Το έργο του Peter Kingsley

Το έργο του Peter Kingsley είναι να παρουσιάσει την αρχαία ιερή
παράδοση σε όλο της το µεγαλείο και δύναµη και να την κανει
προσιτή σε όλους.
Η παράδοση αυτή δηµιουργήθηκε πριν από χιλιάδες χρόνια ως
σύστηµα ικανό να οδηγήσει τον άνθρωπο στην εµπειρία της
αληθινής παραγµατικότητας. Και η σηµασία της για µας σήµερα
είναι τεράστια γιατί περιέχει µέσα της το µυστικό, το αρχικό
µήνυµα και τον ιερό σκοπό του κόσµου µέσα στον οποίο ζούµε.
Ο Peter Kingsley έκανε το διδακτορικό του στο Πανεπιστήµιο του
Λονδίνου και είναι επίτιµος καθηγητής σε τρία Πανεπιστήµια (δύο
στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής και ένα στον Καναδά).
Εχει γράψει τέσσερα βιβλία τα οποία µέσα σε λίγα µόλις χρόνια
είχαν βαθειά και εκτεταµένη επίδραση σε όλο τον κόσµο.
Ο Peter έχει εργαστεί στενά µε σαµάνους της Βορείου Αµερικής
και µε δασκάλους από διαφορετικές πνευµατικές παραδόσεις, µε
θεραπευτές και ιατρούς, µε επιστήµονες και ακαδηµαϊκούς,
καθώς και µε άτοµα που απλά νοιώθουν την ανάγκη να
γνωρίσουν µιά πραγµατικότητα µεγαλύτερη από αυτήν που είναι
συνηθισµένοι. Μέσα από τα βιβλία του και τις οµιλίες του
απευθύνεται κατ’ ευθείαν στην καρδιά και κατορθώνει να
µεταµορφώσει τον τρόπο που κατανοούµε όχι µόνο το παρελθόν
αλλά και το ποιοί είµαστε εµείς οι ίδιοι.
Πρόσφατα ο Peter έφερε την εργασία του πίσω στην Ελλάδα
ούτως ώστε τούτη η παράδοση να επιστρέψει στα αρχαία

χώµατα και να µπορέσει να βοηθήσει πνευµατικά την χώρα που
σήµερα υποφέρει µιά τέτοια σκληρή µοίρα.
Αν θέλετε να τον συναντήσετε προσωπικά µπορείτε να µας
στείλετε ένα µήνυµα. Αν επίσης θέλετε να συµµετάσχετε ή να
βοηθήσετε στην διοργάνωση ενός σεµιναρίου στην Ελλάδα µην
διστάσετε να επικοινωνήσετε µαζί µας.
Στην Ελλάδα έχουν µεταφραστεί τέσσερα βιβλία του:
Αρχαία Φιλοσοφία, Μυστήριο και Μαγεία
Στα Σκοτεινά Μέρη της Αρχαίας Ελληνικής Σοφίας
Αρχαιοελληνική Σκέψη και Δυτικός Πολιτισµός
Ο Εµπεδοκλής στον 21ο αιώνα
Για να προµηθευτείτε τεύχη των βιβλίων του στείλτε µας ένα
µήνυµα.
Επίσης έχουµε µιά µεγάλη ποικιλία CD και DVD από ζωντανές
ηχογραφήσεις οµιλιών, διαλέξεων και σεµιναρίων. Οι οµιλίες
είναι όλες στα Αγγλικά αλλά ο Peter µιλά πολύ καθαρά και είναι
εύκολο να γίνει κατανοητός. Γιά ένα πλήρη κατάλογο των
ηχογραφήσεων και βιβλίων του πατήστε εδώ.
Μερικά από τα άρθρα του έχουν µεταφραστεί στα Ελληνικά και
µπορείτε να τα διαβάσετε πατώντας εδώ.
Σας προσκαλούµε να εγγραφείτε στην λίστα σύνδεσης γιά να
µπορείτε να λαµβάνετε όλα τα νέα µας καθώς επίσης
πληροφορίες νέων βιβλίων µας και καινούργιων ηχογραφήσεων.
Εάν έχετε απορίες γύρω από οτιδήποτε διαβάζετε στην
ιστοσελίδα µας µην διστάσετε να µας γράψετε. Θα χαρούµε να
επικοινωνήσουµε µαζί σας.
Με θερµούς χαιρετισµούς,
Μαρία Kingsley

