ΤΟ ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ ΤΗΣ ΤΑΜΕΡΑ-ΓΙΑ
ΜΙΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ
ΠΛΑΝΗΤΗ ΓΗ
Χαιρετίζουμε τη νεολαία του κόσμου. Χαιρετίζουμε όλους τους
ακτιβιστές της ειρήνης και όλους όσους βοηθούν σε περιοχές
πάνω στη γη που βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
Χαιρετίζουμε όλους εκείνους που – συχνά θέτοντας σε κίνδυνο τη
ζωή τους – δρουν για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για την
προστασία των παιδιών και των ιθαγενών φυλών, για την
προστασία των ζώων, για την προστασία των θαλασσών, των
δέντρων και όλων των πλασμάτων στη μεγάλη οικογένεια της
ζωής.
Χαιρετίζουμε επίσης όλες τις κυβερνήσεις, που έχουν ακόμα το
θάρρος να εξεγείρονται ενάντια στην εξάπλωση της
παγκοσμιοποίησης και των μεθόδων της.
Πρόκειται για ένα μανιφέστο για τη νέα γενιά, που στην
υπάρχουσα κοινωνία δεν έχει πια κανένα μέλλον. Γι΄ αυτούς που
τώρα στέκονται ενεργά στον αγώνα της απελευθέρωσης, για τους
συγγενείς των θυμάτων, για τους πολλούς, ανείπωτα πολλούς
ανθρώπους που μπροστά στις καθημερινές δυσκολίες, δε βλέπουν
πια καμιά διέξοδο και καμιά προοπτική.
Ο κόσμος περνά σε μια νέα μορφή της ζωής πάνω στη γη. Οι
παλιές δικτατορίες και ιεραρχίες δεν είναι πλέον ανεκτές.
Βιώνουμε την κατάρρευση των μεγάλων συστημάτων. Η επανάσταση
στις αραβικές χώρες, ο ξεσηκωμός των νέων στις δυτικές
μητροπόλεις, παγκόσμιες οικονομικές κρίσεις και η μαζική
ανεργία, η αύξηση των πολέμων και οι ανθρωπογενείς φυσικές
καταστροφές, η ηθική κατάπτωση των περισσότερων κυβερνήσεων,
τα διεθνή πλάνα έκτακτης ανάγκης και τα υπόγεια προσφυγικά
οχυρά των πλουσίων είναι βέβαια σημάδια για το πλησιάζον τέλος
μιας βίαιης εποχής. Πίσω από την παγκόσμια βία φανερώνονται οι

δυνάμεις μιας ριζικής αλλαγής της εποχής. Αυτοί που σήμερα
ξεσηκώνονται ενάντια στο δεσποτισμό, θα μπορούσαν αύριο να
είναι μάρτυρες ενός εντελώς διαφορετικού κόσμου. Χαιρετίζουμε
τους ανθρώπους, που σε όλες τις ηπείρους σήμερα, προετοιμάζουν
τη νέα εποχή. Χαιρετίζουμε την εξελισσόμενη πλανητική
κοινότητα.
Παγκόσμια αλλαγή συστήματος
Πίσω από το παγκόσμιο μακελειό των καιρών μας στέκονται
λανθασμένα οικονομικά συστήματα, λάθος εικόνες για την αγάπη
και τη θρησκεία, λάθος τρόποι σκέψης και μία απέραντη
κατάχρηση των φυσικών πηγών. Μέσα από τη λανθασμένη κατεύθυνση
αυτής της εξέλιξης δημιουργήθηκε ένα παγκόσμιο πρότυπο φόβου
και βίας, που έχει υποσκάψει την ανθρώπινη ψυχή. Η νέα
πλανητική κοινότητα εκτελεί μία ριζική αλλαγή του συστήματος
από το πρότυπο του φόβου στο πρότυπο της εμπιστοσύνης. Αυτή
εκτελείται σε όλα τα επίπεδα – από τα προσωπικά θέματα των
σχέσεων μέχρι τα πολιτικά και οικολογικά θέματα – για την ίαση
ολόκληρου του πλανήτη. Οι περισσότερες φυσικές καταστροφές
είναι επίσης αποτέλεσμα λανθασμένων ανθρώπινων χειρισμών στους
φυσικούς κύκλους της ζωής.
