του αίματος και έχουν εμφανή αποτελέσματα στο φυσικό
σώμα.
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Η σελίδα της Υγείας: Το άρωμα σ τη θεραπεία

Στην

ενεργειακή

αρωματοθεραπεία

όμως χειριζόμαστε τα έλαια με εντελώς
διαφορετικό τρόπο.
Ο

φυλάξεις, ώστε να μην καταστραφεί η
ενεργειακή τους σύσταση.
Τέταρτο,

παραδοσιακός

αρωματοθεραπευ-

τής εργάζεται με πολύ αραιά διαλύματα

απαιτούνται

αγνές

προθέ-

σεις και υγιής ηθική από τον θεραπευτή.
Τα αιθέρια έλαια είναι ουσίες πολύ

αιθέριων ελαίων, περίπου 3% ή ακόμη

πτητικές.

αραιότερα μέχρι 0,5%.

Με βάση το δείκτη πτητικότητάς τους,

Εξατμίζονται

πολύ

γρήγορα.

Θεωρητικά λοιπόν δεν θα έπρεπε να

διακρίνουμε τα αιθέρια έλαια σε τρεις κα-

υπάρχει καμία επίδραση στο σώμα. Η

τηγορίες: τις υψηλές νότες, που είναι τα

δράση όμως των αιθέριων ελαίων δεν

πλέον πτητικά έλαια και ενεργούν σχεδόν

στηρίζεται στη φυσική και τη χημική τους

άμεσα με αναζωογονητικό τρόπο, τις με-

σύσταση, αλλά στις ενεργειακές τους ιδι-

σαίες νότες, με μέτρια πτητικότητα, που

ότητες οι οποίες δεν ελαττώνονται με την

επιδρούν στις λειτουργίες του σώματος

αραίωση.

(π.χ. χώνεψη) και τις χαμηλές νότες, που

Όπως

συμβαίνει

και

στην

ομοιο-

παθητική, τα αιθέρια έλαια μεταφέρουν
τους

κραδασμούς

των

φυτών

από

τα

είναι τα λιγότερο πτητικά και έχουν δράση χαλάρωσης και ηρεμίας.
Βλέπουμε ότι η διάκριση σε «νότες»

οποία προέρχονται και αυτή την ενέργεια

ακολουθεί

είναι που χρησιμοποιούμε. Η δράση των

συχνοτήτων και ενέργειας.

αιθέριων ελαίων είναι ποιοτική και όχι ποσοτική.

τη

θεωρία

περί

κραδασμών,

Μία άλλη ταξινόμηση των αιθέριων
ελαίων είναι με βάση το τσάκρα στο

σημαντικό

Είναι

να

χρησιμοποιού-

οποίο

επιδρούν,

δηλαδή

με

το

οποίο

με τη σωστή διάλυση αρώματος και να

συντονίζεται η συχνότητα της ενέργειάς

το μύρο, το πατσουλί, το βετιβέρ, το λιβά-

γνωρίζουμε ότι υπερβολική δόση ή συ-

τους.

νι, το ροδόξυλο και το ελεμί.

μπύκνωση μπορεί αντί για θετικό, να έχει
αρνητικό αποτέλεσμα.

Τα αιθέρια έλαια που επιδρούν στο
πρώτο

τσάκρα

(Μουλαντάρα)

είναι

Η εργασία με τα αιθέρια έλαια ακολουθεί μερικούς βασικούς κανόνες:
Πρώτα

απ’

όλα

ο

θερα-

πευτής πρέπει να γνωρίζει
κανόνες

τους
για

τη

γιατί

χρήση

υπάρχουν

ασφάλειας
των

ελαίων,

αιθέρια

έλαια

που είναι επικίνδυνα, ειδικά όταν
χρησιμοποιηθούν

σε

Στο δεύτερο τσάκρα

ευαίσθητα

(Σβαδιστάνα)

άτομα.

επιδρούν

αρώ-

ματα με πιο αραιό χαρακτήρα και

Δεύτερο, τα διαλύμα-

με ιδιότητες αναπαραγωγικές και δημι-

τα πρέπει να είναι πολύ
αραιά, γιατί έτσι αυξά-

ουργικές. Ανάμεσά τους είναι το γιασεμί,

νεται η ενεργειακή δρά-

το τριαντάφυλλο, το σάνταλο.
Στο τρίτο τσάκρα του ηλιακού πλέγ-

ση του ελαίου. Τρίτο, πρέπει

ματος

(Μανιπούρα),

τα

πιο

σημαντικά

να δοθεί προσοχή στην καλή ποιότητα

αυτά

των αιθέριων ελαίων, να είναι καθαρά

μώνουν. Τα περισσότερα έχουν κοκκινω-

είναι το κυπαρίσσι και το βετιβέρ, που

και παρασκευασμένα με όλες τις προ-

πό χρώμα και ανάμεσά τους βρίσκουμε

αφορούν τον ψυχολογικό κόσμο.

που

προσγειώνουν,

που

ενδυνα-
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Στο

τέταρτο

(Αναχάτα)

τσάκρα

επιδρά

το

της

καρδιάς

τριαντάφυλλο,

το

περγαμόντο και η ινούλα και το
μελισσόχορτο.

Επίσης

το

για-

σεμί. Τα αρώματα αυτά έχουν
σχέση με ελεγμένα συναισθήματα και με το νοητικό.
Στο πέμπτο τσάκρα του λαιμού

(Βισούδι)

ανήκουν

αρώματα

με μπλε χρώμα, που σχετίζονται με
τον ανώτερο νου, το λόγο. Το γερμανικό άκι, το αγγλικό χαμομήλι ανήκουν
εδώ. Ακόμα επιδρά και το μύρο.
Στο έκτο τσάκρα του μετώπου (Άγνα)
έχουμε να κάνουμε με την ενόραση και
τη διαίσθηση. Εδώ επιδρά το δεντρολίβανο, το κυπαρίσσι, το ελίχρυσο και το

σμός,

Δυσπεψία,

Στο

έβδομο

τσάκρα

της

κορυφής

(Σαχασράρα) έχουμε αρώματα που αντιστοιχούν και σε άλλα τσάκρα, το γιασεμί

Γιασεμί: Γέννα, Αναπνευστική Δυσκο-

Γυναικολογικά

Πληγές.

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ

Κανέλα:

Ωτίτιδες,
Βαρυστομαχιά,

Ωτίτιδες,

Άσθμα,

Κρυολόγη-

Τυμπανισμός,

Τυμπανισμός,

Ρευματισμοί,

Αρθρίτιδες,

της

μορίτιδα,

Διάρροια,

Πονόδοντος,

γημα,

Βρογχίτιδα,
ρίσι

Έρπης,

Τόνωση
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Κιρσοί,

Αρθρίτιδα,

Υψηλή

Υπέρταση,
Ρευματισμοί,

Πίεση,

Κυστίτιδα,

Ρευματισμοί,

Κολικοί

Στομάχου,

Δυσπεψία,

Τυ-

Αναπνευστικά,

Νευραλ-

Νευραλγίες,
Πληγές,

Κυκλοφορικού,

Άσθμα,

ΑγριοκυπαΤυμπανι-

Πίεση,

Δυ-

σκοιλιότητα, Εντερικοί Σπασμοί, Πονοκέφαλος,

Κρυολό-

Υψηλή

Μυϊκοί

Πόνοι,

Σπασμοί,

Άσθμα,

Συνάχι.

του

Ανα-

Κυστίτιδα,

Ακμή,

Πιτυρίδα,

Αρωματοθεραπεία,

Sh.

Price,

Εκδό-

P.

Davis,

Εκδό-

Dr.M.Walker,

Εκδό-

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

• Ενεργειακή

Αρωματοθεραπεία,

σεις Σέλας, Αθήνα 1994
• Η

Δύναμη

του

Χρώματος,

• Η Θεραπεία με τα Χρώματα, Μ. Αντερσον, Εκδόσεις Μπαρμπουνάκης
• Χρωματοθεραπεία,

Σ.

Λαδάς,

Περιοδικό

Νέα

Ακρόπολη τ.38,
• Η

Απόκρυφη

Πλευρά

των

Φυτών,

Γ.Α.

Πλά-

νας, Περιοδικό Νέα Ακρόπολη τ.40, Νοέμβριος-

Μύρο:
ρεξία,

Μολύνσεις

σεις Διόπτρα, Αθήνα 1993

Αμυγδαλίτιδα, Βρογχίτιδα, Ακμή, Έρπης.

Άσθμα,

Παχυσαρκία,

Κυττα-

Σάνταλο: Κολικοί, Διάρροια, Γαστρίτι-

Μαντζουράνα:

Αρ-

Συνάχι.

Περγαμόντο:

Ιγ-

Πόνοι

πνευστικού, Άσθμα, Βρογχίτιδα, Γρίπη.

χολής,

Δυσπεψία,

Διουρητικό,

Νεφρά,

Κέδρος:

Ταχυπαλμία,

ρίτιδα, Ακμή, Έκζεμα, Δερματίτιδα.

μπανισμός,

Δέρματος,

Πεύκο: (βελόνες) Πέτρες στη Χολή,

Αναιμία,

Ημικρανία,

Τόνωση

Διάρ-

Πληγές, Τόνωση Δέρματος

χι, Βήχας, Λαρυγγίτιδα.

Παχυσαρκία,

Διάρροια,

Αρθρίτιδα,

Βή-

Νεραντζιάς)

Ρευματισμοί,

Διάρ-

γίες, Βρογχίτιδα, Πλευρίτιδα, Ιλαρά.
Ευκάλυπτος:

Φασκόμηλο:

σεις Τρόπος Ζωής,

Άσθμα, Βρογχίτιδα, Πληγές.
Γαρίφαλο:

Τυμπανισμός,

• Πρακτική

Δυσκοιλιότητα,
Πέτρες

Εγκαύματα,

Κολικοί,

Συνά-

Ταχυπαλμία.

δα, Ναυτία, Μολύνσεις Δέρματος, Συνά-

μα, Τόνωση.
Δεντρολίβανο:

Δυσκοιλιό-

(Ανθη

Νερόλι:

χας, Τόνωση Δέρματος.

Λεβάντα:

Σπασμοί,

Τυμπανισμός,

Πονοκέφαλος,

Βρογχίτιδα,

χι, Βήχας.

Παχυσαρκία, Άσθμα, Έρπης, Ρυτίδες.

ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΑΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ

Ημικρανία,

Μολύνσεις

Ακμή,

Κρυολόγημα,
Ιγμορίτιδα,

θρώσεων,

Λαρυγγίτιδα,

Βασιλικός:

προβλήματα,

Αναπνευστικά,

Λεμόνι:

ροδόξυλο και το ελεμί.

Βράχνιασμα,

ροια,

Καμφορά:

το σανταλόξυλο και η λεβάντα. Επίσης

ροια,

Υπέρταση,

Μέντα:
Ημικρανία,

δέρματος.

τητα,

του να μας συνδέει με το θείο. Ακόμα το

Πτιγκρέιν: (Φύλλα Νεραντζιάς) Ακμή,
Οίδημα.

λία, Βήχας, Βραχνάδα, Δερματίτιδα

και το τριαντάφυλλο, όπως επίσης και

αναφέρεται και το λιβάνι με την ιδιότητά

Ρευματι-

σμοί, Ακμή, Έκζεμα, Δερματίτιδες.

Ιεροβότανο:

θυμάρι.

Αιμορροΐδες,

Διάρροια,

Αιμορροΐδες,

Φλεγμονές, Πληγές.
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Τυμπανισμός,
Άφθα,

Ανο-

Στοματίτιδες,

Δεκέμβριος 1988
• Απόκρυφες

Θεραπείες

και

Μαγνητικές

Μέθο-

δοι, Ε. Οικονομοπούλου, Περιοδικό Νέα Ακρόπολη τ.27

Η σελίδα της Υγείας: Το άρωμα σ τη θεραπεία

Η σελίδα της υγείας

βιβλίων
παρουσίαση

ΕΝΑΣ ΑΙΩΝΑΣ... ΜΙΑ ΣΤΙΓΜΗ
Κάνη Καραβά
Εκδόσεις Κέδρος
Στο
γραφέας

κοινωνικο-ιστορικό
απευθύνεται

σε

αυτό
όσους

μυθιστόρημα
αγαπούν

την

η

συγ-

Ιστορία

και τις ιστορίες των άλλων, σε όσους δεν φοβούνται να
κοιτάξουν κατάματα τη ζωή και το θάνατο και σε όσους
βιώνουν τον πόνο της εγκατάλειψης, την ένταση των δεσμών, την αγωνία και το πάθος.

ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΟΥ ΠΑΥΣΑΝΙΑ
Ζακ Λακαριέρ
Εκδόσεις Χατζηνικολή
Ο Ζακ Λακαριέρ σε μια γόνιμη συνάντηση με τον συγγραφέα - ταξιδιώτη Παυσανία επαναλαμβάνει με ακρίβεια
τις περιπλανήσεις του και ανακαλεί τη σημερινή Ελλάδα
μέσα από σχόλια γεμάτα ποίηση και θέρμη.
Η Ελλάδα του 2ου αιώνα ζωντανεύει ανέπαφη και λαμπερή, με τις ιεροτελεστίες, τις γιορτές και την καθημερινή
ατμόσφαιρα των ιερών της.
Ένα υπέροχο βιβλίο, που ξυπνά στον αναγνώστη την
νοσταλγία για τις ρίζες του.
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εκδρομές
ομιλίες
διαλέξεις

έρευνα, δράσεις + δραστηριότητες
του τριμήνου που πέρασε
αρχαιολογική έρευνα
οικολογική δράση
επιστημονική έρευνα
φιλανθρωπική δράση

1

εξερεύνηση στον Ολυμπο

εκπαιδευτικά σεμινάρια
εκδόσεις βιβλίων
φιλοσοφικά σεμινάρια
δημοσιεύσεις
φιλοσοφικές συναντήσεις
πολιτιστικές ημερίδες
κινηματογραφικά αφιερώματα
μουσικά αφιερώματα
καλλιτεχνικές εκθέσεις
εθελοντισμός

1

επίσκεψη στο ναό της Αφαίας

Ο ναός της Αφαίας δεσπόζει στην κορυφή ενός πευκόφυτου λόφου στο βορειοανατολικό μέρος
της Αίγινας. Είναι το σπουδαιότερο μνημείο που σώζεται από το ιερό, το οποίο ήταν αφιερωμένο στη
θεότητα Αφαία και φαίνεται ότι είχε ιδρυθεί σε χώρο όπου υπήρχε λατρευτική δραστηριότητα ήδη από
τη μυκηναϊκή εποχή. Ο ναός κτίσθηκε γύρω στο 500-490 π.Χ. και είναι ο δεύτερος που οικοδομήθηκε
στην ίδια θέση και με τον ίδιο προσανατολισμό. Είναι ο καλύτερα διατηρημένος ναός στην Ελλάδα και

γιατί
η φιλοσοφία είναι τρόπος
ζωής...

και εμείς...
δεν καθόμαστε στα αυγά μας

αφιερωμένος στην Θεά Αθηνά.
Ο Μύθος διηγείται ότι η Αφαία βρέθηκε κυνηγημένη στην Αίγινα και κατέφυγε σε ένα άλσος. Όταν
την αναζήτησαν, βρήκαν μόνο ένα άγαλμα κι όχι την ίδια. Την ονόμασαν Αφαία (δηλαδή άφαντη) και
έκτισαν εκεί ιερό της.
Αυτή η επίσκεψη στον Ναό της Αθηνάς οργανώθηκε από και «αποκλειστικά» για

τις γυναίκες μέλη

και φίλες της Νέας Ακρόπολης Αθήνας. Ήταν μία αναζήτηση για τα θηλυκά μυστήρια και τις ενέργειες
της φύσης που οι αρχαίοι Έλληνες θέλησαν να εκφράσουν με αυτή τη θηλυκή μυθική θεότητα.
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δράσεις + δραστηριότητες
του τριμήνου που πέρασε

2

επίσκεψη στο Εθνικό Αστεροσκοπείο

Τον Ιούλιο επισκεφθήκαμε το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, στην Πεντέλη.
Ξεναγηθήκαμε στους χώρους του και παρακολουθήσαμε μια παρουσίαση για το
ηλιακό μας σύστημα. Όταν σκοτείνιασε είχαμε την ευκαιρία να παρατηρήσουμε τα
αστέρια και τους πλανήτες μέσα από το πανίσχυρο τηλεσκόπιο που διαθέτει το Αστεροσκοπείο. Η «αλλόκοσμη» τοπογραφία των κρατήρων της Σελήνης, η εικόνα του
Δία με τους δορυφόρους του, μακρινοί Γαλαξίες και Νεφελώματα ήταν για μας ένα
μικρό δείγμα του ανείπωτου μεγαλείου που κρύβει το σύμπαν.

3
Στο
στο

μουσικό εργαστήρι
στο Βαρδάρη
παράρτημα

Βαρδάρη,

στη

της

Νέας

Ακρόπολης

Θεσσαλονίκη,

λειτουργεί

μουσικό εργαστήρι, στο οποίο γίνονται μαθήματα για όσους αγαπούν τη μουσική.
Mε αφορμή την έναρξη του φθινοπώρου,
αυτό το μουσικό εργαστήρι παρουσίασε μία
συλλογή

από

τραγούδια

που

δημιουργήθη-

καν την χρονιά που πέρασε. Οι στίχοι ήταν
εμπνευσμένοι

από

λόγια

σοφών

διδασκάλων

και φιλοσόφων, από τα μαθήματα της ζωής,
αλλά και από τις ομορφιές του κόσμου μας.

4

περιήγηση στην πόλη της Λαμίας

Οι πόλεις κρατούν καλά κρυμμένα μυστικά. Μια περιήγηση στην πόλη της Λαμίας
μας έδωσε την ευκαιρία να έρθουμε κοντά της και να τη γνωρίσουμε καλύτερα. Μας
αποκάλυψε τις κρυφές της πλευρές, αυτές που ξέρουν να κρύβονται από τα μάτια του
απλού παρατηρητή. Η Λαμία δεν έχει μόνο ένα κάστρο στο κέντρο της αλλά και τους
θρυλικούς της Ιππότες, που περιμένουν μαρμαρωμένοι να τους γνωρίσουμε.
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5

6

αιμοδοσία στη Λάρισα

ασκήσεις αναπνοής στο πάρκο...

Στο τέλος Αυγούστου μέλη και φίλοι της Νέας Ακρόπολης Εγνατίας

Στο παράρτημα της Λάρισας, για άλλη μια φορά, η προσφορά

στον άνθρωπο ήταν το κίνητρο για να διοργανώσουμε εθελοντική αι-

συμμετείχαν

μοδοσία με τη βοήθεια της κινητής μονάδας αιμοδοσίας του Γενικού

λήθηκε ο υπεύθυνος του Ινστιτούτου Bodhidharma στη Θεσσαλονίκη και

Νοσοκομείου Λάρισας και με σκοπό την ενίσχυση της τράπεζας του

έγινε σε εξωτερικό χώρο, σε ένα από τα πάρκα στην ευρύτερη περιοχή του

συλλόγου.

Αριστοτελείου

Επειδή πρέπει να νοιαζόμαστε για τους ανθρώπους γύρω

σε

μάθημα

ασκήσεων

πανεπιστήμιου.

Όπως

αναπνοής. Τη

επισημάνθηκε

δραστηριότητα

και

στο

επιμε-

μάθημα,

ο

μας και να απλώνουμε ένα χέρι βοήθειας σε ό,τι χρειαστούν! Επειδή η

έλεγχος της αναπνοής μπορεί να μας βοηθήσει, ώστε να έχουμε καλύτερη

προσφορά στον συνάνθρωπό μας είναι πολύ σημαντική! Επειδή

υγεία και μεγαλύτερο αυτοέλεγχο, επειδή η αναπνοή είναι Ζωή.

δί-

νοντας λίγο από το αίμα σου σώζεις μια ζωή!

7

μαθήματα ζωγραφικής στην Θεσσαλονίκη

Tον Αύγουστο στο παράρτημα της Νέας Ακρόπολης Εγνατίας στη Θεσσαλονίκη
πραγματοποιήθηκε ένα ενδιαφέρον μάθημα ζωγραφικής. Η παρουσίαση ήταν ιδιαίτερα
παραστατική και προώθησε

το ομαδικό πνεύμα και τη δημιουργική φαντασία. Επιβεβαι-

ώσαμε για ακόμη μια φορά ότι η τέχνη για την τέχνη δεν έχει νόημα κι αν δεν περιέχει μήνυμα είναι σαν ένας φάκελος χωρίς γράμμα. Έμφαση δόθηκε επίσης στην ανάδειξη της
αναλογίας μεταξύ εσωτερικής έμπνευσης και εξωτερικής πραγματικότητας επειδή, όπως
λένε και τα Ερμητικά Κείμενα, «όπως είναι επάνω έτσι είναι και κάτω».

8

βιωματικό σεμινάριο ψυχολογίας στο Ηράκλειο

Για να αλλάξουμε τη ζωή μας πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο που βλέπουμε τα
πράγματα. Για να αλλάξουμε τον τρόπο που βλέπουμε τα πράγματα, πρέπει να αλλάξουμε τον εαυτό μας. Με βάση αυτήν την κεντρική ιδέα ανοίξαμε το νέο κύκλο δραστηριοτήτων στο παράρτημα Ηρακλείου. Η προσέλευση του κόσμου έδειξε ότι υπάρχει διάθεση από τους ανθρώπους, να αναζητήσουν έναν καλύτερο τρόπο να βλέπουν τη ζωή.

9

ομιλία για τη γλώσσα του σώματος στα Ιωάννινα

Το σώμα μας «μιλάει» με τους γύρω μας με μια μυστηριώδη γλώσσα και είναι αυτή
που καταλαμβάνει το μεγαλύτερο ποσοστό της ανθρώπινης επικοινωνίας. Μέσα από
μια παρουσίαση με θέμα «Γλώσσα του Σώματος» και από πρακτικές ασκήσεις, μάθαμε
πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τη μεταξύ μας επικοινωνία, ώστε να μπορούμε να εκφράζουμε καλύτερα αυτό που θέλουμε να πούμε!

25

Τα

παραψυχολογικά

και

μορφωτικού

φαινόμενα,

επιπέδου

συχνά,

περιγράφουν

μας
ως

οδηγούν
αληθινές

σε
κάποιες

μαρτυρίες
καταστάσεις

ανθρώπων,
και

που

βιώματα

ανεξαρτήτως
που

ανθρώπινη λογική.

ΠΑΡΑΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ
Κείμενο: Εμμανουέλα Τζαβάρα
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ηλικίας

υπερβαίνουν

την

Παραψυχολογικά φαινόμενα

Τ

α τελευταία χρόνια μιλάμε αρκετά
για τις παραψυχολογικές δυνάμεις.
Υπάρχουν

πολλές

πληροφορίες

που μπορούμε να αντλήσουμε από το
διαδίκτυο,
πλούσια

αλλά

και

βιβλιογραφία

από

μια

που

είναι

αληθινά
διαθέ-

σιμη στον κάθε αναγνώστη. Όμως αυτό
το

σύνολο,

για

τους

περισσότερους,

μοιάζει με ομιχλώδες τοπίο. Ανακατεμένες μαρτυρίες απλών ανθρώπων, πνευματιστών και σύγχρονων γκουρού προκαλούν την εντύπωση ότι παραπλανούν
μια κοινωνία που μαστίζεται από τα δυο
ακρωνύμια της σκέψης, το σκεπτικισμό
από τη μια και την τυφλή παραδοχή κάθε
καλοδιαφημισμένης

ιστορίας

από

την

άλλη. Και επειδή τίποτα δεν είναι ξεκάθαρο, αυτός ο συνδυασμός ελλιπούς

γνώ-

σης και συνοθιλεύματος

αποσπασματι-

κών

γνώσεων

παρερμηνείες,

που

συχνά

άνθρωπο

προκαλεί

οδηγούν

κάθε

σκεπτόμενο

στην ολοκληρωτική απόρρι-

ψη της ύπαρξης τέτοιων φαινομένων.
Το πρώτο ερώτημα που θέτει ένας
αναζητητής της αλήθειας είναι:
Τι είναι αληθινό;
Η συνήθης απάντηση είναι:
Αυτό που βλέπω, που αγγίζω, που
γεύομαι και οσφρίζομαι, που ακούω…
Αυτή θα ήταν μια εύκολη απάντηση,
αλλά το ίδιο εύκολα ανατρέπεται.
Αν δεχθούμε ως αληθινό μόνο ότι
μας υπαγορεύουν οι αισθήσεις μας τότε
το αόρατο,

για παράδειγμα, θα έπρεπε

να ταυτίζεται με τη μη ύπαρξη. Αυτό σε
κάποιες περιπτώσεις πιστεύεται ως δόγμα και σε άλλες ο ίδιος ο ορθολογιστής
το υπερβαίνει. Όπως ό,τι σχετίζεται με τον
μικρόκοσμο (πρωτόνια, νετρόνια) ή τον

νται

Κανείς

ούτε τα οσφραινόμαστε. Ακόμα ένα πα-

μακρόκοσμο

(παρατήρηση

δεν τα αμφισβητεί. Ωστόσο, όπως προ-

ράδοξο είναι ότι με το πέρασμα του χρό-

δυο

διαφορετικά

που

αναφέραμε, δεν τα βλέπουμε με γυμνό

νου, ενώ μπορέσαμε να δούμε πράγμα-

δεν είναι ορατά με γυμνό μάτι, θεωρού-

μάτι, ούτε τα νοιώθουμε με την αφή μας,

τα που αγνοούσαμε

δηλαδή

πλανητών),
επίπεδα

από

εμάς

ως

πραγματικά.

