
Τα έργα της Φύσης αποκαλύπτουν Νοημοσύνη

#Νο9
Υπάρχει μια διαχρονική διχογνωμία σχετικά με 

τον τρόπο με τον οποίο έγινε αυτός ο κόσμος και με 
ποιον τρόπο ήρθαμε σε αυτόν.

Από τη μια πλευρά είναι οι Eξελικτικοί που 
ακολουθούν την θεωρία του Δαρβίνου ότι η ζωή 
εξελίχθηκε από μικροοργανισμούς στη θάλασσα σε 
αυτό που είμαστε σήμερα ακολουθώντας τον νόμο της 
προσαρμοστικότητας. Πιστεύουν ότι υποστηρίζονται 
από τα επιστημονικά στοιχεία.

Από την άλλη πλευρά είναι οι Δημιουργιστές, 
οι οποίοι πιστεύουν ότι ο κόσμος δημιουργήθηκε με 
τον τρόπο που αναφέρει η Βίβλος απορρίπτοντας κάθε 
επιστημονικό στοιχείο που δείχνει το αντίθετο.

Ωστόσο, υπάρχει και μια τρίτη ιδέα – Η έξυπνη 
σχεδίαση. Οι οπαδοί της δεν απορρίπτουν την εξέλιξη, 
αλλά υποστηρίζουν ότι δεν είναι μόνο η προσαρμογή 
και η επιβίωση των πιο ικανών, αλλά ότι κάποια 
“Οργανωτική Νοημοσύνη" ελέγχει τη διαδικασία.

#Νο10
Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την πιθανότητα ότι το 
σύμπαν και όλα σε αυτό δημιουργήθηκαν εξ 
ολοκλήρου προς όφελός μας από μια "Παντοτινή 
Διάνοια" που διατηρεί την ισορροπία και την αρμονία. 
Κάποιοι κορυφαίοι επιστήμονες το πιστεύουν ήδη. Για 
παράδειγμα, όταν ρωτήθηκε για τη θρησκεία του, ο 
καθηγητής Albert Einstein απάντησε:
"Δεν πιστεύω σε έναν Θεό που παρεμβαίνει 
κακόβουλα ή αυθαίρετα στις προσωπικές υποθέσεις 
της ανθρωπότητας. Η θρησκεία μου αποτελείται από 
έναν ταπεινό θαυμασμό για την τεράστια δύναμη που 
εκδηλώνεται σε αυτό το μικρό μέρος του σύμπαντος 
που μπορούν να κατανοήσουν τα φτωχά, αδύναμα 
μυαλά μας."



#Νο11
Πριν από τον Αϊνστάιν, ο κόσμος θεωρούνταν 

μια συλλογή ατόμων που συμπεριφέρονται σύμφωνα 
με σταθερούς και παρατηρήσιμους «νόμους», και το 
κενό ήταν ακριβώς αυτός - κενός χώρος.

Αυτή η εξήγηση άλλαξε με την έλευση της 
κβαντικής φυσικής. Γνωρίζουμε τώρα ότι η ύλη είναι 
απλά συμπιεσμένη ενέργεια σε χαμηλή δόνηση. Αυτό 
που φαίνεται στερεό είναι στην πραγματικότητα 
περισσότερο από 99,99% κενό διάστημα: 
δισεκατομμύρια μικροσκοπικά σωματίδια που πετάνε 
σε σχηματισμό, συγκρατούνται από ένα αόρατο πεδίο 
ισχύος.

Τα πάντα στο σύμπαν αποτελούνται από 
ενέργεια. Ακόμη και το κενό δεν είναι πραγματικά 
κενό: είναι μια «παρουσία», ένα ανεξάντλητο 
«δυναμικό» που εκδηλώνεται σε μέρη ως ύλη.

Επιπλέον, όταν τα σωματίδια μελετώνται 
λεπτομερώς, δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα! 
Αντίθετα, υπάρχουν τάσεις για ύπαρξη. Εμφανίζονται 
και εξαφανίζονται εκατομμύρια φορές ανά 
δευτερόλεπτο, κινούνται με ανεκτίμητες ταχύτητες και 
ειδικότερα τα quarks αλλάζουν ανάλογα με το ποιος τα 
παρατηρεί και τη φύση του παρατηρητή. Για 
παράδειγμα, αν ο παρατηρητής είναι θυμωμένος, 
δημιουργεί ερεθισμό σε ό, τι παρατηρείται!

Όλα, συμπεριλαμβανομένων και εσάς, βγήκαν 
από ένα αόρατο ενεργειακό πεδίο το οποίο, όταν 
ερευνήθηκε, φαίνεται ότι δεν έχει τίποτα πραγματικό 
σε αυτό!

#Νο12
Εάν δεν υπάρχει τίποτα, τότε πώς είναι δυνατόν τα 

πράγματα να φαίνονται στερεά; Είναι επειδή η 
συνειδητότητά μας (η αντίληψη και οι πεποιθήσεις μας) το 
λέει αυτό και η φαντασία μας, μάς κάνει κόλπα.
Τίποτα δεν είναι σταθερό, εκτός από τη φαντασία μας.
Αν η συνείδησή σας σάς λέει ότι κάτι είναι έτσι, έτσι είναι 
αλλά μόνο για εσάς.