Η αλλαγή του συστήματος είναι μία αλλαγή της εξουσίας. Η νέα
“εξουσία” δε συνίσταται πια στην κυριαρχία πάνω στους άλλους,
αλλά προέρχεται από τους ιερούς νόμους της ζωής. Παντού εκεί
όπου τώρα μαίνεται η καταστροφή, εκεί γεννιούνται και τα πρώτα
κύτταρα ενός νέου κόσμου. Η παγκόσμια Αποκάλυψη, που είναι
τόσο τρομερή, δε σημαίνει μόνο κάθοδο, αλλά και φανέρωση. Η
ξεχασμένη ιερότητα της ζωής ανασηκώνεται από τα συντρίμια των
παλιών καιρών και γεννιέται τώρα μια νέα εποχή. Οι καινούργιες
κοινότητες τίθενται στην υπηρεσία της ζωής, εργάζονται στο
“αμπέλι του θεού”, συνεργάζονται με όλες τις ανώτερες
δυνάμεις, που από την αρχή έχουν διαμορφώσει το σύμπαν. Η
αλλαγή του συστήματος θα συμβεί εκπληκτικά γρήγορα. Ήδη σε
λίγες δεκαετίες τα παιδιά μας και τα παιδιά των παιδιών μας θα
γνωρίζουν μόνο από τα βιβλία, για την εδώ και χιλιάδες χρόνια
εποχή του πολέμου. Η γη είναι είναι θεραπεύσιμη. Υπάρχει ένας

κόσμος, που θεραπεύει τις πληγές μας. Αυτός είναι ο κόσμος της
ανόθευτης ζωής. Υπάρχει όμως και ένας κόσμος που προκαλεί τις
πληγές: είναι ο κόσμος του ανθρώπου. Αυτοί οι δύο κόσμοι
πρέπει να έρθουν μαζί για να εμποδίσουν μελλοντικές
ταλαιπωρίες.
Ο κόσμος του ανθρώπου θα πρέπει να ενσωματωθεί ξανά στις
θεμελιώδεις τάξεις της συμπαντικής ζωής. Αυτά που έχουν στη
συνέχεια σειρά στη θεραπεία είναι τέσσερις θεμελιώδεις αρχές
της ζωής: η ενέργεια, το νερό, η τροφή και η αγάπη. Αυτές οι
τέσσερις πηγές της ζωής πρέπει να απελευθερωθούν από τις
σκοτεινές δυνάμεις που τις έχουν καταστρέψει (πολυεθνικές
ενέργειας, δικτατορίες, εκκλησίες κτλ.). Εδώ δεν πρόκειται για
κανέναν ιδιωτικό ή τοπικό αγώνα παρά για έναν παγκόσμιο. Είναι
ένας αγώνας ανάμεσα στις παγκόσμιες δυνάμεις της ζωής και στις
παγκόσμιες δυνάμεις της καταστροφής. Εάν νικήσει η ζωή, δεν θα
υπάρξει κανένας χαμένος.
Μία νέα πλανητική κοινότητα
Δίπλα στις ευρέως διαδεδομένες εξεγέρσεις υπάρχει σήμερα μία
παγκόσμια κίνηση για τη σωτηρία της ζωής πάνω στη γη. Είναι
ομάδες από την ινδιάνικη, βουδιστική ή χριστιανική ειρηνική
παράδοση, πάνω απ΄ όλα τη Λατινική Αμερική και το Θιβέτ και
είναι το μετακινούμενο στρώμα ακτιβιστών της ειρήνης, της
προστασίας του περιβάλλοντος και αναζητητών της ζωής που εδώ
και καιρό έχουν συνειδητοποιήσει ότι στο εσωτερικό των
υφισταμένων συστημάτων δεν υπάρχει κανένα αξιοβίωτο μέλλον.
Βλέπουμε μια νέα γενιά προσκυνητών να κινείται στη γη από όλες
τις χώρες. Δεν είναι πια προσκολλημένη σε έθνος, γλώσσα, φυλή,
πολιτισμό και θρησκεία, ούτε σε πλούτο και απαίτηση για
κατοχή. Αυτοί βοηθούν σε περιοχές κρίσεις, επισκέπτονται
ιερούς τόπους, συναντιούνται γύρω από εστίες φωτιάς και σε
ξενώνες, μοιράζονται το ψωμί τους και εξελίσσουν μια νέα
ποιότητα της κοινότητας. Έτσι, σχηματίζεται έξω από κάθε
ιδρυματοποίηση, ένας μικρός κοσμοπολιτισμός νέου τύπου – μια
νέα μορφή της “θετικής παγκοσμιοποίησης”.
