Η Αγάπη που κτίζει Παρθενώνες είναι από εκείνα τα Στοιχεία
που ζωογονούν την Διάνοια, ενισχύοντας την διάθεση για
Καινοτομία και Ανταγωνιστικότητα, που απαραίτητα πρέπει να
συνοδεύουν κάθε καινοτομία.
Ο Δρόμος για την Ίαση από κάθε προσωπική και κοινωνική κρίση
είναι γραμμένος στην συλλογική μας μνήμη σαν μια Μικρή Ιστορία
για την Δημιουργία των Ελλήνων, που συνεχίζεται ακόμα και θα
συνεχίζεται για πάντα, αρκεί να έχουμε τις Ψυχικές μας Δυνάμεις.
Όταν οι Έλληνες ομονοούν, κτίζουν καλά έργα. Όλα τα έργα των
Ελλήνων είναι έργα της διανοίας, με την έννοια ότι υπάρχουν πάντα
μέσα σε αυτά στοιχεία από το ήθος, την ευλάβεια, την ηθική, την
γνώση, την αλήθεια και την ιστορία που είναι εγγεγραμμένα στην
συλλογική τους μνήμη.
Ο Παρθενώνας είναι ένα από αυτά τα
έργα που έγιναν όχι για να δοξάσουν
μια πόλη, αλλά για να αποτυπώσουν
ανεξίτηλα στην ιστορία όσα οι
Έλληνες πίστευαν για τον εαυτό τους,
την πόλη τους και τον πολιτισμό
τους.
Είχαν αξίες τότε οι Έλληνες και ζούσαν την ζωή τους με βάση αυτές.
Μια βασική αξία ήταν ότι τα έργα που κάνουν πρέπει να μείνουν
αθάνατα, γιατί οι ιδέες δεν πεθαίνουν ποτέ. Πάντα όσο υπάρχουν
άνθρωποι στην γη οι ιδέες για πανανθρώπινη αγάπη, ειρήνη και
συμφιλίωση, για τον άνθρωπο που γίνεται δημιουργός και το πνεύμα
που κατέρχεται και βοηθάει τον άνθρωπο στην ζωή του, θα μένουν
ζωντανές και θα έχουν απήχηση στην ψυχή όλων.
Αφού λοιπόν οι ιδέες είναι ζωντανές και τα έργα που αυτές εμπνέουν
πρέπει να έχουν το στοιχείο της αθανασίας μέσα τους, να γίνονται για
να διαρκέσουν και να υπερβούν τον αιώνα που τα
γέννησε.
Ο Παρθενώνας είναι το διαχρονικό σύμβολο της δικής
μας αγάπης, όλων των ανθρώπων, για την αθανασία της
ψυχής, τις ιδέες που κρατάνε αιώνια και τον άνθρωπο
που μοχθεί για να φέρει σε αίσιο πέρας τον βίο του στην
γη.

Πάντα, σε κάθε πολιτισμό, υπάρχουν τα Στοιχεία που Ζωογονούν την
Διάνοια και αυτά συνήθως είναι έργα που παράγουν πολιτισμό.
Η διάνοια είναι η πιο φιλική προς τον
άνθρωπο ιδιότητα της ψυχής, αυτή παράγει
την διάθεση για κοινά έργα, σε αυτήν
κατοικούν τα αισθήματα της αλληλεγγύης και
της ομόνοιας, αυτή μας προτρέπει να
διάγουμε βίο κατά τις αξίες και την εσωτερική
μας αλήθεια.
Κάποτε, από καιρό σε καιρό, η διάνοια μας επισκέπτεται, είτε γιατί η
συλλογική μας διάνοια έκρινε πως είναι καιρός για νέα έργα, είτε γιατί
η ατομική μας διάνοια ασφυκτιά και επιθυμεί να αναζωογονηθεί.
Συνήθως αυτά τα δύο είναι ταυτόσημα. Πάντοτε ό,τι συμβαίνει στην
συλλογική μας διάνοια και ό,τι αυτή κυοφορεί, έχει αντίκτυπο και
στην ατομική μας διάνοια που αντιλαμβάνεται ότι είναι καιρός πάλι
να ενεργοποιηθεί.
