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Περιγραφή
Η «εικονογράφηση» του σώματος με τατουάζ και το τρύπημά του για την τοποθέτηση στολιδιών (το
αποκαλούμενο «πίρσινγκ»), είναι ένα από τα ισχυρά ρεύματα της μόδας τα τελευταία χρόνια, με θιασώτες της
κυρίως τη νεολαία!
Ωστόσο, όλα τους είναι παλιά, παμπάλαια, ακόμη δε και πρωτόγονα, όσο κι αν θέλουν κάποιοι να φαίνονται
καινούργια κι όσο αν κάποιοι άλλοι επιθυμούν μέσω αυτών να κάνουν την επανάστασή τους!
Έχουν τις ρίζες τους σε αρχέγονες φυλετικές και θρησκευτικές παραδόσεις, είναι εμποτισμένα σαφώς με
παγανιστικές ( = ειδωλολατρικές) ακόμη δε και αποκρυφιστικές αντιλήψεις.
Στο παρελθόν συνδέθηκαν, βεβαίως, με το περιθώριο, ενώ σήμερα περισσότερο θέλουν να είναι ένας τρόπος
έκφρασης διαφορετικής!
Με το τατουάζ σφραγίζεται κανείς ανεξίτηλα με κάτι, ενώ με το «πίρσινγκ» τρυπιέται για κάτι!

Στ’ αλήθεια τι ακριβώς συμβαίνει; Στο βιβλίο μας αυτό δίνονται σαφείς και τεκμηριωμένες απαντήσεις. Ναι!

Περιεχόμενα
- Πρόλογος

- ΜΕ ΤΟ «ΤΑΤΟΥΑΖ» ΣΦΡΑΓΙΖΕΤΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΤΙ…
1. Η ονομασία του.
2. Η ιστορία του
3. Η νεώτερη ιστορία και η ευρύτερη διάδοσή του
4. Πως και με τι μέσα γίνεται η όλη διαδικασία;
5. Ποιοι στιγματίζονται με τατουάζ;
6. Να τι έδειξε σύγχρονη επιστημονική έρευνα…
7. Το παγανιστικό τους περιεχόμενο!
α. Ξεκίνησε από την Αρχαία Αίγυπτο!
β. Σ’ όλους τους λαούς είναι συνδεδεμένο με παγανιστικές αντιλήψεις!
γ. Το αποκαλυπτικό περιεχόμενο των σχεδίων.
δ. Αναλύοντας μερικά απ’ αυτά…
ε. Ακόμη και σήμερα έτσι το αντιλαμβάνονται πολλοί!
στ. Η Αγία Γραφή και η Εκκλησία τα καταδικάζουν!
8. Για ποιους λόγους φθάνει κανείς στο τατουάζ;
9. Ποιες είναι οι επιπτώσεις;
10. Τι γίνεται με τα … θρησκευτικού περιεχομένου τατουάζ;
11. Τι είναι τα τατουάζ χένας;

12. Πως το μάρκετινγκ προωθεί το τατουάζ ακόμη και στα παιδιά!
13. Το συμπέρασμά μας

-

… ΜΕ ΤΟ «ΠΙΡΣΙΝΓΚ» ΤΡΥΠΙΕΤΑΙ ΚΑΝΕΊΣ ΓΙΑ ΚΑΤΙ !
1. Η ονομασία του
2. Η ιστορία του
3. Σε ποια σημεία του σώματος τοποθετούνται;
4. Από ποιους;
5. Τι ακριβώς συμβαίνει σήμερα;
6. Για ποιους λόγους τρυπά κανείς το σώμα του;
7. Έχει και το «piercing» την παγανιστική του προέλευση!
8. Ποιες είναι οι επιπτώσεις;
9. Το συμπέρασμά μας.

- ΕΠΙΛΟΓΟΣ
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