Αυτή η διαδικασία υποστηρίζεται ήδη μέσα από το στήσιμο

κοινοτήτων νέου τύπου, που σιγά σιγά θα εξαπλωθούν πάνω στη
γη. Τα ονομάζουμε “θεραπευτικούς βιότοπους” ή “χωριά της
ειρήνης”. Υπηρετούν τους προσκυνητές ως ξενώνες, τόπους
σπουδής και τόπους εργασίας. Εδώ πραγματοποιείται ρεαλιστική
έρευνα για την ειρήνη, για τις τεχνολογικές, οικολογικές,
κοινωνικές και πνευματικές βάσεις για μια μη βίαιη παγκόσμια
κοινωνία. Αυτά τα κέντρα ακολουθούν παντού μια ενιαία ηθική
της συμβίωσης, μία χάρτα για τα δικαιώματα των ανθρώπων και
των ζώων, ένα είδος πλανητικών “κανόνων”. Σε όλους τους τόπους
της γης ισχύουν οι ακόλουθες οχτώ σκέψεις για την επίτευξη της
ειρήνης:
1. Ανθρώπινα δικαιώματα και δικαιώματα των ζώων
Αυτοί οι θεραπευτικοί βιότοποι προάγουν τα βασικά ανθρώπινα
δικαιώματα ανεξάρτητα από θρησκευτική, εθνική ή εθνοτική
καταγωγή. Δεν ανέχονται μίσος, βία και υποτίμηση. Υποστηρίζουν
τα βασικά δικαιώματα των ζώων: το δικαίωμα όλων των ζώων για
χώρο ζωής, τροφή, κίνηση, περιέργεια και επαφή. Στο νέο κόσμο
δεν θα υπάρχουν πια ακρωτηριασμένα ζώα, σκυλιά με κομμένες
ουρές, πειράματα ζώων για τη φαρμακευτική βιομηχανία,
αγροκτήματα γουναρικών και σφαγεία. Το ζώο ανήκει στη μεγάλη
οικογένεια της ζωής και είναι ένας φυσικός σύντροφος
συνεργασίας και φίλος του ανθρώπου. Τα ζώα χρειάζονται τη
βοήθειά μας και όχι να βασανίζονται.
2. Τρεις ηθικές αρχές
Στους θεραπευτικούς βιοτόπους ακολουθούνται οι βασικές ηθικές
αρχές της κοινότητας, οι οποίες είναι οι ακόλουθες τρεις
αρχές: η αλήθεια, η αλληλοϋποστήριξη και η υπεύθυνη συμμετοχή
στο σύνολο. Στις κοινότητες που βασίζονται στην αλήθεια και
την αλληλοϋποστήριξη εξελίσσεται μία δύναμη, που είναι
ισχυρότερη από κάθε βία. Είναι η δύναμη της εμπιστοσύνης:
εμπιστοσύνη ανάμεσα σε άνδρα και γυναίκα, εμπιστοσύνη ανάμεσα
σε ενήλικες και παιδιά, εμπιστοσύνη ανάμεσα σε άνθρωπο και
ζώο. Ανάκτηση της αρχέγονης εμπιστοσύνης σε έναν κόσμο, όπου
δεν υπάρχει πια κανένας φόβος. Για να επιτευχθεί η θεραπεία
της ζωής χρειάζεται εμπιστοσύνη. Δεν υπάρχει βαθύτερο όραμα

από το όραμα ενός κόσμου όπου κυριαρχεί η εμπιστοσύνη ανάμεσα
σε όλα τα όντα.
3. Σεξουαλικότητα, αγάπη, συντροφικότητα
Αυτές οι κοινότητες ακολουθούν την αρχή της αλήθειας και της
αλληλοϋποστήριξης και στους τομείς της σεξουαλικότητας, της
αγάπης και της συντροφικότητας. Είναι αδύνατο να υπάρξει
ειρήνη στη γη, όσο υπάρχει πόλεμος στην αγάπη. Στο νέο κόσμο
έχει λυθεί η σύγκρουση των φύλων. Δεν υπάρχει ούτε σωβινισμός
ούτε φεμινισμός. Τα φύλα στέκονται ισότιμα μεταξύ τους και
δουλεύουν για τον ίδιο σκοπό, την επανένωση της ζωής. Τα
ερωτήματα της μονογαμίας ή της πολυγαμίας, της αγάπης των δύο
ή της ελεύθερης αγάπης δεν είναι πια ιδεολογικά ή θρησκευτικά
ερωτήματα, παρά ερωτήματα της προσωπικής εξέλιξης και της
απόφασης όλων των συμμετεχόντων. Η αγάπη είναι μία φυσική
διαδικασία και κανένα δικαστικό θέμα. Δεν υπάρχει καμιά νομική
αξίωση στην αγάπη ούτε δικαίωμα κατοχήςαπέναντι στο σύντροφο,
υπάρχει όμως μια μεγάλη εμπιστοσύνη και βαθιά αλληλεγγύη
ανάμεσα στο θηλυκό και το ανδρικό κομμάτι της ανθρωπότητας.