μέχρι πρότινος, και
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λόγου και των αισθήσεων, που είναι επίσης γνωστή ως έκτη αίσθηση.
Η έκτη αίσθηση -και όλες οι «υπεραισθήσεις»-

αφορούν

φαινόμενα

όπως

η

τηλε-πάθεια, η διόραση, η διααφή, η διακοή, αλλά και η ενόραση, η ψυχομετρία
κ.λπ.
ΤΗΛΕΠΑΘΕΙΑ
Η λέξη τηλεπάθεια εμπεριέχει την
πραγματική έννοια της μεταβίβασης σκέψης, η οποία γίνεται όντως από μακριά
εξ ου και το «τηλε-». Μέσω της τηλεπάθειας είναι δυνατόν είτε να αντιληφθούμε
τη σκέψη κάποιου είτε να μεταφέρουμε τη
δική μας σε αυτόν. Υπάρχει λήψη και εκπομπή

πληροφοριών,

που

σημαίνει

ότι

χρειάζεται ένας πομπός που στέλνει σκέΜέσω της τηλεπάθειας είναι δυνατόν είτε να αντιληφθούμε τη σκέψη κάποιου είτε να
μεταφέρουμε τη δική μας σε αυτόν. Υπάρχει λήψη και εκπομπή πληροφοριών, που
σημαίνει ότι χρειάζεται ένας πομπός που στέλνει σκέψεις, συναισθήματα, γεγονότα ή
απλά εικόνες και ένας δέκτης που τα λαμβάνει.

ψεις,

συναισθήματα,

ή

απλά

εικόνες και ένας δέκτης που τα λαμβάνει.
Αυτές τις «πληροφορίες» ένας επιστήμονας τις ονομάζει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία,

η λογική λέει ότι αυτό θα συνεχιστεί, αυτό

γεγονότα

χουν

φωτογραφικές

μηχανές

-εξέλιξη

Θεού

του

ένας
στα

θεολόγος

ανταπόκριση

ανθρώπινα

προβλήματα

δεν έχει αλλάξει κάτι στο αντιληπτικό μας

της μηχανής Κίρλιαν- που την αποτυπώ-

(π.χ. με την μορφή των δέκα εντολών).

σύστημα.

νουν.

Επίσης μέσω της τηλεπάθειας μπορούμε

Η επιστήμη που συνηθίζει να πολεμάει
και να απορρίπτει πολλές φορές την ικα-

Ας διεισδύσουμε λοιπόν στο μυστη-

να λάβουμε μήνυμα κινδύνου ή χαράς
ή να διαισθανθούμε γεγονότα (πρόβλε-

ριώδη κόσμο του μεταφυσικού.

νότητα αντίληψης χωρίς την χρήση των

Ανάλογα με το επίπεδο που θέλει να

ψη). Η τηλεπάθεια μπορεί να λειτουργή-

πέντε αισθήσεων, και γενικά όλα τα φαι-

εμβαθύνει κανείς, μπορεί να επιλέξει να

σει είτε σε κατάσταση εγρήγορσης, είτε

νόμενα

αναζητήσει

σε κατάσταση ύπνου, είτε σε κατάσταση

εξωαισθητηριακής

αντίληψης,

θέματα

που

ανταποκρίνο-

νται στην καθαρή νοητική του περιέργεια,

ύπνωσης,

νόμους γεωμετρίας, για να μετρήσει την

είτε να αναζητήσει με σοβαρότητα και

σμού.

περίμετρο των δακτυλιδιών του Κρόνου

διάκριση

που

Ωστόσο δεν υπάρχει πάντα τηλεπα-

(εφαρμόζει δηλαδή τον 2ο νόμο του Κυμ-

κρύβει κάθε άνθρωπος μέσα του, αλλά

θητική επικοινωνία μεταξύ δύο ατόμων.

βαλείου-Νόμος Αναλογίας).

λόγω

Αυτό συμβαίνει, γιατί τα άτομα αυτά δεν

παράλληλα είναι αυτή που χρησιμοποιεί

Αυτό αποτελεί μια μεγάλη αντίφαση.
Ας θυμηθούμε ότι ενώ μέχρι πρόσφατα

τις

κακής

απόκρυφες

δυνάμεις

εκπαίδευσης

και

άγνοιας

συχνά, μας οδηγούν σε

και αγνοούσαμε την ύπαρξη τους, σήμε-

θρώπων,

ρα με την βοήθεια της τεχνολογίας όλα

μορφωτικού

κατάσταση

διαλογι-

φαινόμενα,

Οι μαρτυρίες ατόμων που είχαν τη-

μαρτυρίες αν-

λεπαθητική επικοινωνία μεταξύ τους μας

παραψυχολογικά

δεν μπορούσαμε να δούμε τα μικρόβια,

σε

εκπέμπουν στην ίδια συχνότητα.

δεν συνειδητοποιεί ότι έχει.
Τα

είτε

ηλικίας

και

δείχνει ότι συγγενείς και αγαπημένοι μπο-

περιγράφουν

ως

ρούν να εκπέμπουν στην ίδια συχνότητα.

που

Πρέπει να σημειωθεί ότι η εκπομπή και η

υπερβαίνουν την ανθρώπινη λογική. Σε

λήψη δεν γίνεται μόνο από το μέτωπο

Η ύπαρξη της αύρας, για παράδειγμα,

αυτά γίνεσαι λόγος για

μια αντιληπτική

ή τα μάτια, αλλά από κάθε σημείο που

τώρα

ικανότητα χωρίς τη διαμεσολάβηση του

φεύγουν μαγνητικά ρευστά, π.χ. τα χέ-

και

περισσότερα

«πιστοποιητικό

θεωρείται
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πράγματα
αληθινής

αληθής,

παίρνουν
ποιότητας».

αφού

υπάρ-

αληθινές

που

ανεξαρτήτως
επιπέδου

καταστάσεις
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και

βιώματα

Παραψυχολογικά φαινόμενα

Η διαίσθηση είναι μια από τις ανώτατες κατακτήσεις μέσα από το διαλογισμό. Όσοι έχουν φτάσει σε αυτό το επίπεδο, νιώθουν τα
κύματα που οι άνθρωποι εκπέμπουμε αναλόγως των συναισθημάτων μας.
ρια, τα οποία έχουν φωτογραφηθεί με τη

ΔΙΑΙΣΘΗΣΗ

μέθοδο Κίρλιαν.

Η διαίσθηση είναι μια από τις ανώ-

ενός πολύ έντονου συναισθήματος, ενώ

ΔΙΟΡΑΣΗ

τατες κατακτήσεις μέσα από το Διαλο-

η διόραση μιας καθαρά όρατης εικόνας

Πολλοί είναι αυτοί που συγχέουν τη

γισμό. Όσοι έχουν φτάσει σε αυτό το

μέσα στο μυαλό του δέκτη.

Ωστόσο

επίπεδο, νιώθουν τα κύματα που οι άν-

τις χωρίζει μια βασική διαφορά. Στη μεν

θρωποι εκπέμπουμε αναλόγως των συ-

αποτελούν

συχνά

τηλεπάθεια

ναισθημάτων μας.

από

ανθρώπους

διόραση

με

την

η

τηλεπάθεια.

πληροφορία

μεταδίδεται

Μπορούν

από το εγκέφαλο του πομπού στον εγκέφαλο του δέκτη. Στη δε διόραση η πηγή
των

πληροφοριών

είναι

εξωτερική

και

τις

να

δουν

την

σκεπτομορφές

των

Υπάρχουν

αρκετές

τους

οι

παραπάνω
στόχο

καταστάσεις
για

που

πολλούς
αναζητούν

και

τον εαυτό τους. Βαδίζοντας σε ένα φι-

συνανθρώπων

λοσοφικό δρόμο αυτογνωσίας αξίζει να

διαβαθμίσεις

αναρωτηθούμε ποια είναι η αξία να ανα-

προσιτό

της διαίσθησης και ξεκινούν από το να

πτύσσει κανείς τις απόκρυφες δυνάμεις

ερέθισμα. Εδρεύει στο λεγόμενο Αστρικό

αντιλαμβάνεται ο δέκτης την κατάσταση

(π.χ του μυαλού) αν δεν μπορεί να ελέγ-

Πεδίο.

υγείας του ατόμου μέχρι και το να βιώνει

ξει το θυμό του, τα ένστικτα και τις φοβίες

μακρινή

από

Εξίσου

κάθε

συχνά

ανθρώπινα

η

διόραση

μπερδεύ-

τους.

αύρα

Όλες

ξεκάθαρα τα συναισθήματα του άλλου,

του. Τι νόημα θα είχε να μπορούσαμε να

εται με τη διαίσθηση. Η δύναμη της δι-

όπως

χαρά,

κάνουμε όσο συχνά θέλουμε συνειδητή

αίσθησης

ελπίδα,

της,

αστρική προβολή, χωρίς να έχουμε κάνει

κάποιων ανθρώπων να αισθάνονται γε-

λοιπόν, από τη διόραση έγκειται στο γε-

βήματα στο να είμαστε περισσότερο συ-

νικότερα κάποια μελλοντικά γεγονότα.

γονός ότι η διαίσθηση αφήνει τη γεύση

νειδητοί όταν είμαστε ξύπνιοι.

αναφέρεται

στη

δυνατότητα

θυμό,
ηρεμία

λύπη,
κ.λπ.

απόγνωση,
Η

διαφορά
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Rupert Sheldrake
Συνέντευξη στη Sabine Leitner, Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2010, Λονδίνο
1ο μέρος
Μετάφραση: Στέλλα Κουντουρά
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Συνέντευξη του Ruper t Sheldrake στη Sabine Leitner

Κ

άθε είδος διαθέτει ένα είδος συλλογικής μνήμης που δημιουργείται από το μορφικό συντονισμό

και κάθε ένα μέλος συμβάλλει σε αυτή
και αντλεί στοιχεία από αυτή.

SL: Θα μπορούσατε να μας δώσετε
μια σύντομη περίληψη των επιστημονικών σας ερευνών και έργου;
RS: Το έργο για το οποίο είμαι, πιθανόν, πιο γνωστός είναι πάνω στο μορφικό συντονισμό και τα μορφικά πεδία.
Ξεκίνησα ως εξελικτικός βιολόγος στο Κέιμπριτζ και γρήγορα μου έγινε απόλυτα
κατανοητό ότι δεν είναι δυνατό να εξηγήσει κανείς την εξελικτική βιολογία μόνο με
βάση τα μόρια και τα γονίδια, που είναι
και η συνηθισμένη μηχανιστική προσέγγιση. Μια περισσότερο ολιστική προσέγγιση φαινόταν αναγκαία και ήδη από τη
δεκαετία του 1920 υπήρχε στο χώρο της
βιολογίας η ιδέα κάποιων πεδίων που
δημιουργούν τις μορφές, τα μορφογενετικά πεδία.
Η προσέγγιση αυτή μού κίνησε ένα
ζωηρό ενδιαφέρον και ξεκίνησα από το
ερώτημα τι είναι αυτά τα πεδία. Κανείς δεν
γνωρίζει, αλλά οι περισσότεροι βιολόγοι
λένε

«λοιπόν,

ναι,

πρέπει

να

λάβουμε

υπόψη τα εν λόγω πεδία, αλλά τελικά, με
την πάροδο του χρόνου θα αποδειχτούν
απλή φυσική και χημεία, δεν αποτελούν

O Ρούπερτ Σέλντρεϊκ (γεν. 1942) είναι Βρετανός βιολόγος και συγγραφέας. Σπούδασε

κάτι το καινούργιο». Εγώ κατέληξα στο

βιοχημεία στο πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ. Αργότερα δίδαξε βιολογία στο ίδιο πανε-

συμπέρασμα ότι είναι ένα νέο είδος πε-

πιστήμιο στο Κολλέγιο Κλερ, στο οποίο μελέτησε επίσης φυσικές επιστήμες ως προ-

δίων και επειδή είναι βιολογικά πεδία και
οι οργανισμοί εξελίσσονται, τα ίδια τα πεδία θα πρέπει συνεπώς να εξελίσσονται.
Έτσι κατέληξα στην ιδέα ότι τα πεδία αυτά
διαθέτουν μνήμη και αυτή είναι η έννοια
του μορφικού συντονισμού.

