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Ως η νέα και ζωντανή δημοκρατία του κόσμου, η Ινδία γιορτάζει τα 75 χρόνια της Ανεξαρτησίας της, θυμάμαι και
αναπολώ μερικές από τις όμορφες αναμνήσεις μου από την Ινδία ως πνευματική μητέρα και γκουρού της γνώσης του
κόσμου. 

Έχοντας γεννηθεί και μεγαλώσει σε μια χώρα που θεωρείται το λίκνο της δημοκρατίας και της φιλοσοφίας, πάντα
κοιτούσα με δέος την Ινδία, τη μεγαλύτερη δημοκρατία στον κόσμο με έναν πολύ αρχαίο πολιτισμό και ονειρευόμουν
να την επισκεφτώ. Καθώς μεγάλωσα και ενδιαφερόμουν να μάθω διάφορες μορφές χορού, η  ποικιλόμορφη
κουλτούρα και η ποικιλομορφία της Ινδίας μου κέντρισαν το ενδιαφέρον και η αγάπη και το ενδιαφέρον μου να μάθω
περισσότερα για τον Ινδικό χορό επίσης αυξήθηκε. Σύντομα το όνειρό μου να επισκεφτώ και να μελετήσω την Ινδική
κουλτούρα εκπληρώθηκε όταν επισκέφτηκα το Τσενάι για να σπουδάσω Ινδικό κλασικό χορό, μουσική, Abhinaya
(έκφραση) και Γιόγκα, θεωρία και πράξη, απο σπουδαίους γιόγκι και γκουρού χορού. Έζησα στο Τσενάι για 5
συνεχόμενα χρόνια και μετά την ολοκλήρωση των σπουδών μου ταξίδεψα σε όλη την Ινδία. Κατά τη διάρκεια της
παραμονής μου στην Ινδία, συνδέθηκα βαθιά με τον διάσημο σοφό της Vedanta Sri Chandra Swami Udasin.
Οι σπουδές μου και τα αντίστοιχα διπλώματα στον τομείς του πολιτισμού και γιόγκα που απέκτησα στην Ινδία
αποτέλεσαν τη βάση της επαγγελματικής μου ζωής στην Ελλάδα, όπου εισήγαγα, το 1985, τον Ινδικό κλασικό χορό
Bharata Natyam. 

Είχα την τύχη να μάθω τον χορό Bharata Natyam από διάσημους γκουρού του Padmabhushan όπως οι Sri Adyar K Lakshman, The
Dhananjayans και abhinaya από τον Srimati Kalanidhi Narayan. Γιόγκα, Vedanta και διαλογισμό έμαθα από τον Sri Desikachar, γιο του
σεβάσμιου γιόγκι του Νότου Sri Krishnamacharya στο KrishnamacharyaYoga Mandiram στο Τσενάι, στο γιόγκικο ίδρυμα
επιστημονικής έρευνας Kaivalyadhama και προχωρημένο διαλογισμό από τον Sri Chandra Swami Udasin. 

Η αγάπη και το πάθος μου για την Ινδία με οδήγησαν σε αυτή την όμορφη χώρα ξανά και ξανά. Το ενδιαφέρον μου για
την Ινδία είχε πάντα σχέση με την πνευματικότητα και την τέχνη, με τη σύνδεσή μου με μεγάλους Ινδούς δασκάλους,
που θεωρώ ότι είναι οι ζωντανές βιβλιοθήκες του κόσμου. Τα ταξίδια μου στην Ινδία μέχρι τώρα ήταν πολύ τακτικά
για περισσότερα από 30 χρόνια και σχετίζονται πάντα με τον χορό, τη γιόγκα, τη φιλοσοφία και τον διαλογισμό: πρώτα
ως μαθήτρια και αργότερα ως επαγγελματίας χορευτρία και δασκαλά της γιόγκα και του Bharata Natyam.

Η Ινδία για μένα είναι μια πολύτιμη πνευματική και πολιτιστική μητέρα για την ανθρωπότητα, με την αρχαία σοφία
και γνώση της να προσθέτει στον αρχαίο Ελληνικό πολιτιστικό θησαυρό και στον Ευρωπαϊκό πολιτισμό. 

Η Ινδία έχει δώσει στον κόσμο τόσους πολλούς σπουδαίους σοφούς, καλλιτέχνες και ιδέες σε όλους τους τομείς –
εμπνέοντας στοχαστές σε όλο τον κόσμο. Η Ινδία, ως δημοκρατική χώρα και αναδυόμενη δύναμη του κόσμου,
ανέκαθεν ασχολούνταν με την ανθρωπιστική εξέλιξη και ανάπτυξη του πλανήτη, σε αρμονία με την προγονική
δήλωση των Βέδων ότι όλα τα πλάσματα αυτού του πλανήτη είναι μέλη ενός και μοναδικού σώματος , το πνευματικό
σώμα του Ishwara.

Η ιδεολογία της Ινδίας – Vasudhaiva Kutumbakam – «Όλος ο κόσμος είναι μια οικογένεια», υπήρξε επίκαιρη και αποδεικνύεται
ξανά και ξανά. Ειδικά τα τελευταία χρόνια που οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο πρέπει να υποστούν ταλαιπωρία και
πόνο λόγω της πανδημίας, η Ινδία προχώρησε και επέκτεινε βοήθεια και συνδρομή σε πολλές χώρες του κόσμου. 
Δράττομαι αυτής της ευκαιρίας για να απευθύνω τους χαιρετισμούς μου στην πνευματική μου μητέρα – την Ινδία και
τους Ινδούς σε όλο τον κόσμο, και ότι καλύτερο καθώς γιορτάζουν τα 75 χρόνια της Ανεξαρτησίας.

 

Ινδία: Η Πνευματική Μητέρα του Κόσμου
 