Η σεξουαλικότητα είναι απελευθερωμένη από όλες τις μορφές της
θρησκευτικής καταπίεσης, του ψέμματος, της υποτίμησης και της
βίας. Υπηρετεί – εκτός από την αναπαραγωγή – την αγάπη, την
υγεία και τη χαρά της ζωής. Στο νέο ανθρώπινο κόσμο απαραίτητη
προϋπόθεση για την εκδήλωση της σεξουαλικότητας είναι η
συγκατάνευση και των δύο φύλων.
4. Κανένας θρησκευτικός περιορισμός
Στην πλανητική κοινότητα δεν υπάρχει κανένας θρησκευτικός
περιορισμός. Σε όλες τις θρησκείες υπερισχύει ο ίδιος θεός, ο
ίδιος ουρανός και η ίδια κοσμική τάξη του ιερού προτύπου. Η
ίδια η ζωή είναι το ιερό πρότυπο (sacred matrix) που
υπηρετούμε γιατί το αγαπάμε και όχι οι θρησκευτικές ηγεσίες.
Το θεϊκό δεν φανερώνεται πια στις παλιές βίβλους, παρά στις
μορφές κίνησης ενός ρυακιού ή στις δομές ενός χορταριού και
πάνω απ΄ όλα στην αγάπη και στο μυστικό παιχνίδι των δυνάμεων
από όπου γεννιέται κάθε ζωή. Το ανώτερο υποκείμενο δεν είναι
κάποιος τιμωρός θεός, αλλά είναι ο ανώτερος εαυτός του κόσμου,

όπου συνενώνονται όλες οι δονήσεις. Ο ανώτερος εαυτός
υφίσταται σε όλες τις υπάρξεις. Όταν ξανασυναντιόμαστε έχοντας
κατανοήσει αυτή την αρχή, δεν μπορεί να υπάρξει πια καμιά
θρησκευτική βία.
5. Grace: όχι εκδίκηση, αλλά συμφιλίωση
Η προκύπτουσα πλανητική κοινότητα έχει υιοθετήσει ένα όνομα:
“Grace – κίνημα για μια ελεύθερη γη.” Το κίνημα διακυρήσσει
ότι η αντίδραση όσων υποφέρουν από πληγές και πόνους δεν
πρέπει να είναι πια το μίσος και η βία. Οι πόνοι έχουν
οδηγήσει σε μία νέα αποφασιστικότητα, το μίσος έχει
μεταμορφωθεί σε μια απόλυτη απόφαση για τη ζωή, για την ειρήνη
και τη ίαση. Από τη στιγμή που κάποιος παίρνει θέση για τη
ζωή, δεν μπορεί να υπάρχει πια καμιά ουδετερότητα,. Αυτή δεν
είναι κάποια ιδεολογική, πολιτική ή κομματική θέση. Τα δάκρυα
που χύνει μια ισραηλινή μητέρα για το σκοτωμένο γιο της, είναι
τα ίδια όπως αυτά μιας παλαιστίνιας μητέρας. Πολλά δάκρυα
έχουν ήδη χυθεί, ο πόνος ήταν πολύ μεγάλος. Οι κατηγορίες και
οι κρίσεις δεν έχουν πια νόημα, εφόσον φουντώνουν πάλι το
σπιράλ της βίας. Οι νεαροί συμμετέχοντες στις πορείες
διαμαρτυρίας στο Κάϊρο ή στην Τρίπολη ήταν τόσο μεγάλοι σε
ηλικία όσο και οι αστυνομικοί και οι στρατιώτες που
πυροβόλησαν εναντίον τους. Θα μπορούσαν να είναι φίλοι.
Όπως και οι ακτιβιστές ειρήνης στο κολομβιανό χωριό της
ειρήνης Σαν Χοσέ στο Απαρταντό και οι παραστρατιωτικοί που
δολοφονούν, θα μπορούσαν να είναι φίλοι, αν μπορούσαν να
αποχωρήσουν από τους εξαναγκασμούς ενός τρομερού συστήματος.
