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 πατήστε εδώ ή
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.
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