#Νο13
Αν δεν υπάρχουν ακόμη και τα σωματίδια που 

σχηματίζουν τα άτομα από τα οποία σχηματίζετε η ύλη, τότε τι 
είναι αυτό που τα συγκρατεί όλα μαζί; Ο θεωρητικός φυσικός 
Max Planck είπε σχετικά: "Όλη η ύλη προέρχεται και υπάρχει 
μόνο χάρις σε μια δύναμη. Πρέπει να υποθέσουμε πίσω από αυτή 
τη δύναμη την ύπαρξη ενός συνειδητού και ευφυούς Νου. Αυτό το 
μυαλό είναι η μήτρα κάθε ύλης."

Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι όλα προέρχονται από το Big 
Bang. Αλλά τι ήταν υπεύθυνο για αυτό; Ένα πράγμα που 
γνωρίζουμε είναι ότι η αιτία του Big Bang δεν ήταν φυσική. Με 
άλλα λόγια, ήταν πνευματική.

#Νο14
Οι φιλόσοφοι δεν είχαν ποτέ πρόβλημα να 

ενσωματώσουν την πνευματικότητα στην άποψή τους 
για τον κόσμο όπωςκαι οι αρχαίοι σοφοί της Ινδίας, της 
Κίνας και της Ιαπωνίας. Έδειξαν με πολλούς 
αξιοθαύμαστους τρόπους ότι η ύλη είναι μια 
ψευδαίσθηση που δημιουργείται από το μυαλό και 
ορισμένα από τα αρχαία γραπτά είναι εκπληκτικά 
λαμβάνοντας υπόψην πρόσφατες επιστημονικές 
ανακαλύψεις.

Κατά καιρούς, οι επιστήμονες αντιτίθενται σε 
κάθε πτυχή της πνευματικής φιλοσοφίας. Ομοίως, οι 
έχοντες ροπή προς τη θρησκεία πολλές φορές 
αντιστάθηκαν στην επιστημονική μέθοδο, πιστεύοντας 
ότι η πίστη τους εξήγησε ήδη όλα όσα πρέπει να 
γνωρίζουμε. Είναι σαφές ότι ούτε αυτή η άποψη είναι 
αποδεκτή, αλλά είναι συναρπαστικό να παρατηρούμε ότι 
η επιστήμη και η πνευματικότητα πλησιάζουν με κάθε 
νέα ανακάλυψη και σε κάποιες περιπτώσεις φαίνονται 
να συγχωνεύονται.

Σήμερα, πολλοί που ενδιαφέρονται για τη σχέση 
μεταξύ επιστήμης, πνευματικής φιλοσοφίας και 
θρησκείας συνειδητοποιούν ότι στην πραγματικότητα 
είναι αρκετά συμβατές. Μόλις αποδεχτούμε ότι υπάρχει 
μια δημιουργική νοημοσύνη από την οποία προέρχεται 
όλη η ενέργεια και η ύλη, τα κομμάτια του παζλ μπένουν 
στη θέση τους.



#Νο15
Όταν οι άνθρωποι ερωτηθούν αν πιστεύουν σε μια 

Ανώτερη Δύναμη, οι περισσότερο λένε απαντούν θετικά. Όταν 
όμως ερωτηθούν τι εννοούν με αυτό δεν μπορούν να απαντήσουν. 
Πώς μπορεί ένα πεπερασμένο Ον να καταλάβει το άπειρο;
Ο Max Planck λέει σχετικά: "Η επιστήμη δεν μπορεί να λύσει το 
απόλυτο μυστήριο της φύσης. Και αυτό συμβαίνει επειδή, τελικά, 
εμείς οι ίδιοι είμαστε μέρος του μυστηρίου που προσπαθούμε να 
λύσουμε".

Όταν βλέπουμε ένα λουλούδι να ανθίζει, κρατάμε ένα 
νεογέννητο μωρό ή κοιτάζουμε τον νυχτερινό ουρανό, πράγματι 
νιώθουμε μια δύναμη ζωής ρέει μέσα από εμάς, ένα ενεργειακό 
πεδίο του οποίου όλοι είμαστε μέρος.

#Νο16
Τη δημιουργική δύναμη δεν μπορούμε να τη δούμε 

ούτε να την ακούσουμε, δεν έχει οσμή, γεύση ή υφή, οπότε 
δεν μπορούμε να την εντοπίσουμε μέσα από τις πέντε 
αισθήσεις μας. Αυτό είναι κάτι φυσιολογικό καθώς μεγάλο 
μέρος του φυσικού κόσμου είναι πέρα από το εύρος των 
αισθήσεών μας κάνοντας μας αδύνατη την ανίχνευση, μέσω 
αυτών, της δημιουργικής δύναμης.