Καμιά εκδίκηση! Αυτή ήταν η υπενθύμιση μιας νεαρής ισραηλινής
(Μιχάλ), όταν ένας νεαρός Παλαιστίνιος της παραμόρφωσε το
πρόσωπο έχοντας διαπράξει βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας. Είπε
ότι αν ήταν στη θέση του, ίσως να δρούσε κατά παρόμοιο τρόπο.
Η εσωτερική δύναμη σε αυτή τη στάση έχει τη βάση της σε μια
πολύ βαθιά κατανόηση, ότι όλοι οι άνθρωποι ερχόμαστε από την
ίδια πηγή, ότι έχουμε περάσει τον ίδιο πόνο και τείνουμε προς
τον ίδιο σκοπό της ειρήνης και της θεραπείας.
6. Ζωή χωρίς φόβο

Δεν υπάρχει πια κανένας φόβος για οποιονδήποτε εχθρό, εφόσον
δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα εχθροί. Ο ινδός στοχαστής Sri
Aurobindo αγωνιζόταν ως επαναστάτης για την ανεξαρτησία της
Ινδίας από την Αγγλία. Στη φυλακή του αναμενόταν η καταδίκη
του θανάτου. Τότε έκανε την εμφάνισή του ο Βασουντέβα (θεός).
Ο Βασουντέβα του εμφανίστηκε στη μορφή του φρουρού, του
κατηγόρου και του δικαστή. Δεν είχε κανένα φόβο πια και
αθωώθηκε. Αυτό είναι ένα πολύ υψηλό σημείο στην εξέλιξη της
συνείδησης. Όταν ο άνθρωπος έχει αγγίξει ένα εσωτερικό σημείο,
όπου δεν αντιδρά πια με φόβο ή μίσος, αλλάζει ο οργανισμός
του, τείνει να είναι απρόσβλητος και άτρωτος. Για τέτοια
θαύματα υπάρχουν εκπληκτικά παραδείγματα. Οι Γιανσενίστες στο
Παρίσι (18ος αιώνας) δεν έπεφταν θύματα του θανάτου, γιατί δεν
είχαν κανένα φόβο πια. Στους καιρούς της χολέρας υπήρξαν
βοηθοί που δεν είχαν φόβο να κολλήσουν και είχαν ανοσία
απέναντι στην ασθένεια. Στα στρατόπεδα συγκέντρωσης υπάρχουν
αναφορές ανθρώπων που γλίτωσαν από τους δήμιους, επειδή δεν
είχαν κανένα φόβο από τη δύναμη και τη σκληρότητά τους.
Εδώ, στεκόμαστε μπροστά σ΄ ένα σημαντικό σημείο-κλειδί της
παρούσας δουλειάς για την ειρήνη: όποιος δεν ταυτίζεται με το
κακό, δεν προσβάλλεται από το κακό. Το κακό δεν έχει καμιά
δύναμη από μόνο του, αλλά από την προβολή του φόβου που
ασκείται εναντίον του. Ένα κακό καθεστός στο οποίο δεν
προβάλλει πια κανείς, δεν μπορεί να κρατηθεί στην εξουσία.
Εξαρτάται στο βάθος από εμάς τους ίδιους, εάν κερδίσουμε ή αν
χάσουμε αυτόν τον αγώνα. Θα τον κερδίσουμε εάν δεν απαντούμε
πια με αντίδραση. Γι΄ αυτό χρειάζεται μια ανώτατη εκπαίδευση
και ένα βλέμμα από ψηλά στο συλλογικό σκοπό.
Η νίκη δεν είναι μία υπόθεση συλλογικού συναισθηματισμού, παρά
μία υπόθεση συλλογικής σοφίας. Όταν ένα νέο πλανητικό κίνημα
αντιπροσωπεύει πλήρως και άνευ όρων τις υποθέσεις της ζωής,
τότε στέκεται στην πλευρά του υψηλότερου νόμιμου δικαιώματος.
Στέκεται έτσι κάτω από την προστασία υψηλότερων δυνάμεων.
