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Οι ανθρώΟι ανθρώπινες αξίες ινες αξίες 

στην αρχαία

Ο 
αρχαί-

ος Αιγυ-
πτιακός Πο-

λιτισμός είναι 
ίσως ο σημαντι-

κότερος απ’ όσους 
γνωρίζουμε, γιατί μας 

προσφέρει μια ποιοτική προσφέρει μια ποιοτική 
συνέχεια, που διαρκεί πολ-συνέχεια, που διαρκεί πολ-

λές χιλιετίες.

Η σύγχρονη επιστήμη αποδίδει μια 
αμφίβολη διάρκεια μόλις 4.000 χρό-

νων για τη ζωή του Αιγυπτιακού Πολι-
τισμού. Ακόμα κι αν δεν πάρουμε υπόψη 

μας τις παραδόσεις των Αιγυπτιακών πηγών, 
που αναφέρουν μια προδυναστική Αίγυπτο της 

οποίας οι ρίζες φτάνουν πολλές χιλιάδες χρόνια 
πριν, και πάλι τα 4.000 χρόνια της επιστήμης κατα-

τάσσουν την Αίγυπτο στην κορυφή των Πολιτισμών.

 Μελετώντας την αρχαία Αίγυπτο, παρατηρούμε μια ενότητα 
και μια συνοχή, που απογείωσε σε μεγάλα ύψη το πολιτισμικό 

επίπεδο αυτού του λαού. Αυτό το μεγαλείο πηγάζει από μια Ηθική 
η οποία εκφράζεται  και στον πιο απλό άνθρωπο αυτής της χώρας. 

Πρόκειται για μια Ηθική που πήγασε από μια Θρησκεία με πολύ φυσικό 
τρόπο, που δεν διαχώριζε τις ανθρώπινες δράσεις από τη Θεία Δικαιοσύνη.

Γιώργος Αναστασιάδης

Α Ι Γ Υ Π Τ ΟΑ Ι Γ Υ Π Τ Ο
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Έχουν σωθεί φράσεις με συμβουλές, 
διδασκαλίες και προτροπές που οι Σο-
φοί άφησαν στους απογόνους τους, 
προκειμένου να εφαρμοστούν και να 
αποτελέσουν παράδειγμα Αιώνιας 
Ηθικής. Ως αποτέλεσμα συναντάμε 
έναν ανθρωπισμό, τόσο πνευματικό, 
που εύκολα φαίνεται η ιερή του ρίζα.

Έργα Ηθικής αξίας αποδίδονται στον 
Ιμχοτέπ, το Βεζίρη του Φαραώ Ζοσέρ, 
στον Μερικαρά, στον Αμενεμόπ, 
στον πρίγκιπα Χορντζεφέντ και άλ-
λους. Ας δούμε μια σύνθεση αντιλή-
ψεων σύμφωνα με μια ηθική η οποία 
προσαρμοζόταν σε κάθε κύτταρο 
του Αιγυπτιακού Πολιτισμού.

Ο Γάμος πρέπει να βασίζεται στην 
αγάπη, στην αλληλοκατανόηση και 
την πίστη. Το παιδί, ως αποτέλεσμα 
μιας σωστής οικογένειας, είναι ευγενι-
κό σε λόγια και έργα, αποφεύγοντας 
τη ζήλια και την απληστία. Ο πατέρας 
εκφράζει μια ηθική που πηγάζει από 
τον ίδιο το Φαραώ και βασίζεται στη 
Σοφία, τη Θεία Τάξη και την Παγκό-
σμια Δικαιοσύνη.

Η Φιλία μεταξύ των ανθρώπων είχε 
πολύ μεγάλη αξία. Αποτελούσε ένα 
συμπληρωματικό στοιχείο και ολο-
κλήρωνε την οικογενειακή ευτυχία.

Η Αλληλεγγύη πηγάζει από ένα Φυσικό Νόμο 
(ΜΑΑΤ) και χωρίς υποχρεώσεις και καταναγκα-
σμούς οδηγεί σε μια ενεργητική φιλανθρωπία και 
μια κοινωνική αλληλεγγύη.

Η ηθική διαπότιζε ολόκληρο το Δημόσιο Βίο. Από 
το Φαραώ μέχρι και τον πιο απλό άνθρωπο υπήρ-
χε μια ανταπόκριση σ’ ένα πνεύμα δικαιοσύνης, σε 
μια ηθική που πήγαζε από τη ΜΑΑΤ.