πτυχιακός και διδακτορικός φοιτητής. Διετέλεσε ερευνητής της Βασιλικής Εταιρείας.
Ανέπτυξε την υπόθεση των μορφογενετικών πεδίων με συναφή έρευνα και δημοσιεύσεις, σε θέματα σχετικά με την ανάπτυξη και συμπεριφορά των ζώων και των φυτών,
την τηλεπάθεια, την αντίληψη και τη μεταφυσική. Αν και δημοφιλής στο αναγνωστικό
κοινό

του

κατηγορείται

από

ορισμένους

κύκλους

του

ακαδημαϊκού

κατεστημένου,

που θεωρούν ότι το ερευνητικό του έργο συνορεύει με τη σκέψη της Νέας Εποχής.
Θεωρώντας την επιστήμη «ως ένα σύστημα μεθόδων για την διερεύνηση οποιουδή-

SL: Θα μπορούσατε να επεκταθείτε

ποτε θέματος επιδέχεται συστηματικής έρευνας» (Τζον Σηρλ), προσπαθεί να επεκτείνει

λίγο περισσότερο πάνω στην ιδέα του

την επιστήμη σε περιοχές έως τώρα αγνοημένες. Ο Σέλντρεϊκ συνεχίζει να δημοσιεύει

μορφικού συντονισμού;

επιστημονικές μελέτες σε αρκετές περιοδικές εκδόσεις.
http://el.wikipedia.org
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RS:

Ο

μορφικός

συντονισμός

τομέα

της

επιστήμης

όπου

ανα-

το οποίο μόλις έχει επανεκδοθεί και το

καινούργιο

φέρεται στην ιδέα ότι όμοια πράγματα

The Presence of the Past(2), στο οποίο

σχεδόν τίποτα δεν είχε γίνει πριν. Οπότε

αναπτύσσονται

ξεκίνησα με τη φυσική ιστορία ρωτώντας

συνακόλουθα

επηρεάζουν

όμοια

πράγ-

ματα στο χώρο και το χρόνο. Όλα τα αυτό-οργανωμένα

αυτές

οι

ιδέες

τους

μαζί με ένα ιστορικό υπόβαθρο.

ανθρώπους

τι

είχαν

παρατηρήσει

διαθέτουν

SL: Καταλαβαίνω ότι κάνετε επίσης

και δημιούργησα μια ταξινόμηση αυτών

ένα είδος εγγενούς μνήμης, και ως αυτό-

έρευνες πάνω στην τηλεπάθεια. Αποτελεί

των εμπειριών και των ιστορικών αυτών

οργανωμένα
μόρια,

συστήματα

πλήρως

συστήματα

κρυστάλλους,

όργανα,

εννοώ

άτομα,

μέρος της εργασίας σας πάνω στο μορ-

των υποθέσεων. Έπειτα βρήκα τρόπους

κύτταρα,

ιστούς,

φικό συντονισμό ή πρόκειται για έναν

να διεξάγω πειράματα και οι έρευνές μου

εντελώς ξεχωριστό τομέα;

πάνω σε σκύλους, γάτες, άλογα, παπα-

οργανισμούς,

συστήματα.

Δεν

σωματώματα

κοινωνίες,

εννοώ

βράχων

μηχανές,
και

οικοσυσ-

καρεκλών,

RS: Η πρώτη φάση του έργου μου
πραγματοποιήθηκε

πάνω

στο

μορφικό

γάλους και άλλα ζώα έδειξαν ότι όντως
φαίνεται να έχουν τηλεπαθητική επικοι-

καθώς αυτά δεν είναι αυτό-οργανωμένα

συντονισμό

και

νωνία τόσο με τους ιδιοκτήτες τους όσο

αλλά

μέρος του έργου ήταν ο έλεγχος αυτών

και με άλλα ζώα. Αυτές οι έρευνες είναι,

των υποθέσεων. Οι περιλήψεις των μέχρι

φυσικά,

Η χειρότερη αναλογία για τα φυσικά

στιγμής ερευνών βρίσκονται στη νέα έκ-

ακαδημαϊκούς κύκλους αλλά όχι μεταξύ

φαινόμενα είναι οι μηχανές και ολόκληρη

δοση του βιβλίου A New Science of Life.

των

η

βασίζεται

Η δεύτερη φάση των ερευνών μου εξέτα-

φορές,

στη μεταφορά της μηχανής. Θεωρώ ότι

ζε τον τρόπο με τον οποίο τα κοινωνικά

κοινό σχετικά με αυτές τις έρευνες σε

πρόκειται

μορφικά πεδία -τα πεδία των ομάδων-

σκύλους, οι άνθρωποι με ρωτάνε «γιατί

ωρία, μια εσφαλμένη αναλογία που βο-

καθιστούν

ικανούς

χάνετε το χρόνο σας προσπαθώντας να

λεύει πολύ τη βιομηχανική εποχή και την

να επικοινωνούν μεταξύ τους από από-

αποδείξετε αυτό που όλοι γνωρίζουν;».

κατασκευή μηχανών και που είναι πολύ

σταση. Όταν το σκέφτηκα αυτό, συνει-

Πολλοί γνωρίζουν για αυτά τα πράγμα-

πετυχημένη σε αυτόν τον τομέα, αλλά

δητοποίησα ότι η θεωρία των μορφικών

τα, αλλά η επιστήμη είτε τα αρνείται είτε

που έχει αποτύχει στην κατανόηση των

πεδίων προέβλεπε την ύπαρξη της τηλε-

τα αγνοεί.

ζώντων οργανισμών, του νου ή ακόμη

πάθειας ως ένα φυσικό μέσο επικοινωνί-

και των μορίων.

ας μεταξύ των ζώων.

σύνολα

ύλης,

που

δεν

οργανώ-

νουν τους εαυτούς τους.

μηχανιστική

για

κοσμοθεωρία

μια

εσφαλμένη

κοσμοθε-

Επομένως η βασική ιδέα είναι ότι

και

τα

τους

μορφικά

πεδία

οργανισμούς

περισσότερων
όταν

ανάμεσα

ανθρώπων.

κάνω

ομιλίες

στους

Κάποιες

στο

απλό

SL: Γιατί η επιστήμη δυσκολεύεται να
δεχτεί τα αποδεικτικά στοιχεία;

Η τηλεπάθεια είναι, φυσικά, ένα θέμα
ταμπού

κής μνήμης που δημιουργείται από το

Συνεπώς ελάχιστη έρευνα έχει γίνει πάνω

μα λέει ότι η φύση είναι μηχανική και ότι

μορφικό συντονισμό και κάθε ένα μέλος

στον τομέα αυτό και σχεδόν καθόλου

ο νους δεν είναι τίποτα άλλο από τον

συμβάλλει σε αυτή και αντλεί στοιχεία

στην

εγκέφαλο.

από αυτή. Το ίδιο συμβαίνει και με τους

Ωστόσο

τηλεπάθεια

αποτελείται από φυσικές και χημικές διερ-

κρυστάλλους και τα μόρια. Έτσι οι κρύ-

στα ζώα είναι ένα σύνηθες φαινόμενο.

γασίες και ο νους περιορίζεται στο εσω-

σταλλοι

κρυ-

Πολλοί άνθρωποι έχουν παρατηρήσει το

τερικό του κεφαλιού. Συνεπώς οι σκέψεις

στάλλωσης και καθώς ο χρόνος περνά

φαινόμενο αυτό κυρίως στους σκύλους,

και οι προθέσεις των ανθρώπων δεν θα

κρυσταλλοποιούνται

τηλεπάθεια

μεταξύ

αποδείχτηκε

ότι

κύκλους.

των
η

ζώων.

παράδειγμα.

Το

Η

μηχανιστικό

εγκεφαλική

παράδειγ-

δραστηριότητα

όλο

τις γάτες και σε άλλα κατοικίδια ζώα. Έχει

έπρεπε να είναι ικανές να επηρεάζουν

και πιο εύκολα. Και οι κοινωνικές ομάδες

επίσης παρατηρηθεί και σε άγρια ζώα,

ζώα

διαθέτουν

όπως σε αγέλες λύκων και άλλα ζωικά

μακριά. Η τηλεπάθεια θα έπρεπε να ήταν

είδη.

αδύνατη.

μπορούν

να

συνήθειες

ακαδημαϊκούς

RS: Η δυσκολία προέρχεται από το

κάθε είδος διαθέτει ένα είδος συλλογι-

αναπτύσσουν

στους

αμφιλεγόμενες

επίσης

μορφικά

πεδία:

ένα

σμήνος πουλιών, ένα κοπάδι ψαριών ή
μία αποικία τερμιτών, όλα οργανώνονται

SL:

από τα μορφικά πεδία. Οι εν λόγω ιδέες

την έρευνα;

Πώς

πραγματοποιήσατε

αυτήν

που

πιστεύουν

βρίσκονται

Επομένως
σε

αυτήν

πολλά

οι

χιλιόμετρα

άνθρωποι

την

που

κοσμοθεωρία

υποθέτουν ότι η τηλεπάθεια είναι αδύνα-

δημοσιεύονται στα δύο κύρια θεωρητικά

RS: Στα τέλη του 20ου αιώνα βρέ-

τη και έτσι δεν αξίζει να ερευνηθεί αυτό

βιβλία μου, το A New Science of Life(1),

θηκα να πρωτοπορώ σε έναν τελείως

το φαινόμενο. Εάν κάποιος προχωρήσει
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στην έρευνά του και αποκομίσει θετικά
αποτελέσματα όπως εγώ, τότε αυτό σημαίνει ή ότι είναι ανόητος, ότι έχει εξαπατηθεί, ή ότι η έρευνά του ήταν ανεπαρκής
ή ότι είναι απατεώνας ή τσαρλατάνος.
Έτσι λοιπόν προκαλεί εξαιρετικά εχθρικές
αντιδράσεις από τους ευαγγελικούς υλιστές.
Αυτό, βέβαια, δεν ισχύει για το σύνολο

της

επιστημονικής

κοινότητας.

Κατ’ ιδίαν οι περισσότεροι επιστήμονες
είναι πολύ πιο ανοιχτόμυαλοι. Σε πολλά
πανεπιστήμια και επιστημονικά ινστιτούτα πραγματοποίησα ομιλίες σχετικές με
αυτές τις έρευνες και συνήθως οι περισσότεροι

άνθρωποι

ακούνε

με

μεγάλο

ενδιαφέρον. Ωστόσο δεν λένε τίποτα δημοσίως και μετά, στο διάλειμμα, ο ένας
επιστήμονας μετά τον άλλο έρχονται και
μου λένε «ξέρεις, έχω τέτοιες εμπειρίες,
ο σκύλος μου γνωρίζει πότε επιστρέφω
σπίτι από το εργαστήριο, αλλά δεν μπορώ να μιλήσω γι’ αυτό στο εργαστήριο,
επειδή

οι

συνάδελφοί

στενόμυαλοι».

Στην

μου

είναι

τόσο

πραγματικότητα,

η

άποψή μου είναι ότι υπάρχουν πολλοί
άνθρωποι
που

είναι

στην

επιστημονική

αρκετά

κοινότητα

ανοιχτόμυαλοι,

αλλά

δεν τολμούν να το πουν. Πιστεύω ότι η

Σκίτσα από διάτομα και τα πρωτόζωα, που ερευνήθηκαν και παρουσιάστηκαν το 19ο

κατάσταση είναι παρόμοια με αυτήν των

αιώνα από τον Ernst Haeckel.

ομοφυλόφιλων στη δεκαετία του 1950,
απελευθέρωσής

παρόν τις αποσιωπούν και μιλούν για

επιστημονικός

αυτές τα βράδια μόνο μετά από μερικά

της επιστήμης, καθώς και από τις μελέ-

κόσμος θα αλλάξει ως συνέπεια κυρίως

ποτηράκια κρασί και μόνο με στενούς

τες ανθρώπων όπως του Thomas Kuhn

ενός κοινωνικού κινήματος παρά εξαιτί-

φίλους και συγγενείς καθώς, εκεί νιώ-

ότι η επιστήμη αποτελεί ένα κοινωνικό

ας κάποιου άλλου λόγου. Όταν άνθρω-

θουν ασφαλείς.

παράδειγμα. Η επιστήμη έχει ένα μοντέ-

πριν

γίνει

τους,

και

το

κίνημα

θεωρώ

ότι

ο

φιλοσοφία

λο πραγματικότητας το οποίο δεν είναι
απλώς διανοητικό αλλά ένα μοντέλο που

να βγουν από τις κρυψώνες τους και να

ύπαρξη της τηλεπάθειας, γι’ αυτό εξακο-

μοιράζεται η κοινωνία και δημιουργεί μια

τη

λουθώ

κάποια

αποφασίσουν

συζητήσουν

με

ότι

τους

συναδέλφους

να

δυσκολεύομαι

έχετε

τη

γει αρκετές στέρεες αποδείξεις για την

πραγμάτων

ότι

από

μπορούν

ποι που έχουν μια ολιστική θέαση των

φαίνεται

Γνωρίζουμε

παρά-

SL:

Μου

RS:

να

καταλάβω

ομάδα

πίεσης.