Ενεργοποίηση της ατομικής διανοίας σημαίνει ότι υπάρχουν και πάλι
ανάμεσά μας έργα, που μας θυμίζουν εσωτερικά τις καλύτερες εποχές
που ζήσαμε και τις ωραιότερες αναμνήσεις που έχουμε από την
τελευταία φορά που κάναμε κάτι από κοινού, για το καλό του
συνόλου.
Ας είναι το βιβλίο «Τα Στοιχεία που Ζωογονούν την
Διάνοια» ο Δάσκαλός μας σε αυτή την νέα προσπάθεια
να ενεργοποιήσουμε τις καλές μας αναμνήσεις, σωστά
και με συνέπεια, για να μπουν αυτές στη σειρά και να
μας οδηγήσουν σε καλά έργα.
Η καινοτομία σήμερα είναι κάθε προσπάθεια που μας
οδηγεί να φύγουμε από τα τετριμμένα και άγονα
εδάφη των παλιών μας σκέψεων και να βρούμε τον σωστό δρόμο που
οδηγεί τον καθένα από μας στις γόνιμες σκέψεις μιας νέας ζωής.
Είναι μεγάλη καινοτομία να απορρίψουμε σκέψεις, πρότυπα και
συλλογισμούς, που μας οδηγούν σε πραγματικά αδιέξοδα, εκεί που
όταν πάει κανείς, τον περιμένει η αδηφάγα κατάθλιψη.
Είναι προσωπικό το θέμα και κατ’
επέκταση κοινωνικό. Χρειάζεται μια
προσωπική πορεία για να ανατάξουμε την
ατομική μας διάνοια και αυτή δεν είναι
ούτε εύκολη, ούτε προφανής. Είναι όμως
εξαιρετικά ευχάριστη.

Υπάρχει τίποτα πιο δημιουργικό από το να βρει ένας άνθρωπος τι του
αρέσει να κάνει, πώς του αρέσει να ζει και με ποιους
θέλει να συνεργάζεται;
Αν υπάρχει μια πραγματική βάση για την
ανταγωνιστικότητα, που όλοι επιδιώκουμε, αυτή είναι η
προσωπική ανάκαμψη, να βρούμε ξανά τις πραγματικές
παραγωγικές δυνατότητες της δικής μας διανοίας και να
επιθυμήσουμε να τις δούμε να εκφράζονται στο
επάγγελμά μας.
Ας είναι το βιβλίο «Καινοτομία και Ανταγωνιστικότητα» ο καλός βοηθός
μας στην προσπάθεια να φέρουμε καινούριες ιδέες στην ζωή μας,
καινούριες αντιλήψεις στο επάγγελμά μας και καινούριες απόψεις
στην κοινωνία μας.
Η κατάθλιψη είναι μια μάστιγα. Πραγματική μάστιγα, αυτό λένε
συνεχώς τα στοιχεία από τους παγκόσμιους οργανισμούς. Όλο και
περισσότεροι άνθρωποι πλήττονται από κατάθλιψη στις εξελιγμένες
χώρες.
Όταν ο άνθρωπος ασθενεί και η κοινωνία του
πάσχει από την ίδια ασθένεια. Είτε είναι η
βουβωνική πανώλη τον Μεσαίωνα, είτε η
κατάθλιψη σήμερα, κάθε ασθένεια που
εξαπλώνεται κυριαρχικά πάνω στον άνθρωπο,
επηρεάζει βαθύτατα και την κοινωνία του.
Αντίδοτο δεν υπάρχει, ούτε γιατρικό. Υπάρχει
προσωπική πορεία, ευθεία και συντεταγμένη, που ξεκινάει πάντα από
μια απόφαση «θα βρω ξανά τον εαυτό μου και την χαρά που μου
δίνουν οι δικές μου σκέψεις, οι δικές μου ιδέες και οι δικές μου
αξίες».
Όποιος πάρει αυτή την απόφαση, μπορεί να ζήσει ξανά.
Όχι, με το βάρος της κατάθλιψης, να συμβιβαστεί με
την απλή επιβίωση και αυτό να το θεωρεί σημαντικό
άθλο.