Η Δικαιοσύνη, η Αλήθεια και η Εμπιστοσύνη 
πήγαζαν από το Μοναδικό Θεό και εκφράζονταν μέσα 
στους ανθρώπους ως Νόμος (ΜΑΑΤ).

«Αν είσαι μεγάλος, 
ενώ πριν ήσουν μικρός, 

αν είσαι πλούσιος, 
ενώ πριν ήσουν φτωχός

μην είσαι φιλάργυρος 
με τα πλούτη σου
γιατί σου δόθηκαν 

σαν ένα Θείο δώρο»

(Πταχοτέπ)

«Μη βλάπτεις κανέναν, 
για να μη βλάπτουν εσένα.

Μην είσαι σκληρόκαρδος με έναν άνθρωπο 
και αν μπορείς μεσολάβησε γι’ αυτόν» 

(Ονζεσόνκυ)

Ο Πταχοτέπ συμβουλεύει τους δημόσιους υπαλλήλους 
να δίνουν συνεχώς το καλό παράδειγμα, να εργάζονται 
ευχάριστα και να καλλιεργούν την αγάπη προς όλους 
τους ανθρώπους.

Η Ευγένεια βασίζεται στον αυτοέλεγχο της προσωπικότη-
τας, στην μετριοπάθεια και στο σεβασμό για την τάξη.

«Η Δικαιοσύνη 
είναι μεγάλη, 

αμετάβλητη, σταθερή
και δεν έχει ταραχθεί από 

την εποχή 
του Όσιρι»                        

                      
(Πταχοτέπ)
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ÂÉÂËÉÏÃÑÁÖÉÁ

-Ç ÌõóôçñéáêÞ Áßãõðôïò 
Fernad Schwarz
Åêäüóåéò ÍÅÁ ÁÊÑÏÐÏËÇ
-Ç Áñ÷áßá Áßãõðôïò
Jean Vercoutter
Eêäüóåéò Ì.ÊÁÑÄÁÌÉÔÓÁ
-Ôá ÁéãõðôéáêÜ ÌõóôÞñéá
Ã. ÓéÝôôïò
Åêäüóåéò ÐÕÑÉÍÏÓ ÊÏÓÌÏÓ
-Ç êáèçìåñéíÞ æùÞ óôçí Áñ÷áßá Áßãõðôï
ÐéÝñ ÌïíôÝ
Åêäüóåéò ÙÊÅÁÍÉÓ

« Αν θέλεις να είσαι ευγενικός, μη βομβαρδίζεις
 με ερωτήσεις αυτόν που συναντάς...

 Αν αυτός αφήνει να φανεί η αμάθεια του και σου δίνει την 
ευκαιρία να τον ντροπιάσεις, 

φέρσου με λεπτότητα...»

(Πταχοτέπ)
  

«Μην κοροϊδέψεις τον τυφλό, 
μη ντροπιάσεις το νάνο, 

ούτε να περιπαίξεις την κατάσταση 
του αναπήρου».

(Αμενεμόπ)

Η Εργασία, ως έκφραση δημιουργικότητας 
του ανθρώπου, βοηθά στην αποχή από 
την απληστία και τη ζήλια και αποτρέπει τη 
συσσώρευση αγαθών με άτιμο τρόπο.

Αρετές και αξίες που σήμερα όχι μόνο δεν 
έχουν καμιά αξία, αλλά αντίθετα θεωρούνται 
δείγμα αδυναμίας και στοιχεία μη πετυχημέ-
νου ανθρώπου, τότε, πριν χιλιάδες χρόνια, 
αποτέλεσαν τη ραχοκοκαλιά μιας Ηθικής 
που διαμόρφωσε ένα μεγάλο Πολιτισμό.

Η Δικαιοσύνη, η Αλήθεια, ο Φυσικός Νόμος 
ΜΑΑΤ, η Αλληλεγγύη και η Ευγένεια υπερεί-
χαν μέσα στην ψυχή του αρχαίου Αιγυπτίου 
και εκτόπιζαν τη ζήλια, την απληστία, την εκ-
μετάλλευση και πολλά άλλα αρνητικά στοι-
χεία που σήμερα συνοδεύουν τον «πετυχη-
μένο άνθρωπο».