Η

επιστημονική

τους, θα ανακαλύψουν ότι πολλοί από

γιατί υπάρχει τόσο μεγάλη αντίσταση σε

κοινότητα είναι όπως κάθε άλλη ανθρώ-

αυτούς συμμοιράζονται τις απόψεις και

αυτήν την αποδοχή. Εάν τα στοιχεία είναι

πινη κοινωνική ομάδα: οι άνθρωποι θέ-

τα

εκεί, τι άλλο χρειάζεται;

λουν να ανήκουν σε αυτή. Και εάν θέλεις

ενδιαφέροντά

τους,

αλλά

προς

το

33

να ανήκεις σε κάποια κοινωνική ομάδα,

ως κοινότητα. Για να πάρει κανείς ένα δι-

τερα να μπορέσεις να κάνεις αυτού του

πρέπει να υπακούς τους κανόνες της και

δακτορικό δίπλωμα -προκειμένου να γί-

είδους την έρευνα». Αλλά, φυσικά, όταν

οι σιωπηροί κανόνες της επιστήμης αυτή

νει

έρχεται αυτό το αργότερα, δεν μπορούν

τη στιγμή -και συγκεκριμένα της βιολογί-

χρειάζεται να κατέχει ένα διδακτορικό δί-

ας-

είναι

η

μηχανιστική

κανείς

διπλωματούχος

επιστήμονας,

κοσμοθεωρία,

πλωμα- πρέπει να εργαστεί σε ένα εγκε-

είναι το μηχανιστικό παράδειγμα. Οπότε

κριμένο εργαστήριο και να πραγματοποι-

εάν μιλήσεις ανοιχτά εναντίον της, συχνά

ήσει κάποια εγκεκριμένη έρευνα που να

να

πραγματοποιήσουν

τέτοιες

έρευνες,

δέχεσαι εχθρικές αντιδράσεις.
SL: Πιστεύω αντιμετωπίσατε αρκετές
εχθρικές αντιδράσεις…
επειδή

RS: Το έργο μου

θα

πρέπει να λάβουν επιχορηγήσεις και φοβούνται ότι δεν θα τις λάεντάσσεται στο πλαίσιο του
παραδείγματος.

Κάθε

χρόνο

λαμβάνω

βουν. Οπότε τους συμβουλεύουν λέγοντας τους «απλά, κράτα το για τον εαυτό
ίσως,

όταν

αποσυρθείς,

μπο-

έξι με δέκα ηλεκτρονικά μηνύματα από

σου

δέχτηκε πολ-

μεταπτυχιακούς φοιτητές που θέλουν να

ρέσεις να κάνεις τέτοιες έρευνες». Αυτή

λές

πάρουν διδακτορικό δίπλωμα στο μορ-

είναι η επίδραση της κοινωνικής πίεσης

εχθρικές

φικό

αντιδράσεις.
Δέχομαι
νεχώς

συντονισμό,

συ-

στην

τηλεπάθεια

και ο μόνος τρόπος να αλλάξει είναι να

ή σε άλλα θέματα στα οποία

αλλάξει ο τρόπος που χρηματοδοτείται

επιθέσεις

η επιστήμη, επειδή προς το παρόν η

και κυρίως από οργανωμένες

ομάδες

χρηματοδότηση είναι ιδιαίτερα συντησκε-

ρητική. Αρκετοί επιστήμονες θα ήθελαν

πτικιστών. Στις περισσότερες
χώρες

υπάρχουν

ομάδες

σκεπτικιστών

αναλάβει

το

θώντας
της

να

κανείς

δεν

που
των

περιπολήσουν
και

θα

μα τους σε αυτούς
τους

επιστημονικών
προσπατα

σύνορα
ότι

στεί. Και δεν μπορούν
να

το

πραγματοποι-

ήσουν,

καθώς όποιος το κάνει θα φροντίσουν

ταρχάς

να αποβληθεί. Αυτό είναι απλώς η κοι-

να

νωνιολογία της επιστήμης σε δράση και

οποίο να γίνει η έρευνα αποδεκτή και

αλλά δεν υπάρ-

είναι

δεύτερον εάν όντως βρουν κάποιον κα-

χει

κοι-

θηγητή πρόθυμο να τους βοηθήσει, οι

σημη

επειδή

οι

επιστήμονες

ανθρώπινα

όντα

που

ακολουθούν

νωνικούς κανόνες.

επειδή
δεν

βρουν

κα-

μπορούν
κάποιο

συμβουλεύουν

εργαστήριο

αρχές

πανεπιστημιακές

Γνωρίζουμε από την ιστορία της επι-

τομείς,

έχω εργα-

κανόνες,

συμβαίνει,

τους

διαφορετικές

έρευνες και να στρέψουν το βλέμ-

διασφαλίζοντας

παραβεί

πραγματοποιούν

έχουν

επαγρύπνησης

επιστήμης

να

πολύ

οργανωμένες

ρόλο

επιτροπών

και

να

μην

στο

συνήθως
το

κάνουν

τους
και

κάποια

επί-

χρηματοδότη-

ση. Νιώθω, ωστόσο, ότι και
αυτό θα μπορούσε να αλλάξει.

στήμης ότι όταν αλλάζει ένα παράδειγ-

τους λένε «εάν κάνεις κάτι τέτοιο, είναι

μα, όταν προκύπτει μια αλλαγή στην κο-

τόσο

σμοθεωρία, δεν πρόκειται απλά για μια

ψεις την καριέρα σου από την αρχή. Δεν

πραγματοποιούν τις έρευνές τους χρησι-

ατομική αλλαγή. Χρειάζεται να είναι μια

θα βρεις ποτέ δουλειά, επειδή θα θεωρεί-

μοποιώντας τους δικούς τους πόρους.

αλλαγή στο σύνολο της κοινότητας των

σαι τόσο αμφιλεγόμενος πριν καν ξεκινή-

RS: Όχι πολλοί. Σε όλη τη διάρκεια της

ερευνητών, επειδή η επιστήμη εξασκείται

σεις. Κάνε κάτι ασφαλές και ίσως αργό-

επιστημονικής μου καριέρας -και εργά-
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που

θα

καταστρέ-

SL: Υποθέτω ότι πάντα θα υπάρχουν
κάποιοι

ιδεαλιστές

επιστήμονες

που

Συνέντευξη του Ruper t Sheldrake στη Sabine Leitner

ζομαι

ως

επαγγελματίας

επιστήμονας

πάνω από 40 χρόνια τώρα- δεν συνάντησα σχεδόν κανέναν ανεξάρτητο ερευνητή. Πολλοί λίγοι εργάζονται έξω από
το ακαδημαϊκό σύστημα. Προς το
παρόν κατέχω μια ακαδημαϊκή
θέση

στο

πανεπιστήμιο

του

Κέιμπριτζ, μια θέση ερευνητή.
Αλλά για περισσότερα από 20 χρόνια
δεν κατείχα καμία ακαδημαϊκή θέση, επειδή είναι αδύνατο να ερευνάς τέτοιου είδους θέματα εντός του συστήματος.
Αυτό αποτελεί ένα μεγάλο πρόβλημα για την επιστήμη, επειδή κατά τον
18ο και 19ο αιώνα πολλές επιστημονικές

καινοτομίες

πραγματοποιήθηκαν

από

ανεξάρτητους

ερευνητές,

όπως

ο Δαρβίνος, ο οποίος ποτέ δεν είχε κάποια ακαδημαϊκή θέση. Ποτέ δεν έλαβε
κάποια

κυβερνητική

επιχορήγηση,

αλλά

ζούσε ως ιδιώτης ευγενής στην Αγγλία.
Είχε τη δική του περιουσία, κάτι που τον
βοηθούσε

να

παραμένει

ανεξάρτητος,

την οποία είχε δημιουργήσει από κέρδη
σε σιδηροδρομικές μετοχές και από
γάμο

του

με

την

κληρονόμο

διάσημης
ποιίας

το
της

κεραμο-

Η βασική ιδέα είναι ότι κάθε είδος διαθέτει ένα είδος συλλογικής μνήμης που δημιουργείται από το μορφικό συντονισμό και κάθε ένα μέλος συμβάλλει σε αυτή και
αντλεί στοιχεία από αυτή. Οι κοινωνικές ομάδες διαθέτουν επίσης μορφικά πεδία: ένα
σμήνος πουλιών, ένα κοπάδι ψαριών ή μία αποικία τερμιτών, όλα οργανώνονται από
τα μορφικά πεδία.

Wedgwood.

Ζούσε στην εξοχή,
σε ένα μικρό εξοχικό σπίτι, είχε το δικό
του εισόδημα και εντάχθηκε
του

στη

βρετανική

ερασιτέχνη

κατηγορία

φυσιοδίφη.

Πολ-

λοί ιερείς της Εκκλησίας της
ήταν

Αγγλίας

φυσιοδίφες.

Στην

πραγματικότητα

Δαρβίνος

σπούδασε

ο
Θεο-

λογία στο Κέιμπριτζ και αρχικά
σκόπευε να γίνει εφημέριος και να πραγματοποιεί

τις

έρευνές

του

ως

ιερέας,

όπως άλλωστε έκαναν και τόσοι άλλοι.
Εντέλει, έκανε αυτό που ήθελε με την εξαίρεση ότι δεν έγινε ιερέας.
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Όλο και περισσότερο η ακαδημαϊκή επι-

τη

να εργαστεί έχοντας έναν ελεύθερο τρό-

στημονική έρευνα συνδέεται με εταιρικά

πηγαίνει πέρα από την υλιστική κοσμο-

πο σκέψης χωρίς τους περιορισμούς της

συμφέροντα.

Συνεπώς,

θεωρία. Θεωρώ πως το πρόβλημα έγκει-

ακαδημαϊκής ζωής και το ίδιο απολάμ-

ένας

βαναν τόσοι άλλοι μεγάλοι επιστήμονες.

γραφειοκρατικούς

Επομένως ο Δαρβίνος ήταν σε θέση

περιορισμός

που

δημιουργείται
βασίζεται

ελέγχους,

καθώς

στους
και

μηχανιστική

κοσμοθεωρία,

κυρίως

ται στο ότι η μηχανιστική κοσμοθεωρία
εξελίχθηκε

στην

υλιστική

κοσμοθεωρία.

Για ένα μικρό διάστημα ο James Clerk

στον κοινωνικό έλεγχο των επιστημόνων

Από τον 17ο αιώνα οι ιδρυτές της μηχα-

Maxwell δεν εργαζόταν και ήταν ένας

που

νιστικής κοσμοθεωρίας, όπως ο Ντεκάρτ

Σκωτσέζος

ελεύθερα.

σότερους

αριστοκράτης.
μεγάλους

νόμους

ηλεκτρομαγνητισμό

στον

Τους

περισ-

του

τους

πάνω

ανέπτυξε

φοβούνται

να

μιλήσουν

δημόσια

και ο Νεύτωνας, πίστευαν ότι ο κόσμος

Με πολλούς τρόπους ο εν λόγω πε-

ήταν μια μηχανή και η φύση μηχανιστική.

στη

Όμως πίστευαν επίσης ότι ο Θεός έπλα-

όταν ζούσε σε ένα κάστρο στη Σκωτία.

βιολογία και την ψυχολογία από ό,τι είναι

σε τον κόσμο και ότι οι νόμοι της φύσης

Αργότερα εργάστηκε στο Κέιμπριτζ και

στη φυσική. Η κβαντική φυσική κατέστρε-

ήταν θείοι νόμοι, ότι ο ανθρώπινος νους

τελείωσε τη ζωή του έχοντας μια ακαδη-

ψε την παλιά κοσμοθεωρία και ώθησε

ήταν άυλος και ότι η ανθρώπινη ψυχή

μαϊκή θέση. Ωστόσο η πιο δημιουργική

τη φυσική προς ένα ευρύ φάσμα δυνα-

μπορούσε να ζήσει πέρα από το θάνα-

του περίοδος ήταν όταν ζούσε στο κτή-

τοτήτων. Η σύγχρονη κοσμολογία προ-

το

μα του στην εξοχή. Συνεπώς, στην αγγλι-

χωράει ακόμη πιο πέρα. Οι κοσμολόγοι

σαν τη μηχανιστική κοσμοθεωρία με τη

κή

ριορισμός

είναι

πολύ

μεγαλύτερος

του

σώματος.

Επομένως,

συνδύα-

είναι ελεύθεροι να υποθέτουν την ύπαρ-

θρησκευτική πίστη και την αντίληψη της

ό,τι στη γερμανική ή τη γαλλική, μεγάλο

ξη

συνείδησης που την έβλεπε ως κάτι μη

μέρος της έρευνας έχει γίνει από ανεξάρ-

δεν έχουν ακόμη παρατηρηθεί και κανείς

τητους ερευνητές. Στην Αμερική επίσης

δεν αντιδρά στο ελάχιστο. Αντίθετα στον

έχουν γίνει πολλά χάρη στους ανεξάρτη-

τομέα της βιολογίας απλά και μόνο να

στική

υπονοήσουμε ότι ένας σκύλος γνωρίζει

και την ψυχή, οπότε αυτό με το οποίο

τηλεπαθητικά πότε το αφεντικό του επι-

έμειναν δεν ήταν τίποτε άλλο παρά μια

στρέφει στο σπίτι ξεσηκώνει θύελλες δι-

μηχανιστική φύση. Αυτή η υλιστική κο-

αμαρτυριών.