7. Η θεραπεία του νερού
Το νερό δεν είναι μόνο μία χημική ουσία H²0; παρά ένας
ζωντανός οργανισμός. Ο νέος κόσμος γνωρίζει το μυστικό του

νερού, όπως το έχει περιγράψει στο βάθος του ο Viktor
Schauberger (Βίκτωρ Σάουμπεργκερ).Το νερό αφομοιώνει όλες τις
πληροφορίες της ζωής, τις κοσμικές και τις γήινες και τις
διευρύνει σε όλες τις υπάρξεις. Το νερό που είναι υγιές και
ενεργειακά πλούσιο είναι και το κλειδί για τη θεραπεία
ολόκληρης της γης. Υγιή υπόγεια ύδατα και καθαρό πόσιμο νερό
είναι η βάση για μια υγιή τοπική οικονομία, για τη θεραπεία
της φύσης και του ανθρώπου και για μία υγιή σύνδεση των νέων
κοινοτήτων με τις πυρηνικές δυνάμεις της ζωής. Χάρη στις
υψηλές αυτοκαθαριστικές δυνάμεις του νερού πραγματοποιείται
σχετικά γρήγορα η θεραπεία του νερού, εξαλείφονται σύντομα οι
παράγοντες καταστροφής και αποκαθίσταται η φυσική μορφή και η
φυσική κίνηση του νερού. Η νέα πλανητική κοινότητα έχει έτσι
ξεκινήσει να εξελίσσει σε διαφορετικά σημεία της γης νέα
συστήματα για τη θεραπεία του νερού. Στους πιο αφιλόξενους
τόπους της γης μπορεί να ανακύψει νερό. Με μια πιο έξυπνη
χρήση των δυνατοτήτων του νερού, μπορούν να ανεγερθούν σχεδόν
παντού πάνω στη γη αυτάρκεις οικισμοί. Το νερό, η ενέργεια και
η τροφή είναι δωρεάν για ολόκληρη την ανθρωπότητα!
8. Ιερή συμμαχία όλων των υπάρξεων
Η νέα πλανητική κοινότητα της ειρήνης θα συνοδευτεί από ένα
σύνολο ορατών και αόρατων συνδημιουργημάτων που χτίζουν μαζί
τη βιόσφαιρα. ¨Όλες οι υπάρξεις της βιόσφαιρας βρίσκονται σε
απήχηση μεταξύ τους. Χτίζουν μαζί ένα ενιαίο σύστημα
πληροφοριών (νοόσφαιρα). Αυτό το σύστημα πληροφοριών έχει
διαταραχθεί σφοδρά εξαιτίας των βίαιων παρεμβάσεων των
ανθρώπων. Οι φάλαινες χάνουν τον προσανατολισμό τους, οι
μέλισσες πεθαίνουν και τον τελευταίο καιρό πέφτουν πολλά νεκρά
πουλιά από τον ουρανό. Για να θεραπευτεί ξανά η βιόσφαιρα,
πρέπει να ξαναδοθούν αντίστοιχες θεραπευτικές πληροφορίες.
Πληροφορίες που να βασίζονται στην εμπιστοσύνη, θα γίνουν
ευχαρίστως αποδεκτές από όλα τα συνδημιουργήματα και θα
απαντηθούν με ενθουσιασμό.
Γνωρίζουμε τις συγκινητικές εικόνες από το τεράστιο φίδι, που
παίζει μαζί με το μωρό, τα λιοντάρια που αγκαλιάζουν γεμάτα

αγάπη τους φύλακές τους και πολλά ακόμη. Στην Ταμέρα έχει
υπάρξει μια αντίστοιχη συνύπαρξη με φίδια, ποντίκια και
αγριογούρουνα. Όταν ο άνθρωπος εγκαταλείψει τους απόκρυφους
φόβους του απέναντι στον κόσμο των ζώων, του εμφανίζεται αυτός
ο κόσμος με μία εντελώς αλλαγμένη συμπεριφορά. Ανάμεσα στον
άνθρωπο και τα ζώα αρχίζει μια συνεργασία όπως στο βιβλίο των
παραμυθιών. Όταν οι πρώτες κοινότητες θα έχουν εξελίξει μία
παγκόσμια κεντρική πληροφορία για την ειρήνη, θα σταθεί στο
πλευρό τους ολόκληρος ο κόσμος των ζώων. Φάλαινες και
δελφίνια, πουλιά, ποντίκια, βατράχια, μυρμήγκια κτλ. είναι
μέρη ενός αόρατου συστήματος πληροφοριών, το οποίο απλώνει τις
συχνότητές του σε ολόκληρη τη γη. Γι΄ αυτό το λόγο, οι
κοινότητες ειρήνης των νέων καιρών θα κάνουν τα πάντα για να
ξανακερδίσουν τη χαμένη φιλία με όλα τα δημιουργήματα.
Σε αυτά ταιριάζει και μία ριζοσπαστική παραίτηση από τη βία,
την απάτη και την κατάχρηση. Κατά βάση δεν θα υπάρχει πια
καμιά κτηνοτροφία. Τρόφιμα, καλλυντικά, φάρμακα, ρούχα ή
τσάντες, για τα οποία έπρεπε να πεθάνουν ή να υποφέρουν ζώα,
θα εξαφανιστούν από το ανθρώπινο νοικοκυριό. Όσο πιο συνειδητά
συμβαίνει αυτό, τόσο πιο δυναμική θα είναι η θεραπευτική
δύναμη, που θα εκπέμπουν αυτά τα κέντρα και θα επηρεάζουν τις
παγκόσμιες διαδικασίες.