Να ζήσει πραγματικά και να βρει την δύναμη που
κρύβει μέσα του για να τα αλλάξει όλα και να είναι
πάντα καλά.

Ο Ηρόδοτος ήταν από τους μεγάλους
ενορατικούς της γενιάς του, διατηρούσε
πάντα την ικανότητα, ακόμα και στις πιο
αντίξοες συνθήκες να διακρίνει το μείζον
από το δευτερεύον και να προβάλει εκείνα
τα στοιχεία που συνεκτικά συγκροτούν μια
πραγματική φυσιογνωμία των Ελλήνων και
των κατορθωμάτων που πετύχαιναν
Είναι δύσκολη ιδιότητα αυτή και πολύ σημαντική, να διακρίνεις το
δευτερεύον από το σημαντικό.
Μπορεί να την βρει κανείς μόνο μέσα του, στον εσωτερικό κόσμο όπου
στοιχεία της παλιάς ενόρασης, αυτής που πάντα οδηγούσε τους
Έλληνες στις αποφάσεις τους, πάντα υπάρχουν και περιμένουν την
κατάλληλη ευκαιρία για να αναδειχθούν.
Πρέπει να δείξουμε πάλι εμπιστοσύνη στον άνθρωπο, δεν
έχουμε άλλη επιλογή εκτός από αυτήν.
Τα μαζικά κινήματα ήταν καλά για μια περίοδο,
πράγματι είχαν μέσα τους στοιχεία που ένωναν τους
ανθρώπους σε κοινή βάση. Αν όμως χρειαζόμαστε
ενόραση, δεν θα την βρούμε εκεί.
Θα την αναζητήσουμε στον εσωτερικό μας κόσμο, είναι
μια ιδιότητα που μένει πάντα εκεί, δεν μπορείς να την μοιραστείς με
κάποιον άλλον, μπορείς μόνο να αναδείξεις αυτήν που εσύ έχεις.
Η βάση για κάθε αλλαγή, είναι πάντα οι ψυχικές μας δυνάμεις, ας
μην περιμένουμε ποτέ από άλλους, ό,τι είναι ανάγκη να κάνουμε
μόνοι μας.
Το βιβλίο «Οι Ψυχικές Δυνάμεις» περιέχει όλα τα
δεδομένα που απαιτεί η ψυχή, προκειμένου να ξεκινήσει
την δική της εργασία για την απομάκρυνση όλων των
ρύπων που την καταδυναστεύουν, όλων των προσμίξεων
που κάνουν την ζωή της δύσκολη και όλων των ξένων
προβλημάτων, με τα οποία δεν θα έπρεπε να ασχολείται.
Από πού προέρχονται αυτά τα έργα, κανείς δεν ξέρει.
Ποιος τα έβαλε εκεί, όλοι το αγνοούμε.
Η ψυχή χρειάζεται την καθαρότητα για να εκδηλωθεί, γιατί στον χώρο
της ψυχής κατοικούν πολλοί άλλοι άνθρωποι, εκτός από αυτόν που
την κατέχει και νέμεται τα έργα της.
Οι ψυχικές δυνάμεις είναι ένα ανεξερεύνητο τοπίο για τον μέσο
άνθρωπο. Πολλοί προσπάθησαν να τις καταλάβουν, να δουν πού

φθάνουν τα όριά τους, ή πού εκείνοι τοποθετούν τα όρια των δικών
τους ψυχικών δυνάμεων. Όμως ποτέ, κανείς δεν κατάφερε να τις
ελέγξει και να τις χρησιμοποιήσει κατά βούληση, επιμένουν αυτές να
ενεργοποιούνται όποτε θέλουν, να επιλέγουν ένα έργο κατά την δική
τους βούληση και ατομική ελευθερία και να
αποκαλύπτουν στον φορέα τους πράγματα, που δεν
γνώριζε για την ζωή του.
Το μέλλον προοιωνίζεται ευοίωνο για όσους έχουν,
διατηρούν ή ελπίζουν να αποκτήσουν τις ψυχικές τους
δυνάμεις, όχι με την έννοια της αντοχής ή του ήθους,
αλλά με την διαχρονική σημασία των δυνάμεων της
δημιουργίας.
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