σμοθεωρία

ιστορία,

πιθανόν

περισσότερο

από

τους εφευρέτες, όπως ο Έντισον.
SL: Πιστεύετε ότι αυτό δεν είναι πλέον
δυνατό;
RS: Όχι, επειδή η επιστήμη έχει πλέον

δισεκατομμυρίων

Επομένως

συμπάντων

υπάρχουν

που

δύο

μηχανιστικό αλλά πραγματικό.
Τώρα, στον 18ο και 19ο αιώνα η υλιφιλοσοφία

ξεφορτώθηκε

μετατράπηκε

σε

το

ένα

Θεό

είδος

γίνει ιδιαίτερα θεσμοθετημένη, πολύ πιο

μέτρα και δύο σταθμά που λειτουργούν

θρησκευτικής πίστης με τη μορφή του

γραφειοκρατική και πολύ πιο ελεγχόμενη

στην επιστήμη. Στους τομείς που βρίσκο-

αθεϊσμού. Ο αθεϊσμός είναι μια μορφή

από την κυβέρνηση. Κατά τον 19ο αιώ-

νται εγγύτερα στα ανθρώπινα ενδιαφέ-

προτεσταντικής

να ήταν πολύ ελεύθερη και στον αγγλό-

ροντα, όπως η βιολογία και η ψυχολο-

προτεσταντική

γία, υπάρχει μια δογματική μηχανιστική

πιο πέρα. Η προτεσταντική Μεταρρύθμι-

στάση. Στη φυσική και στην κοσμολογία

ση ξεφορτώθηκε αγίους, ναούς και προ-

τα πράγματα είναι πολύ πιο ελεύθερα.

σκυνήματα, οπότε επρόκειτο για μια σκε-

φωνο κόσμο δεν ήταν σχεδόν καθόλου
θεσμοθετημένη.

Δεν

ίσχυε,

βέβαια,

το

ίδιο στη Γερμανία και στη Γαλλία, επειδή

αίρεσης.

Πηγαίνει

Μεταρρύθμιση

ένα

την
βήμα

το επιστημονικό έργο ξεκίνησε νωρίτερα

SL: Σας έχουν αποκαλέσει «αιρετικό»

πτικιστική επίθεση στην καθολική πίστη

στα γαλλικά πανεπιστήμια από ό,τι στα

και κάποιοι έφτασαν στο σημείο να προ-

από πολλές απόψεις. Όταν όμως αυτό

αγγλικά.

Παγκόσμιο

τείνουν το κάψιμο των βιβλίων σας. Τι

το είδος του σκεπτικισμού κατευθύνθηκε

Πόλεμο και έπειτα η επιδότηση σε επιστη-

υπάρχει στο έργο σας που να προκαλεί

προς την προτεσταντική πίστη, το απο-

μονικά έργα ήταν σε ιδιαίτερα ευρεία κλί-

τόσο θυμό σε ορισμένους επιστήμονες;

τέλεσμα που προέκυψε ήταν ο αθεϊσμός,

μακα και αυτό έφερε ως συνέπεια τους

Είναι, μήπως, επειδή θέτετε υπό αμφισβή-

ο οποίος συνεχίζει να διαθέτει ένα ευαγ-

τηση κάποιες βασικές υποθέσεις της υλι-

γελικό χαρακτηριστικό. Και για αυτό άν-

στικής επιστήμης;

θρωποι όπως ο Richard Dawkins περι-

Από

γραφειοκρατικούς
στήμη.

Επίσης

το

Δεύτερο

ελέγχους
ελέγχεται

στην

μεγάλο

επιμέρος

της εταιρικής και βιομηχανικής έρευνας,

RS: Πιστεύω ότι αυτό που τους εξα-

διαβαίνουν

τον

κόσμο
τους

προσπαθώντας
πάντες

στον

επειδή αυτή υπάρχει προκειμένου να πα-

γριώνει τόσο πολύ είναι το γεγονός ότι

να

ράγει προϊόντα που αποφέρουν κέρδος.

αυτό που προτείνω πηγαίνει πέρα από

αθεϊσμό. Πρόκειται για ένα είδος ευαγ-

36

Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2011

προσηλυτίσουν

Συνέντευξη του Ruper t Sheldrake στη Sabine Leitner

γελικής θρησκείας. Ο Dawkins είναι ένας
ξαναγεννημένος δαρβινιστής.
Έτσι λοιπόν για πολλούς ανθρώπους
ο υλισμός έχει γίνει κοσμοθεωρία, έχει μετατραπεί σε πίστη. Κανείς δεν απέδειξε
ότι η συνείδηση δεν υπάρχει, ότι η ύλη
είναι

μόνο

μηχανιστική.

Παρόλα

αυτά,

πολλοί έχουν δομήσει ολόκληρη τη ζωή
τους με βάση αυτήν την πίστη. Απέρριψαν τη θρησκεία, απέρριψαν την πίστη
των

και

γονιών

Περιγελούν
κές

τις

δοξασίες

πολιτισμού.

των

προγόνων

συμβατικές

του

Δυτικού

Απορρίπτουν

συνηθισμένους

ηθικούς

τους.

θρησκευτιχριστιανικού
όλους

φραγμούς

τους
που

σχετίζονται με αυτόν και που στηρίζουν
θεσμούς όπως είναι ο γάμος και το αποτέλεσμα είναι η διάλυση της παραδοσιακής θρησκευτικής πίστης στην Ευρώπη
πολύ περισσότερο από ό,τι στην Αμερική
και

η

υπονόμευση

παραδοσιακών

κοι-

διευρυμένος

από

τον

εγκέφαλο,

αυτό

ροι άνθρωποι με τους οποίους είχα και

νωνικών θεσμών στο όνομα της κοινω-

είναι

εκείνο

τα περισσότερα προβλήματα. Οι συναι-

νικής απελευθέρωσης. Πρόκειται για μια

που πίστευαν οι άνθρωποι πριν από την

σθηματικές τους αποκρίσεις δεν σχετίζο-

επιστημονική

οι

νται καθόλου με τα αποδεικτικά στοιχεία.

με τον κοσμικό ουμανισμό, τον αθεϊσμό

υλιστές το βλέπουν ως οπισθοδρόμηση,

Η απόδειξη ότι ο σκύλος γνωρίζει πότε

και τον υλισμό. Αλλά τα θεμέλια ολό-

ως μια δεισιδαιμονία, στην οποία πρέπει

επιστρέφει το αφεντικό του στο σπίτι είναι

κληρης της αθεϊστικής και ουμανιστικής

να αντισταθούν και να επιτεθούν.

έγκυρη ή όχι; Δεν κοιτούν καν τα απο-

ολόπλευρη

κοσμοθεωρία

που

σχετίζεται

κοσμοθεωρίας είναι η υλιστική επιστήμη.

επιφανειακά

παρόμοιο

επανάσταση.

με

Και

αυτό

Αυτό θεωρώ ότι είναι η βασική εξή-

SL: Και ο επιστήμονας που αμφισβη-

γηση. Και αυτοί που μου επιτέθηκαν πιο

τεί ανοιχτά αυτήν την κοσμοθεωρία θεω-

βίαια

είναι

ρείται ως απειλή…

John

Maddox,

RS: Πολλοί άνθρωποι έχουν δομήσει

Nature,

φανατικοί

ήταν

του

είναι

λανθασμένα,

επειδή

ολόκληρο

το

Σερ

σύστημα της πίστης τους λέει ότι πρέπει

περιοδικού

να είναι λανθασμένα και υπό αυτή την

αθεϊστές.

εκδότης

δεικτικά στοιχεία. Ξέρουν ότι πρέπει να

Ο

μέλος

της

Ένωσης

Τύπου

(Rationalist

Ορ-

άποψη είναι σαν να προσπαθείς να επι-

Press

χειρηματολογήσεις με τους οπαδούς της

αμε-

Γένεσης. Αυτοί δεν πρόκειται να πειστούν

ολόκληρη την κοινωνική τους ταυτότητα

θολογιστικού

με βάση αυτή την άποψη και θεωρούν

Association),

τους εαυτούς τους ανώτερους από εκεί-

ρικάνικου

οργανισμού,

από τις αποδείξεις που φέρνει η εξελικτική

νους που ακολουθούν μια θρησκευτική

της επιτροπής για την επιστημονική διε-

θεωρία, επειδή έχουν ήδη αποφασίσει ότι

πίστη, επειδή νομίζουν ότι έχουν δει τι

ρεύνηση

όλες τους είναι ψεύτικες.

πραγματικά είναι η θρησκεία, ότι δηλα-

νομένων (CSICOP – Committee for the

δή είναι μια παιδιάστικη αυταπάτη, και

Scientific Investigation of Claims of the

οι ίδιοι έχουν υψωθεί πάνω από αυτήν,

Paranormal)

και

καθώς

Ο

Dawkins

έφτασαν

στημονική

σε

κατανόηση

μια

ανώτερη

των

επι-

Richard

μέλος

του

σκεπτικιστικού

αξιώσεων

βασικού

παραφυσικών

στρατευμένος
είναι

φαι-

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

αθεϊστής.

στρατευμένος

πραγμάτων.

αθεϊστής. Ο Lewis Wolpert είναι στρατευ-

Οπότε εάν πεις ότι ο νους ίσως είναι πιο

μένος αθεϊστής. Το ίδιο και οι περισσότε-

(1) ΣτΜ: ο ελληνικός τίτλος του βιβλίου είναι «Μια
νέα επιστήμη της ζωής».
(2) ΣτΜ: ο ελληνικός τίτλος του βιβλίου είναι «Η παρουσία του παρελθόντος».
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ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΚΑΚΟ
από το βιβλίο “Παιχνίδια στον Καθρέφτη”
φιλοσοφικά δοκίμια για την απατηλότητα του κόσμου
Κείμενο: Delia Steinberg Guzmάn, Συνδιευθύντρια του Διεθνούς Οργανισμού Νέα Ακρόπολη
Σταυρός των Παρισίων του Πανεπιστημίου της Σορβόνης σε Επιστήμες, Τέχνες και Γράμματα
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Φιλοσοφικά δοκίμια για την απατηλότητα του κόσμου: Καλό και Κακό

E

Μάγια

ίναι

ένας

δυϊσμούς

από
που

τους

μεγάλους

εμφανίζονται

στο

δρόμο της ζωής και τον οποίο η
αξιοποιεί,

για

να

πραγματοποιή-

σει το παιχνίδι της με τους ανθρώπους.
Το Καλό στον ένα πόλο και το Κακό στον
άλλο δίνουν χώρο σε κάποια ενδιάμεσα
στάδια, όπου τα πράγματα δεν καθορίζονται ούτε από το ένα ούτε από το άλλο
άκρο και είναι εκεί που αναπτύσσεται το
παιχνίδι. Το παιχνίδι δεν είναι πια δυνατό,
από τη στιγμή που φτάνει σ’ ένα τελικό
και καθοριστικό στάδιο.
Ωστόσο, το Καλό και το Κακό στην
απολυτότητά τους, όπως τα συλλαμβάνουν οι άνθρωποι, δεν υπάρχουν. Πρόκειται για μια νέα φανταστική αντανάκλαση των καθρεφτών της Μάγια, όταν οι
άνθρωποι άγονται και φέρονται από το
ένα άκρο του δρόμου της ζωής στο άλλο,
μέχρι να μπορέσουν ν’ ανακαλύψουν με
τη δική τους εμπειρία ότι το πεπρωμένο
δε βρίσκεται ούτε στο ένα ούτε στο άλλο
άκρο, ότι τα άκρα δεν υπάρχουν κι ότι,
όπως πάντα, η ενότητα είναι το τελικό
αποτέλεσμα,

που

βρίσκεται

πέρα

από

τους δεσμούς ή τις πολλαπλότητες που
μπορούμε να παρατηρήσουμε.
Δεν

υπάρχει

υπάρχει

απόλυτο

απόλυτο
Κακό.

Καλό.

Πώς

θα

Δεν
μπο-

ρούσαν να υπάρχουν δύο απόλυτα ταυτοχρόνως; Πώς θα μπορούσε ο κόσμος
Από

να κυβερνάται από δύο ίδιες δυνάμεις με

την

ανθρώπινη

αποχρώσεις

-τις

μοναδικές

τα

πράγματα

που

Θεός είναι τόσο ισχυρός όσο ο τρομε-

κάπως επιφανειακά τα πέπλα του παι-

ρός Διάβολος, και η επίλυση αυτής της

χνιδιού στο οποίο είμαστε μέτοχοι- μπο-

Κι εδώ υπεισέρχονται τα διαρκή ερω-

αντίθεσης δε θα μπορούσε να κατορ-

ρούμε να συγκρίνουμε το Καλό με την

τήματά μας. Η ζωή είναι καλή ή κακή;

θωθεί ποτέ, αν οι δυο δυνάμεις εξισορ-

πολικότητα του Πνεύματος και να προ-

Ο νους είναι θετικός ή αρνητικός; Το

ροπούνταν για πάντα. Γι’ αυτό σήμερα

σωποποιήσουμε το Κακό με την πολι-

χρώμα είναι καλό η κακό; Η ευσπλαχνία

καταλήγει

κότητα της Ύλης. Μεταξύ του πόλου του

εξυπηρετεί ή δεν εξυπηρετεί; Όλα εξαρ-

που

Πνεύματος και αυτού της Ύλης χωρούν

τώνται. Τα πράγματα δεν είναι ούτε καλά

είναι ικανή να φέρει σε σύγκλιση όλες τις

άπειρες διαβαθμίσεις του Καλού και του

ούτε κακά. Είμαστε εμείς αυτοί που τους

δυνάμεις του Σύμπαντος.

