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ΤΑΞΙ∆Ι ΠΟ ΧΘΕΣ 
Η θεραπευτική 
δύναµη τικ 
µετενσάρκωση^ 
Brian Weiss 
Εκδοσεκ ∆ιόπτρα 

To βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας περιλαµβάνει 
πολυάριθµες ιστορίες ανθρώπων 

που πραγµατοποίησαν αναδροµές 
σε προηγούµενες ζωές τους, είτε µε τη 
βοήθεια θεραπευτή είτε µόνοι τους. Οι 
µαρτυρίες τους συνιστούν έναν πλούσιο 
κατάλογο που περιλαµβάνει τόσες διαφορετικές 

εµπειρίες, ώστε µας υποχρεώνει 
να αναθεωρήσουµε τις απόψεις µας. Οι ιστορίες που παρουσιάζονται 

στο βιβλίο όχι µόνο περιγράφουν αυτές τις εµπειρίες, αλλά λειτουργούν και 
ως αφυπνιστικά µηνύµατα. Ο ίδιος ο συγγραφέας λέει: «Όλα αυτά τα χρόνια, 

έχω γνωρίσει ανθρώπους οι οποίοι, εξαιτίας των προκαταλήψεων τους, 
απορρίπτουν την έννοια της θεραπευτικής αναδροµής σε προηγούµενες 
ζωές. Αλλά καθώς διαβάζει κανείς αυτές τις µαρτυρίες, θα συνειδητοποιήσει 
ότι συντελούνται µέσα του ανεξίτηλες αλλαγές». 
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1Q84 (Tops 3) 
Χαρούκι Μουρακάµι, Εκδόσεκ Ψuxoyios 
Στο τρίτο µέρος της δηµοφιλούς τριλογίας του, ο Μουρακάµι 

αυξάνει την ένταση, επιτείνει το λυρισµό, εµβαθύνει 
στην ιδιαιτέρως λεπτή ευαισθησία της γραφής του και 
οδηγεί τους ήρωές του στην τελική ευθεία της αναγνώρισης 

- µε την προσθήκη ενός µυστηριώδους και αξέχαστου 
χαρακτήρα. Από το πολιτικό θρίλερ µέχρι την ιστορία 
αγάπης, ένα µαύρο παραµύθι που περιέχει τα πάντα και 
απευθύνεται στους πάντες - εφόσον δεχόµαστε ότι οι 
πάντες έχουν, κάποια στιγµή στη ζωή τους, αγαπήσει. 

Όχι για το κέρόο$ 
Nussbaum Martha, Εκδόσεις Κριτική 
Σε αυτό το σύντοµο, αλλά τόσο διαφωτιστικό βιβλίο η 
καταξιωµένη φιλόσοφος Martha C. Nussbaum υπογραµµίζει 
τη σηµασία των ανθρωπιστικών σπουδών σε όλες τις 
βαθµίδες εκπαίδευσης. Στην εποχή µας, όπως υποστηρίζει 
η Nussbaum, βασικός στόχος της εκπαίδευσης έχει γίνει 
η παραγωγικότητα προς όφελος της οικονοµίας και όχι 
η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και η διαµόρφωση 
µορφωµένων πολιτών µε ενσυναίσθηση απέναντι στους 
συνανθρώπους τους. 
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