Η παγκόσμια επιτυχία
Πως μπορεί το νέο σύστημα μιας παγκόσμιας ειρήνης να απλωθεί
παγκόσμια και να υπερισχύσει; Τι μας δίνει την αισιοδοξία να
πιστέψουμε τόσο δυνατά σε ένα σύντομο τέλος του παγκόσμιου
μακελιού; Είναι η διορατικότητα στη δύναμη των νέων σκέψεων,
που απηχούν στις θεραπευτικές δυνάμεις της ζωής. Μπορούμε να
συγκρίνουμε το σύστημα πληροφοριών της γης με ένα βιολογικό
ίντερνετ, στο οποίο δίνονται όλες οι πληροφορίες σε όλους τους
συμμετέχοντες. Η γη είναι ένα ενιαίο σώμα πληροφοριών
(νοόσφαιρα), που διαπερνάται από πυκνές πληροφορίες φόβου και
βίας. Όμως πίσω από αυτούς τους τραυματικούς ιστούς υπάρχει
ένα εντελώς διαφορετικό πρότυπο. Είναι το πρότυπο της
θεραπείας, το οποίο αποκαλούμε ως sacred matrix (“ιερό

πρότυπο”). Εάν, έστω και λίγες ομάδες πάνω στη γη, καταφέρουν
να “κατεβάσουν” αυτό το ιερό πρότυπο και να εισάγουν την
πληροφορία της εμπιστοσύνης και της θεραπείας στο παγκόσμιο
δίκτυο της “Νοόσφαιρας”, τότε θα σπάσει η παγκόσμια αλυσίδα
της βίας. Οι θεραπευτικές πληροφορίες συνδέονται με τις
ζωτικές δυνάμεις του ιερού προτύπου και διεισδύουν με υψηλή
δύναμη στο ζωτικό σώμα της γης, προκαλούν σ΄ αυτό το σημείο
γενετικές αλλαγές και επιδρούν στη δημιουργία ενός παγκόσμιου
πεδίου, από το οποίο θα εξελιχθούν σε πολλούς άλλους τόπους
της γης παρόμοιες ομάδες.
Έτσι καθοδηγείται μία πλανητική διαδικασία που δε μπορεί πια
να σταματήσει γιατί συμφωνεί με τις εντελέχειες δυνάμεις της
ζωής. Για να το κάνουμε πιο ξεκάθαρο με μία παρομοίωση: εάν
παρατηρήσουμε τη γη ως ένα ενιαίο οργανισμό , τότε η δεδομένη
θεραπευτική πληροφορία επιδρά όπως ένα φάρμακο, που δίνουμε σε
έναν ανθρώπινο οργανισμό. Ένα και μοναδικό φάρμακο προκαλεί
μία θεραπευτική διαδικασία σε όλα τα όργανα και τα κύτταρα!
Μεταφρασμένο στη δική μας περίπτωση: Μία μοναδική
(πολυσύνθετη) θεραπευτική πληροφορία έχει μία θεραπευτική
επίδραση σε όλους τους κατοίκους της γης. Οι άνθρωποι δεν θα
είναι πια ικανοί ψυχικά και φυσικά να βασανίζουν και να
σκοτώνουν τα συνδημιουργήματά τους.
Η δύναμη του οραματισμού εμπεριέχει μια κεντρική συνεισφορά
στην αλλαγή της εποχής. Πραγματικά, σήμερα βιώνουμε τη γέννηση
ενός δυνατού οράματος: Το όραμα της νέας γης! Το όραμα ενός
πλανήτη ελεύθερου από τη βία! Το όραμα της νέας πλανητικής
κοινότητας! Το όραμα της αλληλεγγύης με όλα τα πλάσματα της
γης! Τίποτα δεν είναι πιο δυνατό από ένα όραμα που έχει έρθει
ο καιρός του. Εάν οι επαναστάτες των καιρών μας μπορέσουν να
εξελίξουν ένα στέρεο όραμα για την ειρήνη, που να αντέχει σε
όλες τις αντιστάσεις, τότε θα έχουν μία απεριόριστη δύναμη
πραγματοποίησης.