Κακού,

προσδίδουμε

νουμε

μια

παντοδύναμη

να

συλλαμβά-

Θεότητα

που

προκαλούν

διατρέξουμε

μεσες

-και

το

να

γωνία

αντίθετη έννοια; Μ’ αυτό το κριτήριο ο

παράλογο

προσπαθώντας

οπτική

κάποιες

ενδιά-

γνωρίζουμε-

όπου

ποτέ

δεν καθορίζονται τελειωτικά.

τέτοιες

αξιολογήσεις,
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σύμ-

φωνα με το πώς τα τοποθετούμε στο

του πνεύματος, εκεί όπου είχαμε τοπο-

καλή η ποικιλία της πολλαπλότητας και

ένα ή στο άλλο άκρο της κλίμακάς μας,

θετήσει το βασίλειο του Καλού, υπάρ-

καταλήγει να είναι καλό ακόμα και το άγ-

που πηγαίνει από το πνεύμα στην ύλη,

χουν κι εκεί αξιολογήσεις. Για το Πνεύμα

χος τού να μην μπορούμε να επιλέξουμε

από το Καλό στο Κακό.

υπάρχουν στοιχεία που είναι θετικά και

μέσα σε τόση ποικιλία.

Αν χρωματίζαμε με μαύρο και άσπρο

άλλα που καταλήγουν να είναι αρνητικά,

Το Κακό είναι αυτό που μας αποτρα-

χρώμα τα όρια της κλίμακας των αξιών

υπάρχει μια ιδιαίτερη αντίληψη τού τι είναι

βάει από το κερδοσκοπικό παιχνίδι, το

μας, θα διαπιστώναμε με απελπισία ότι

καλό και τι είναι κακό. Κάτω, στο βασίλειο

Κακό είναι αυτό που μας χωρίζει από τις

στην πραγματικότητα δεν ξέρουμε αυτά

της Ύλης, τα πράγματα τα βλέπει κανείς

αθώες διασκεδάσεις μας με τα αντικείμε-

τα καθαρά χρώματα κι ότι δουλεύουμε

ανάποδα. Καλό είναι αυτό που ευνοεί το

να της Μάγια, τα οποία έχουμε φτάσει

μόνο με μια εκτεταμένη γκάμα γκρίζων

παιχνίδι της Μάγια και κακό είναι το εντε-

να πιστεύουμε πως είναι η μόνη δυνατή

αποχρώσεων,

φωτεινών

λώς αντίθετο. Κάτω, σ’ αυτόν τον κό-

πραγματικότητα.

ή περισσότερο σκοτεινών. Όμως εδώ δε

σμο όπου η συνείδησή μας περνάει το

χωρούν οι δυϊσμοί. Στον ανώτερο κόσμο

μεγαλύτερο μέρος του χρόνου της, είναι
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Καθώς

οι

άνθρωποι

ζουν

παραδο-

μένοι στο πνευματικό ή στο υλικό άκρο,

Φιλοσοφικά δοκίμια για την απατηλότητα του κόσμου: Καλό και Κακό

επεξεργάζονται ανάλογα και τις αντιλή-

είναι

συνεχίσουμε

χρόνως το Δίκαιο και το Αναγκαίο, το

ψεις τους για τη ζωή. Από εκεί απορρέει

λοιπόν να παλεύουμε για Καλό και Κακό,

Τέλειο και το παντοτινό, αυτό που πάντα

η μεγάλη ανομοιογένεια γνωμών για το

που είναι εντελώς ανόμοια και που κά-

Είναι, πέρα απ’ όλους τους δυϊσμούς, με

Καλό και το Κακό, αυτή η απόκλιση που

ποιες φορές είναι σε αντίθεση μεταξύ

τους

υπακούει στην ανομοιομορφία που πα-

τους και άλλοτε μπορούν ακόμα και να

τους καθρέφτες της Μάγια...

ρουσιάζουν οι άνθρωποι στην εξελικτική

εμπεριέχονται το ένα στο άλλο.

κλίμακα από την ύλη ως το πνεύμα. Για

Αν

πολύ

δύσκολο.

κάποια

στιγμή

Θα

μπορούσαμε

νικήσουμε την ψευδαίσθηση και να συ-

πους πάνω σ’ αυτό το θέμα, θα έπρεπε

γκρίνουμε ανθρώπινες ιδέες με βάση την

να προάγουμε πιο πριν μια ομοιότητα

πνευματική ταυτότητα όλων των όντων,

στις οπτικές τους γωνιές και βασικά στην

θα βλέπαμε ότι ουσιαστικά δεν υπάρχει

εξέλιξή τους. Κι αυτό για την ώρα, με τη

ούτε Καλό ούτε Κακό. Υπάρχει μόνο ένα

Μάγια

πράγμα, το Καλό, εκείνο που είναι συγ-

είναι

παρούσα

μεταξύ

μας,

αντανακλάται

μέσα

να

να φέρουμε σε συμφωνία τους ανθρώ-

να

οποίους
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από

Ο Bodhidharma ήταν ένας μεγάλος Δάσκαλος Πολεμικών Τεχνών της Ανατολής

και από

πολλούς θεωρείται ο γενάρχης τους. Παράλληλα
είναι ο ιδρυτής της Φιλοσοφίας Ζεν.
Το Ινστιτούτο Φιλοσοφικών Πολεμικών Τεχνών
Bodhidharma προωθεί τη φιλοσοφική μελέτη παράλληλα με την εξάσκηση στις Πολεμικές Τέχνες.
Η εμπορευματοποίηση έχει οδηγήσει σήμερα
σε μια επιφανειακή ενασχόληση με τις Πολεμικές
Τέχνες. Όμως δεν μπορεί να υπάρχει το πνεύμα
του

πολεμιστή,

αν

δεν

καλλιεργείται

παράλλη-

λα με αυτό και το πνεύμα του φιλοσόφου. Έτσι,
κάτω από αυτό το πρίσμα

παραδίδονται θεω-

ρητικά μαθήματα Ιστορίας και Φιλοσοφίας των
Πολεμικών Τεχνών σε όλους τους ασκούμενους
του Ινστιτούτου, ώστε να εμβαθύνουν στο νόημα
των Πολεμικών Τεχνών ανεξάρτητα από το στυλ
στο οποίο ασκείται ο καθένας.
Μέσα

από

το

πρόγραμμα

των

μαθημάτων

προωθείται ο έλεγχος του φόβου, του άγχους
και της βίας. Στόχος είναι η διαμόρφωση του χαρακτήρα μέσα από την πρακτική και θεωρητική
εκπαίδευση, όπως την είχαν καθιερώσει αρχικά
όλοι οι μεγάλοι Δάσκαλοι.
Επίσης αυτό το σύστημα άσκησης δυναμώνει και προστατεύει την υγεία των ασκούμενων.
Τελικός στόχος του Ινστιτούτου είναι ο εσωτερικός φιλοσοφικός Δρόμος των Πολεμικών Τεχνών και η ανακάλυψη του βαθύτερου νοήματος
που βρίσκεται σε αυτόν.

Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

BODHIDHARMA
Σε

αυτήν

τη

σελίδα

παρουσιάζονται

μικρά

άρθρα, με θέματα ιστορίας και φιλοσοφίας των
Πολεμικών Τεχνών, γραμμένα από τα μέλη του
Ινστιτούτου.
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ΤΟ ΑΙΩΝΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗ
Κείμενο: Μητσοκάπας Κρυστάλλης

Τ
ο

«λειτούργημα»

του

πολεμιστή,

Ουσία,

εκδηλώνεται

μέσα

έτσι όπως αυτό εκφράστηκε μέσα

όμοια

εσωτερικά

χαρακτηριστικά

στους

οποία

αιώνες,

σαρμοσμένο

στις

είναι

πάντα

διάφορες

προ«χώρο-

ενώνουν

τους

από

κάποια

πολεμιστές

τα
όλων

των εποχών κάτω από ένα κοινό πολε-

χρονικές περιστάσεις». Βλέπουμε σε όλο

μικό πνεύμα. Ένα

τον αρχαίο αλλά και σύγχρονο κόσμο

οποίο εκφράστηκε μέσα από μία πλού-

πολεμικό πνεύμα το

ο πολεμιστής να παίρνει διάφορες και
πολυποίκιλες

μορφές,

ανάλογα

με

τις

συνθήκες και τις ανάγκες της εποχής και
του πολιτισμού, έτσι ώστε να επιτελέσει
όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά τον
σκοπό του, ο οποίος σε γενικές γραμμές
είναι η αμυντική και επιθετική ικανότητα
της κοινωνίας.
Για αυτό τον λόγο λοιπόν, μέσα
στην ιστορία ξεδιπλώνεται μία πολύ με-

Το

γάλη γκάμα πολεμιστών με πολλά και

όπλα του πολεμιστή. Αυτή η ικανότη-

μορφικά

διαφορετικά

(Οτομίτλ)

ένα

από

κύρια

από τον φόβο του θανάτου φτάνοντας
ακόμη και στην κατάσταση της αυτο-

ληπτό αν συγκρίνουμε π.χ. έναν αρχαίο
πολεμιστή-τίγρη

αποτελεί

τα που του επιτρέπει να δράσει πέρα

χαρακτηριστικά.

Αυτό μπορεί να γίνει πολύ εύκολα αντι-

Αζτέκο

θάρρος

θυσίας, πηγάζει από την αφοσίωση του

που

πολεμιστή απέναντι

φέρει σαν όπλο το πολεμικό του ρόπα-

στην Ιδέα που υπη-

ρετεί. Διότι αυτός κατέχει την ανδρεία να

λο και έναν Ιππότη της μεσαιωνικής Ευ-

τοποθετεί το αντικείμενο υπηρεσίας του

ρώπης με την σιδηρόφρακτη πανοπλία

πάνω από τον ίδιο του τον εαυτό.

καβάλα πάνω στο πολεμικό του άλογο.
Το φαινόμενο αυτό όμως συμβαίνει πάντα σε αυτό που ονομάζουμε μορφή, η
οποία λόγω της εύπλαστης φύσης της,

σια πολεμική παράδοση, η οποία ενέ-

μιστή, το οποίο παραμένει σταθερό και

αποκτάει τα χαρακτηριστικά της υποταγ-

πνευσε και εμπνέει ακόμη και σήμερα

αμετάλλακτο μέσα στους αιώνες.

μένη στις εξωτερικές συνθήκες και περι-

πολλούς ανθρώπους.

στάσεις. Δεν συμβαίνει το ίδιο όμως με

Θα αναφέρουμε λοιπόν κάποια από

■ Η αντίληψη του εσωτερικού πο-

την Ουσία, αυτό το αδιόρατο στοιχείο

αυτά τα κοινά εσωτερικά χαρακτηριστικά

λέμου είναι η πιο θεμελιώδης ιδέα που

που κρύβεται πίσω από τις μορφές και

τα οποία παρατηρούνται σε όλους τους

κατευθύνει τις δράσεις ενός πολεμιστή.

δίνει το νόημα της ύπαρξης των πολεμι-

πολεμιστές και τα οποία οι ίδιοι προσπά-

Διότι αυτός ξέρει ότι ο μοναδικός εχθρός

στών, στην προκειμένη περίπτωση, μετα-

θησαν

τα

είναι ο εαυτός του και το πραγματικό

τρέποντας

δύσκολα

που

πεδίο μάχης βρίσκεται μέσα του. Έτσι ο

για

πόλεμος μετατρέπεται σε μία διαδικασία

τους

σε

πρότυπα

ανδρείας,

αυτοθυσίας και υπηρεσίας.
Καταλαβαίνουμε
παραπάνω

ότι

αυτό

να

αναπτύξουν
εκπαιδευτικά

ακολουθούσαν
λοιπόν
που

από

τα

ονομάζουμε

μέσα

μέσα

από

συστήματα
στους

αιώνες,

να προσεγγίσουν όσο το δυνατόν πε-

συνεχόμενης

ρισσότερο αυτό το Αρχέτυπο του Πολε-

μεταξύ των φωτεινών και των σκοτεινών

αυτοβελτίωσης,

μία
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μάχη

Η αξιοπρέπεια μοιάζει με την ασπίδα του πολεμιστή, η οποία τον προστατεύει από τον χειρότερο του εχθρό, την ατιμία. Μέσω αυτής
της ιδιότητας ο ίδιος ποτέ δεν πέφτει θύμα των ορέξεων και των παθών του κατώτερου του εαυτού, που θα τον οδηγούσαν να
χάσει το πνευματικό του ύψος και το δικαίωμα να ονομάζεται άνθρωπος.