Μπορούμε όμως να αντιληφθούμε την επίδρασή της.
Όταν αναγνωρίσουμε ότι υπάρχουνε περισσότερα πράγματα 
στη ζωή από αυτά που μπορούμε να δούμε με τα μάτια μας, 
τότε έχουμε κάνει ένα μεγάλο βήμα για να κατανοήσουμε 
την πνευματική μας φύση.

#Νο17
Υπάρχει μόνο μία επικρατούσα δύναμη στο σύμπαν. Είναι 

η ίδια δύναμη που ξεκίνησε το Big Bang και δημιούργησε το 
σύμπαν. Αυτή η δύναμη είναι πολλές φορές πιο δυνατή από ό, τι 
μπορούμε να κατανοήσουμε. Γνωρίζουμε πόση ενέργεια 
απελευθερώνεται διασπώντας ένα μόνο άτομο, αλλά αυτό είναι 
μόνο ένα μικροσκοπικό κλάσμα της ενέργειας που διατρέχει 
ολόκληρο το σύμπαν. Αυτή η δύναμη ρέει μέσα από κάθε άτομο 
και κάθε κύτταρο κάθε ζωντανού οργανισμού, 
συμπεριλαμβανομένου και εμάς. Ρέει μέσα από το σώμα μας και 
ενεργοποιεί το μυαλό μας. Είμαστε εξαρτημένοι από αυτή για 
όλα, συμπεριλαμβανομένης και της ίδιας της ύπαρξής μας..

Δεν υπάρχει απουσία ζωής, προοπτικής ή νοημοσύνης 
οπουδήποτε. Στο πνευματικό κείμενο, Bhagavad-Gita αναφέρεται: 
"Είμαι η Πηγή όλων των πνευματικών και υλικών έργων. Τα 
πάντα προέρχονται από μένα".Αυτή η πηγή είναι μέσα σε όλα - σε 
εσάς, σε μένα, στα πράγματα που θέλετε στη ζωή σας και στα 
πράγματα που δεν έχετε.



#Νο18
Η δημιουργική δύναμη που δημιούργησε το Σύμπαν 

έχει έναν σκοπό και μας οδηγεί σε μια συγκεκριμένη 
κατεύθυνση. Δεν γνωρίζουμε σίγουρα πού, γιατί η ικανότητα 
του ανθρώπινου νου είναι τόσο περιορισμένη. Μπορούμε 
μόνο να δούμε ένα μικρό μέρος της εικόνας, αλλά αυτό δεν 
μας εμποδίζει να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε τα 
αποδεικτικά στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας (εφ 'όσον 
είμαστε πρόθυμοι να τροποποιήσουμε τις ιδέες μας όταν 
διατίθενται νέα στοιχεία).

Φανταστείτε πως θα νιώθατε αν γνωρίζατε προς τα 
που το Σύμπαν και η Ανθρώπινη Φυλή κατευθύνονται. Πως 
θα ήταν να ήσασταν εναρμονισμένοι με τη Δημιουργική 
Δύναμη που οδηγεί αυτό το ταξίδι;

#Νο19
Η Δημιουργική Δύναμη έχει ονομαστεί με πολλά ονόματα. 

Κάποιοι την αποκαλούν Θεό. Ο Θεός είναι η προσωποποίηση (ή 
ένα σύμβολο) αυτής της παντοδύναμης και πανταχού παρούσας 
δύναμης. Ας αποφύγουμε αυτόν τον όρο επειδή έχει αρνητικές 
συσχετίσεις για πάρα πολλούς ανθρώπους. Οι συγγραφείς 
αναφέρονται σε αυτό με διάφορους τρόπους:
►Ανώτερη δύναμη,
►Πηγή,
►Πνεύμα,
►Η δύναμη ζωής,
►Άπειρη / Συμπαντική Ευφυΐα,
►Παρουσία,
► Ενότητα,
►Παγκόσμια Αγάπη

Λόγω των πολλών εννοιών που περικλείει ας το 
ονομάσουμε Δημιουργική Νοημοσύνη...Ποια είναι η δική σας 
προτίμηση;

#Νο20
Ο J. Krishnamurti, ένας διακεκριμένος καθηγητής 

του εικοστού αιώνα που εκπαιδεύτηκε τόσο στις ανατολικές 
όσο και στις δυτικές παραδόσεις, μας ώθησε να μην 
απωθούμε την ιδέα της Δημιουργικής Νοημοσύνης 
ανησυχώντας για το τρόπο που την ονομάζουμε. Έγραψε:

"Υπάρχει μόνο ένας Θεός που εκδηλώνεται σε σας, 
αλλά δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσω τη λέξη «Θεός». 
Προτιμώ να τον ονομάσω «Ζωή»."

Εάν δεν σας αρέσει η λέξη «Θεός» (ή οποιοσδήποτε 
άλλος όρος), ακολουθήστε τις συμβουλές του Krishnamurti 
και αντικαταστήστε τη λέξη «Ζωή»με οποιαδήποτε άλλη 
που σας φαίνεται σωστή.