Η δύναμη των σκέψεων και των οραμάτων κατανοείται από την
ύπαρξη της “αόρατης ουσίας”. Μέσα από σκέψεις και οράματα θα
παραχθούν αόρατα ενεργειακά και πληροφοριακά πεδία από τα

οποία προκύπτει ο ορατός κόσμος! Έτσι όπως ένα δέντρο
προκύπτει από την αόρατη ουσία της γενετικής του πληροφορίας.
Ολόκληρη η ανθρωπότητα βρίσκεται προς το παρόν σε μία τέτοια
διαδικασία του νέου “γίγνεσθαι”. Ίσως είναι ακόμα ενδιαφέρον
σε αυτήν την συνεξάρτηση, να αναφέρουμε τη διαδεδομένη
ημερομηνία των Μάγια στις 21 Δεκεμβρίου του 2012. Δεν θα
ασχοληθούμε με τη μυθολογική παρά με την επιστημονική σημασία
αυτής της ημερομηνίας. Σ΄ αυτό το χρόνο συμβαίνουν διαφορετικά
αστρονομικά γεγονότα, μεταξύ των άλλων μία ύψιστη ηλιακή
δραστηριότητα. Έτσι αλλάζει το μαγνητικό πεδίο της γης.
Αυτή η αλλαγή προκαλεί μοριακές αλλαγές στη γενετική δομή και
στη δομή του νευρικού συστήματος του ανθρώπου, αυτό σημαίνει
στη συνείδησή του και στις χαρακτηριστικές του ιδιότητες. Αυτή
η διαδικασία χρειάζεται μόνο σχετικά μικρές ωθήσεις που θα
οδηγήσουν σε μία γενετική κίνηση ειρήνης σε πλανητικές
διαστάσεις– εάν αυτές οι ωθήσεις εναρμονίζονται με το ιερό
πρότυπο της ζωής. Σε καταστάσεις “trance” που έχουν
πραγμοτοποιηθεί στο Ινστιτούτο έρευνας για την ειρήνη στην
Ταμέρα/Πορτογαλία, προέκυψε μία φωτεινή εικόνα για το μέλλον.
Η ημερομηνία των Μάγια δεν είναι το τέλος της ανθρωπότητας
παρά το ζενίθ μιας παγκόσμιας μεταμόρφωσης και το ξεκίνημα της
νέας εποχής.
Η Ταμέρα και το “ παγκόσμιο campus”.
Στο ερευνητικό κέντρο ειρήνης στην Πορτογαλία εξελίσσεται εδώ
και πολλά χρόνια ένας ερευνητικός οικισμός (προς το παρόν 170
κατοίκων) για ένα μέλλον χωρίς πόλεμο. Εδώ γεννήθηκαν οι
σκέψεις αυτού του μανιφέστου και εδώ πραγματοποιούνται. Για
την παγκόσμια εξάπλωση αυτών των σκέψεων έχει ιδρυθεί ένα
διεθνές πανεπιστήμιο, το ονομαστό “global campus” με παρόμοια
σημεία σε διαφορετικές ηπείρους. Οι παραπάνω αναφερόμενες
βασικές σκέψεις του σχεδίου συνδέονται με συγκεκριμένες
ερευνητικές εργασίες έρευνας στα θέματα της ενέργειας, του
νερού, και της διατροφής. Σχηματίζεται ένα νέο μοντέλο για την
κάλυψη των βασικών υλικών αναγκών του ανθρώπου χωρίς
καταστροφές στη φύση και στα συνδημιουργήματα. Η ενέργεια, το

νερό και η τροφή είναι χωρίς κόστος στη διαθεσιμότητα
ολόκληρης της ανθρωπότητας εάν διαχειριζόμαστε με λογική τις
φυσικές πηγές της γης μας. Κανείς πάνω στη γη δεν πρέπει να
υποφέρει από πείνα ή κρύο, όταν σταματήσει η τυραννία. Μακάρι
να μην είναι μάταιος ο θάνατος τόσων πολλών ανθρώπων που
εργάστηκαν για την ειρήνη! Το κάλεσμα από τη Γάζα και η φωνή
έκτακτης ανάγκης της γης δεν θα σβήσει χωρίς να ακουστεί. Η
καταστροφή στην Ιαπωνία έχει ξυπνήσει εκατομμύρια ανθρώπων. Ας
έρθουμε λοιπόν μαζί παγκοσμίως για τη διαμόρφωση ενός
αξιοβίωτου μέλλοντος.
Στο όνομα της ζωής.
Στο όνομα όλων των παιδιών.
Στο όνομα όλης της δημιουργίας.
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