στοιχείων του εαυτού του, έτσι ώστε το

προτεραιότητα που έδιναν σε αυτό, πα-

πολεμιστής που να μην αντιλαμβάνεται

φως της ψυχής να θριαμβεύσει τελικά

ρείχε αυτήν την αίσθηση της αθανασίας

κάτι που τον ξεπερνάει και να μην δίνεται

και να απλωθεί ολόγυρα του.
■

Η

αντίληψη

της

αθανασίας

της

ψυχής. Οι υπερφυσικές και ακατανόητες
για εμάς ικανότητες που είχαν οι πολε-

και της αιωνιότητας, η οποία αποτελεί

ολοκληρωτικά

μία από τις μεγαλύτερες πηγές δύναμης

νιές. Είτε αυτό το ονομάζει Θεό, είτε κρά-

σε

αυτό,

χωρίς

τσιγκου-

ενός πολεμιστή.

τος, είτε άρχοντα, είτε ιδέα, είτε σκοπό.

■ Το θάρρος αποτελεί ένα από κύρια

■ Η αίσθηση του καθήκοντος είναι

από

όπλα του πολεμιστή. Αυτή η ικανότητα

τόσο έντονη σε έναν άνθρωπο με πολε-

την αντίληψη ότι πέρα από το φθαρτό

που του επιτρέπει να δράσει πέρα από

μικό πνεύμα, που τον βάζει σε διαδικασία

τους σώμα, είναι κάτοχοι κάτι πιο αληθι-

τον φόβο του θανάτου φτάνοντας ακό-

να ξεπεράσει τις επιθυμίες, ορέξεις και

νού και αιώνιου που υπάρχει μέσα τους,

μη και στην κατάσταση της αυτοθυσίας,

απολαύσεις

το οποίο κανένας και τίποτα δεν μπορεί

πηγάζει από την αφοσίωση του πολεμι-

ζωής, όπως και να υπερβεί όλα εκείνα

να βλάψει. Μία κοινή ιδέα μάλιστα που

στή απέναντι

τα εσωτερικά εμπόδια (ανασφάλειες, αμ-

επικρατούσε σε όλα τα μυητικά πολεμι-

Διότι αυτός κατέχει την ανδρεία να τοπο-

φιβολίες, φόβοι…κ.τ.λ.)

κά συστήματα ήταν το ότι: «δεν είναι το

θετεί το αντικείμενο υπηρεσίας του πάνω

ανταπεξέλθει ορθά στις απαιτήσεις που

σώμα που έχει μία ψυχή, αλλά η ψυχή

από τον ίδιο του τον εαυτό.

ορίζει ο ρόλος του.

μιστές

του

παρελθόντος

πήγαζαν

στην Ιδέα που υπηρετεί.

μίας

υλιστικής

και

βολικής

προκειμένου να

που έχει ένα σώμα». Η ταύτιση λοιπόν με

■ Η υπηρεσία που ασκεί απέναντι

■ Η επιμονή παρέχει στον πολεμιστή

αυτό το υψηλότερο μέρος του εαυτού,

στο Ιδεώδες που τον εμπνέει και την αν-

τη δύναμη που του επιτρέπει να μην υπο-

που ονομάζεται ψυχή ή πνεύμα και η

θρωπότητα. Γιατί δεν μπορεί να υπάρξει

χωρεί
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μπροστά

στις δυσκολίες

και

να

Η σελίδα του Bodhidharma: Το αιώνιο πρότυπο του πολεμιστή

διατηρεί μία συνέχεια στις προσπάθειες

ηθική πολεμική διάσταση, η οποία ακο-

τα

του, οι οποίες δεν εξαντλούνται μέχρι να

λουθούσε τους πολεμιστές σε κάθε τους

αυτοβελτίωσης

επιτευχθεί ο στόχος που ο ίδιος έχει θέ-

βήμα μέσα στον χώρο-χρόνο.

του κόσμου στον οποίον ζούμε. Πρέπει

σει.

Οι μορφές λοιπόν μπορεί να αλ■ Η αξιοπιστία αποτελεί εκείνη την

λάζουν,

αλλά

η

Ουσία

παραμένει

μία

τους

σε

έναν

αγώνα

αυτογνωσίας,

και

καλυτέρευσης

όπως

όλοι αυτοί που έχουν ένα κρυμμένο πολεμικό πνεύμα και όλα αυτά που ειπώθη-

κά-

και αναλλοίωτη μέσα στους αιώνες και

καν

νει να παραμένει πιστός και σταθερός

μόνο αν καταφέρουμε να τη διακρίνουμε

κτυπο βαθειά μέσα τους, να έχουν και τη

απέναντι στα καθήκοντα του. Η αρετή

κοιτάζοντας πίσω από τα φαινόμενα, θα

σιγουριά ότι το μονοπάτι του πολεμιστή

αυτή μετατρέπει έναν άνθρωπο σε έναν

μπορέσουμε να

έρθουμε σε επαφή με

βρίσκει πάντα τρόπους να «ενσαρκώνε-

αγωνιστή, ο οποίος θα εξαντλήσει κάθε

αυτά τα στοιχεία που δόμησαν και δο-

ται» σε κάθε εποχή. Αρκεί κάποιος να έχει

περιθώριο

μούν ακόμη αυτήν την υψηλή έννοια του

ξύπνιες τις αισθήσεις του για να μπορεί

ιδιότητα

ενός

πολεμιστή

που

προσωπικής

προκυμμένου

να

τον

προσπάθειας

μπορέσει

ανταπεξέλ-

θει στις ευθύνες του ρόλου του, όσο πιο
ολοκληρωμένα και άψογα γίνεται.

πολεμιστή

και

που

παραμένουν

κοινά

στους πολιτισμούς όλων των εποχών.

προηγουμένως

βρίσκουν

ένα

αντί-

να αντιληφθεί τις μορφές με τις οποίες
έχει «ντυθεί» αυτήν την ιστορική στιγμή

Στη δική μας εποχή όλα αυτά φα-

και εκείνη την διεισδυτική ματιά που θα

■ Η αξιοπρέπεια μοιάζει με την ασπί-

ντάζουν πολύ μακρινά και αναχρονιστι-

του επιτρέψει να διακρίνει την κρυμμένη

δα του πολεμιστή, η οποία τον προστα-

κά. Όπως όμως μπορεί να διαπιστώσει

και αμετάλλακτη Ουσία του.

τεύει από τον χειρότερο του εχθρό, την

ο καθένας, είναι απολύτως αναγκαίο τέ-

ατιμία. Μέσω αυτής της ιδιότητας ο ίδιος

τοιου είδους στοιχεία να επανέλθουν σε

ποτέ δεν πέφτει θύμα των ορέξεων και

έναν κόσμο που γκρεμίζεται λόγω έλλει-

των παθών του κατώτερου του εαυτού,

ψης ηθικής.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

το

Είναι σίγουρο, ότι υπάρχουν ακόμη

πνευματικό του ύψος και το δικαίωμα να

και σήμερα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι

• Ο εσωτερικός δρόμος των πολεμικών τεχνών,

ονομάζεται άνθρωπος.

ψάχνουν

Michel

που

θα

τον

οδηγούσαν

να

χάσει

απεγνωσμένα

μέσα

σε

αυτό

το χάος που επικρατεί, ένα φωτεινό μοΌλα αυτά και πολλά περισσότερα

νοπάτι που θα τους οδηγήσει σε ανώ-

στοιχεία τα οποία δεν μπορούν να ανα-

τερα επίπεδα συνείδησης και θα δώσει

φερθούν

εργασία,

ένα διαφορετικό νόημα στη ζωή τους.

δόμησαν μία πολύ υψηλή και διαχρονική

Θα μετατρέψει την πεζή καθημερινότη-

σε

αυτήν

τη

μικρή

Echenique,

εκδ.

Νέα

Ακρόπολη,

Αθήνα

1998, Μετάφραση: Γ.Α. Πλάνας
• Ο

πολεμιστής,

Συγγραφική

ομάδα

Αρχέτυπου,

εκδ. Αρχέτυπο, Αθήνα 2004
Πληροφορίες για το Ινστιτούτο Bodhidharma:
Αθήνα:

6932295862

Θεσσαλονίκη: 6977341007
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ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ
ΤΑ ΜΥΗΤΙΚΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ
Η

δομή

των

μυστηρίων,

ως

μυστικές

γνώσεις

που

αποκαλύπτονται

στον

υποψήφιο μύστη, βασίζεται σε τρία στοιχεία. Αυτό το τρίπτυχο υπόβαθρο όταν
υπάρχει ολόκληρο δομημένο, δίνει τον κανόνα για να μπορούμε να θεωρήσουμε
κάποια ανθρώπινη κοινωνία Παραδοσιακή, δηλαδή μυητικού χαρακτήρα. Η ίδια
η έννοια της παράδοσης θεμελιώνεται στη μεταβίβαση των μυστηρίων, των μυστικών γνώσεων που έλαβε ο άνθρωπος από τους θεούς και από τη φύση μέσω
“αποκάλυψης” και τις οποίες ανακαλύπτει και επιβεβαιώνει συνεχώς ο ίδιος στη
διάρκεια της ιστορικής του πορείας.

Η ΜΑΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΓΟΙ
Σε όλες τις εποχές η μαγεία συνδέθηκε με ασυνήθιστα φαινόμενα και δράσεις.
Βασίζονται μήπως τέτοιου είδους μεταφορές σε δεισιδαιμονίες; Υπάρχουν επιχειρήματα για αυτήν την επιφυλακτικότητα απέναντι στη μαγεία; Με το πέρασμα των
αιώνων αναπτύχθηκαν πολλοί ορισμοί για την έννοια της μαγείας. Ο πιο γενικός
και παλαιότερος ορισμός, ο οποίος παρουσιάζει και την ιδανικότερη εικόνα, λέει:
«Μαγεία είναι η χρήση υψηλών Γνώσεων». Σήμερα δυστυχώς έχουμε πια ανοίξει
το κουτί της Πανδώρας. Η γνώση για τη διάσπαση του ατόμου διέφυγε, με όλα
τα γνωστά αποτελέσματα, ενώ το καταστροφικό της μέρος πιθανά να βρίσκεται
ακόμη μπροστά μας.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ, ΜΙΑ ΑΝΑΓΚΗ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ
Ο εθελοντισμός δεν είναι μόνο η κοινωνική προσφορά
κός τρόπος κοινωνικής συμμετοχής του ανθρώπου, με

σε ώρα κρίσης, δεν είναι απλά φιλανθρωπία. Είναι ένας δυναμιστόχο την εξέλιξη της κοινωνίας σύμφωνα με τις αρχές

της δικαιοσύνης και της αλληλεγγύης. Ο Εθελοντι

σμός είναι ο δείκτης του πολιτισμού μιας κοινωνίας.

Αφορά πράξεις και όχι λόγια. Όταν μιλάμε για τον

Εθελοντή, μιλάμε για τον Πρακτικό Άνθρωπο. Θα

μπορούσαμε

ντή σαν μια «Ζωντανή Δύναμη της Φύσης». Διότι

να

χαρακτηρίσουμε

είναι στην ιδιοσυγκρασία

τον

Εθελο

του ανθρώπου η

φύση και την κοινωνία.
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γενναιοδωρία και η ενασχόληση του με τη

Η

γη πέρα από τον ορίζοντα
που ανατέλλει ο Ήλιος ήταν
πάντα

για

τους

Δυτικούς

ένας τόπος μυστηρίου. Η γνώση,
οι διδασκαλίες, η φιλοσοφία έχουν
την έσχατη πατρίδα τους στις χώρες της μακρινής Ανατολής.
Ο ερευνητής του εσωτερισμού
απαιτείται να μελετήσει Ιστορία της
Φιλοσοφίας,

γιατί

έτσι

θα

βιώσει

τη χιλιόχρονη παράδοση, ως μαθητής

του

σκαλος

του

παρελθόντος
μέλλοντος,

και
ως

δάένας

κρίκος της αλυσίδας που η αρχή
της χάνεται στη μυστηριακή εκείνη
στιγμή που η Γνώση παραδόθηκε
στον άνθρωπο. Το τέλος της αλυσίδας αυτής βρίσκεται κάθε φορά
στον τελευταίο μαθητή που προστίθεται...

νέα βελτιωμένη
έκδοση

Το βιβλίο αυτό, αποτέλεσμα χρόνων
έρευνας, επιχειρεί να εμβαθύνει στον τρόπο σκέψης και στη φιλοσοφία της Ανατολής.
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