Σημείωμα στην ελληνική έκδοση

M

πορεί ο Θεός να αναβιώσει σε μια εποχή σκεπτικισμού;
Στις μέρες μας η πίστη βρίσκεται στο ναδίρ της, στο «σημείο
μηδέν»: τραγικά γεγονότα και φυσικές καταστροφές καθώς
και κινήματα μαχητικού αθεϊσμού έχουν κλονίσει –αν όχι πλήρως
αποδομήσει– την πίστη πολλών ανθρώπων σε έναν καλοκάγαθο,
πανταχού παρών, παντοδύναμο και ελεήμονα Θεό. Υπάρχουν άνθρωποι που δηλώνουν απογοητευμένοι· αισθάνονται ότι ο Θεός τούς
κοιτάζει από ψηλά, αδιάφορος για τις δυσκολίες και τα βάσανά τους.
Έτσι οι οργανωμένες θρησκείες εγκαταλείπονται και η αναζήτηση του
Θεού έχει ατονήσει.
Θα μπορούσε να υπάρξει στις μέρες μας μια επανασύνδεση με
τον Θεό; Είναι δυνατόν κάτι τέτοιο; Για τον Deepak Chopra η εποχή
μας είναι η καλύτερη στιγμή για να κάνουμε την πνευματικότητα αυτό
που πραγματικά πρέπει να είναι: αξιόπιστη γνώση για την ανώτερη
πραγματικότητα που είναι ο Θεός.
«Αποφάσισα να γράψω ένα βιβλίο για την επανασύνδεση με τον
Θεό, έτσι ώστε ο Θεός να γίνει πραγματικός [...] και αξιόπιστος [...].
Αν υπάρχει ένας τέτοιος Θεός, τότε δεν έχουμε λόγο να νιώθουμε
απογοήτευση ούτε από Εκείνον ούτε από τον εαυτό μας. Δεν χρειάζεται
να κάνουμε ένα άλμα πίστης. Πρέπει ωστόσο να κάνουμε κάτι πιο
βαθύ, μια αναθεώρηση του τι είναι πιθανό. Κάτι τέτοιο προϋποθέτει
μια εσωτερική μεταμόρφωση. Αν κάποιος σας πει: “Η βασιλεία των
ουρανών είναι μέσα σου”, δεν θα πρέπει να σκεφτείτε: “Όχι, δεν
είναι μέσα μου“. Θα πρέπει να αναρωτηθείτε τι χρειάζεται να γίνει για
να αποδειχθεί αληθινή αυτή η φράση. Ο δρόμος της πνευματικότητας
αρχίζει με μια παραδοξότητα: ότι κάτι τόσο απίστευτο όσο ο Θεός
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DEEPAK CHOPRA

μπορεί πραγματικά να υπάρχει», μας λέει ο συγγραφέας αυτού του
βιβλίου, Deepak Chopra.
Ο Deepak Chopra είναι κορυφαίος δάσκαλος της ανατολικής φιλοσοφίας στον δυτικό κόσμο και από τους πιο σημαντικούς συγγραφείς
της εποχής μας. Πολυγραφότατος, με τα βιβλία του να σημειώνουν
πωλήσεις εκατομμυρίων αντιτύπων και τις διαλέξεις του να έχουν
τεράστια επιτυχία, συνδυάζει την πνευματική αναζήτηση με την πρόοδο της κβαντικής μηχανικής για να αναδείξει μια νέα πολυδιάστατη
πραγματικότητα και να βοηθήσει τους ανθρώπους να βρουν το νόημα
της ζωής. Παρότι δεν έχει υιοθετήσει καμιά οργανωμένη θρησκεία
στην προσωπική του ζωή, δεν παύει να αναζητά με πάθος τον Θεό.
Και αυτό ακριβώς κάνει στο νέο του βιβλίο, Το Μέλλον του Θεού.
Μια κρίση της πίστης είναι σαν τη φωτιά από την οποία πρέπει
να περάσουμε για να φτάσουμε στη δύναμη, την αλήθεια και την
αγάπη. «Η πίστη πρέπει να διασωθεί για το καλό όλων μας», γράφει
ο Chopra. «Από την πίστη πηγάζει το πάθος για την αιωνιότητα, που
είναι ακόμη πιο ισχυρό από την αγάπη. Πολλοί από εμάς έχουν χάσει
αυτό το πάθος ή δεν το είχαν ποτέ». Σε κάθε εποχή, η πίστη είναι
μια κραυγή από την καρδιά. Ο Θεός είναι η ανώτερη συνείδηση που
ανταποκρίνεται σε αυτή την κραυγή. «Από μόνη της η πίστη δεν φέρνει
τον Θεό, κάνει όμως κάτι πιο επίκαιρο: Καθιστά τον Θεό πιθανό».
«Για να έχει ο Θεός μέλλον», υποστηρίζει ο Chopra, «πρέπει να
φύγουμε από το σημείο μηδέν της πίστης και να βρούμε έναν άλλο
τρόπο για να ζούμε πιο πνευματικά». Και τι χρειάζεται για να αποκτήσουν οι άνθρωποι μια πνευματική ζωή πιο ισχυρή από οτιδήποτε
άλλο στο παρελθόν; Αυτό που χρειάζεται, απαντά ο συγγραφέας,
είναι να στραφούμε στο εσωτερικό μας. Ο Θεός βρίσκεται στην
πηγή της ανθρώπινης συνείδησης. Κάθε άτομο μπορεί να βρει μέσα
του τον Θεό. Καθώς το κάνει αυτό, η καθημερινή ζωή του θα κατακλύζεται από θεϊκές ιδιότητες, όπως αγάπη, συμπόνια, συγχώρεση,
τις οποίες θα βιώνει ως πραγματικότητα. Έτσι η αναζήτηση του Θεού
θα λειτουργεί με έναν βαθύ μεταμορφωτικό τρόπο.
Στο βιβλίο σκιαγραφείται ένα μονοπάτι που μπορεί να μας οδηγήσει στον Θεό. Το μονοπάτι περνά από τρεις καταστάσεις της επίγνωσης: την απιστία, την πίστη και την πραγματική γνώση, ή αλλιώς
τη μετάβαση από το «Δεν υπάρχει Θεός» στο «Μπορεί να υπάρχει

