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Εισαγωγή
«Πώς να γεφυρώσουμε τις διαιρέσεις μας και να φέρουμε ειρήνη στον κόσμο;»
Έχω θέσει έντονα αυτό το ερώτημα για μεγάλο χρονικό διάστημα, ειδικά από τη στιγμή που ίδρυσα το «Cercle
de Réflexion des Nations» (Κέντρο Διασκέψεων των Εθνών) στα Ηνωμένα Έθνη στη Νέα Υόρκη το 1994 με
εκπαιδευτικά προγράμματα για τους ηγέτες και έργα ανθρωπιστικής βοήθειας για την οικοδόμηση της ειρήνης
στον κόσμο.
Είναι ένα υπαρξιακό ερώτημα της ίδιας της Ύπαρξής μας, οπότε δεν υπάρχει απόλυτη απάντηση, όμως από το
εσωτερικό του καθενός μας, το θέτουμε καθημερινά συνειδητά ή / και ασυνείδητα, για να διατηρήσουμε την
ισορροπία μας στη ζωή.
Δεν έχω καμία απάντηση ακόμη και σήμερα. Αλλά ένα θεμελιώδες σημείο μέσα μου, μου δίνει το κουράγιο να
προοδεύω κάθε μέρα στην κατανόηση αυτής της ερώτησης με σημαντικά ζητήματα του Γιατί, Πότε και Πώς να
πραγματοποιήσουμε αυτή την «Οικοδόμηση της Ειρήνης».
Το ερώτημα που είναι πιο κοντά μας σήμερα είναι: «Πώς να γεφυρώσουμε τις δικές μας διαιρέσεις».
Η πεποίθησή μου είναι ότι:

«Μόνον ό, τι μας υπερβαίνει, μας ενώνει»
Η ύπαρξη του Θεού, η αποκάλυψή του, ο λόγος του, η δύναμή του και το δικό μας άνοιγμα καρδιάς είναι
σχετικά με όλα αυτά; ... Ναι, αυτό πιστεύω ( OM AY RHIM SWAHA )
Και σήμερα, το ειλικρινές μας χαμόγελο και η χαρά μας είναι η έκφραση αυτού που μας ξεπερνά και μας
ενώνει.

Ενδεικτική ιστορία του Τόμας Έντισον
Μια μέρα, σαν μικρό παιδί, ο Τόμας Έντισον γύρισε σπίτι από το σχολείο και έδωσε ένα χαρτί στη μητέρα του.
Της είπε, «Μαμά, ο δάσκαλός μου μού έδωσε αυτό το χαρτί, μόνο εσύ πρέπει να το διαβάσεις. Τι λέει;»
Τα μάτια της βούρκωσαν καθώς διάβαζε το γράμμα δυνατά στο παιδί της:
«Ο γιος σας είναι ιδιοφυΐα. Αυτό το σχολείο είναι πολύ μικρό γι’ αυτόν και δεν έχει αρκετά
καλούς δασκάλους για να τον εκπαιδεύσουν. Σας παρακαλώ να τον διδάξετε μόνη σας.»
Η μητέρα του έκανε ακριβώς αυτό μέχρι την ώρα που αρρώστησε και πέθανε.
Πολλά χρόνια μετά το θάνατο της μητέρας του, ο Τόμας Έντισον έγινε ένας από τους μεγαλύτερους εφευρέτες
του αιώνα. Μια μέρα έψαχνε μερικά από τα πράγματά της και βρήκε την διπλωμένη επιστολή που έγραψε ο
παλιός του δάσκαλος στη μητέρα του εκείνη την ημέρα. Την άνοιξε ....
Το μήνυμα που ήταν γραμμένο στην επιστολή ήταν:
«Ο γιος σας είναι διανοητικά ανεπαρκής, δεν μπορούμε να τον αφήσουμε να παρευρίσκεται πια
στο σχολείο μας. Αποβάλλεται.»

Ο Έντισον συγκινήθηκε διαβάζοντάς το και στη συνέχεια έγραψε στο ημερολόγιό του:
«Ο Τόμας Έντισον ήταν ένα παιδί διανοητικά ανεπαρκές, που η μητέρα του τον έκανε τη
μεγαλοφυία του αιώνα.»