Το Μέλλον του Θεού
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Θεός» και τελικά στο «Ο Θεός είναι μέσα μου». Η απιστία η πίστη
και η πραγματική γνώση είναι τρία εξελικτικά στάδια. Όπως λέει ο
συγγραφέας, «εξερευνώντας το πρώτο, θα δείτε σας ανοίγεται το
επόμενο. Η εξέλιξη είναι εκούσια όταν πρόκειται για τον εσωτερικό
κόσμο. Η επιλογή εκεί είναι απολύτως ελεύθερη. Έχοντας γνωρίσει
την απιστία με κάθε λεπτομέρειά της, μπορείτε να μείνετε εκεί ή να
προχωρήσετε στην πίστη. Μόλις εξερευνήσετε την πίστη, μπορείτε να
κάνετε το ίδιο και είτε να την αποδεχτείτε ως το πνευματικό σας σπίτι
είτε να κοιτάξετε πιο μακριά. Το τέλος του ταξιδιού κοσμεί η γνώση
του Θεού, που είναι εξίσου εφικτή με τα άλλα δύο στάδια και πολύ
πιο πραγματική. Η γνώση του Θεού δεν είναι κάτι πιο μυστικιστικό
από το να γνωρίζει κανείς ότι η Γη κινείται γύρω από τον Ήλιο. Και
στις δύο περιπτώσεις έχουμε ένα παγιωμένο δεδομένο, και όλες
οι προηγούμενες αμφιβολίες και οι λανθασμένες πεποιθήσεις θα
χαθούν με φυσικό τρόπο».
Το Μέλλον του Θεού είναι ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο. Προσκαλεί, προκαλεί, προβληματίζει. Μπορεί κανείς να διαφωνεί ή να
συμφωνεί με ολόκληρο το περιεχόμενό του ή με κάποια σημεία του.
Το σίγουρο πάντως είναι ότι θα αναγκαστεί να συλλογιστεί σοβαρά
τα επιχειρήματα του συγγραφέα, να αναλύσει τα αντεπιχειρήματα
των οπαδών του μαχητικού αθεϊσμού, ενώ δεν αποκλείεται και να
καταλήξει σε μερικά δικά του συμπεράσματα. Τελειώνοντας την
ανάγνωση του βιβλίου είναι πολύ πιθανό να έχει τροποποιήσει ως
ένα βαθμό παγιωμένες εικόνες και αντιλήψεις του σε σχέση με τον
εαυτό του, τη συνείδησή του, την πραγματικότητα και τον Θεό όπως
και όπου και αν τον βλέπει.
Για τρεις περίπου δεκαετίες ο Deepak Chopra εμπνέει εκατομμύρια
ανθρώπους με τα γραπτά και τη διδασκαλία του. Στο Μέλλον του Θεού
προσκαλεί όλους εμάς σε ένα συναρπαστικό ταξίδι του πνεύματος,
στο τέλος του οποίου θα έχουμε κατανοήσει τον Θεό και τη δική
μας θέση στο σύμπαν. Τώρα είναι η στιγμή του επαναπροσδιορισμού
και της ανανέωσης, υποστηρίζει ο Chopra. Τώρα είναι το μέλλον.
Χ.Ξ.