Η μεγαλοφυΐα είναι ένα τοις εκατό
έμπνευση
και ενενήντα εννιά τοις εκατό
προσπάθεια.

Ο Τόμας Άλβα Έντισον ήταν Αμερικανός εφευρέτης και επιχειρηματίας,
ο οποίος έχει χαρακτηριστεί ως ο μεγαλύτερος εφευρέτης της Αμερικής

Συμπεράσματα
1- Τι μπορούμε να μάθουμε από την ιστορία του Τόμας Έντισον;
° Το Θάρρος και την Αγάπη της μητέρας (της μητέρας του καθενός μας).
° Ένας θετικός ενθαρρυντικός λόγος μπορεί να βοηθήσει ν’ αλλάξει όλη η ζωή κάποιου ...

2- Τι μπορούμε να μάθουμε σήμερα και στην καθημερινή ζωή μας παρόμοιο με αυτή την ιστορία;
° Εάν δεν έχουμε ειρήνη, είναι επειδή έχουμε ξεχάσει ότι ανήκουμε ο ένας στον άλλο.
° Ο λόγος του Θεού μπορεί να βοηθήσει ν’ αλλάξει όλη η ζωή κάποιου ...

3- Όλα τα έργα αγάπης είναι έργα ειρήνης
Και προσμένουμε τον καιρό κατά τον οποίο η Δύναμη της Αγάπης θα αντικαταστήσει την Αγάπη για
Δύναμη. Τότε ο κόσμος μας θα γνωρίσει τις ευλογίες της ειρήνης.
Θα έρθει πολύ σύντομα ... επειδή όλοι μας γνωρίζουμε ότι

Βεδαντιστής και Σούφι, χειροτονημένος βουδιστής μοναχός Μποντισάτβα (1992, 2001, 2014), (1992, 2001,
2014), ο Μισέλ Τάο Τσαν αφιερώνει τη ζωή του στο να υπηρετεί την οικοδόμηση της ειρήνης και της
βιώσιμης ανάπτυξης.
Το πανεπιστημιακό του υπόβαθρο χτίστηκε παράλληλα με την επαγγελματική του σταδιοδρομία με την
πραγματοποίηση διδακτορικών σπουδών: Διδακτορικό Δίπλωμα στη Βιολογία και Διδακτορικό Επιστημών στη
Φυσική (UTC, Γαλλία), Μεταπτυχιακό και Διδακτορικό στη Διοίκηση Επιχηρήσεων (ISM, ΗΠΑ), Διδακτορικό
Ψυχολογίας (UMSc, ΗΠΑ).
Ειδικευμένος στην Κλινική Βιοφυσική και Διεθνή Διαπραγμάτευση, αφιέρωσε ουσιαστικά την καριέρα του
στον τομέα της Υγείας, ως Ερευνητής, Καθηγητής, Διευθυντής Marketing και Ανάπτυξης, Διευθυντής
Οικονομικών και Ανθρωπίνων Πόρων για μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις (Hoechst, Nautilus, Fgene,
TMC Development, LBF, Sanofi-Aventis, Securitas, Niscayah)
Ιδρυτής και Πρόεδρος του Κέντρου Διασκέψεων των Εθνών (CRN) από το 1994, υπέγραψε 2 εκπαιδευτικές
συμφωνίες σε Κυβερνητικό επίπεδο με τα Ηνωμένα Έθνη (UNITAR) για 2 εκτελεστικά προγράμματα:
- «Διδακτορικό Διαχείρισης Ειρήνης» για διπλωμάτες, θρησκευτικούς ηγέτες (υπεγράφη το 2007),
- «Διδακτορικό Δίπλωμα Διεθνούς Διακυβέρνησης και Βιώσιμης Ανάπτυξης» για Υπουργούς και Υφυπουργούς
του κόσμου (υπεγράφη το 2007, με δομικές διεργασίες) και

- Η «διακήρυξη του Καθήκοντος του Ανθρώπου», Ηνωμένα Έθνη, Νέα Υόρκη, 1 Μαρτίου 2006
Σήμερα ο Μισέλ Τάο Τσαν αφιερώνει όλες τις γνώσεις του για να αναπτύξει Υψηλότερη
Διανόηση, Υψηλότερη Ηθική και Υψηλότερη Σοφία για τον κόσμο και από τον κόσμο.