Τα σωστά πρότυπα υπάρχουν, αρκεί  να τα 
αναζητήσουμε για να τα βρούμε.  

« Μη σπρώξεις την καρδιά σου στην αναζήτηση του πλούτου.« Μη σπρώξεις την καρδιά σου στην αναζήτηση του πλούτου.
Μη φιλοδοξείς να έχεις περισσότερα, αν έχεις ήδη τα αναγκαία.
Μη φιλοδοξείς τα πλούτη του πλουσίου, αν ελεύθερα μπορείς 

να τρως το ψωμί σου.»

(Αμενεμόπ)
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«ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ». Αυτό το ρητό διάβαζε ο επισκέπτης στην αρχαιότητα στο ναό του Απόλ-
λωνα στους Δελφούς και μέσα του βρίσκεται το κλειδί όλης της Σοφίας. Άνθρωπε, γνώρισε τον 
εαυτό σου!

Από τα πανάρχαια χρόνια, ο άνθρωπος, προσπάθησε να γνωρίσει τον εαυτό του, να γνωρίσει 
το μυστήριο της ύπαρξης και να δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα που τον βασάνιζαν «ποιος 
είμαι, από πού έρχομαι και πού πηγαίνω;».

Μεγάλοι πολιτισμοί…Αίγυπτος, Κίνα, Ινδία, Ελλάδα, Ρώμη, Νότια Αμερική, έδωσαν απαντήσεις 
στο ερώτημα, απαντήσεις βασισμένες σε βαθιές φιλοσοφικές, επιστημονικές και θρησκευτικές 
γνώσεις. 

Κύλησαν τα χρόνια…κοιμήθηκαν οι αρχαίοι πολιτισμοί και σήμερα εμείς οι  άνθρωποι του 
21ου αιώνα, θεωρούμε ότι γνωρίζουμε πολλά για τον άνθρωπο, αλλά πάντα θα κουβαλάμε 
μέσα στην ψυχή μας το αναπάντητο ερώτημα «Εγώ ποιος είμαι, από πού έρχομαι;» το οποίο θα 
κεντρίζει κάθε οδοιπόρο της γνώσης. Η προσπάθεια τού ανθρώπου να βρει απαντήσεις σε αυτό 
το ερώτημα ονομάζεται Φιλοσοφική ή Πνευματική Αναζήτηση.

Οι αρχαίες εσωτερικές διδασκαλίες μάς λένε ότι ο άνθρωπος αποτελείται από 7 σώματα, που 
βρίσκονται σε διαφορετικά επίπεδα -διαφορετικές συχνότητες- της Φύσης. Έχουμε δηλαδή εκτός 
από τη συνείδηση του φυσικού σώματος, άλλες έξι συνειδήσεις.  

Και εδώ συναντάμε τον αριθμό 7 αναγνωρίζοντας τη σημασία του στο Σύμπαν. Έχουμε τα 7 
κρυστάλλινα συστήματα που προσδιορίζουν τις μορφές της κρυσταλλοποίησης των ορυκτών, 
τις 7 στοιβάδες του ατόμου, τα 7 γεωλογικά στρώματα της γης, τους 7 πλανήτες, τα 7 χρώματα 
της Ίριδας, τις 7 μουσικές νότες, τις 7 οικογένειες του περιοδικού συστήματος  των Χημικών στοι-
χείων, τους 7 αδένες εσωτερικής έκκρισης του οργανισμού κ.λ.π. 

ΟΙ ΕΠΤΑ ΟΙ ΕΠΤΑ 
ΣΥΝΕΙ∆ΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΙ∆ΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 

ΑΝΘΡΩΑΝΘΡΩΑΝΘΡ ΠΟΥΠΟΥΘεοδώρα ΜαρτζούκουΘεοδώρα Μαρτζούκου

« Μ ε  ρ ω τ ά ς « Μ ε  ρ ω τ ά ς 
πώς γίνηκα τρελός. Να πώς γίνηκα τρελός. Να 

πώς: Μια μέρα, καιρό πριν γεν-πώς: Μια μέρα, καιρό πριν γεν-
νηθούν πολλοί θεοί, ξύπνησα από νηθούν πολλοί θεοί, ξύπνησα από 

ύπνο βαθύ και ανακάλυψα πως όλες οι 
μάσκες είχαν κλεφτεί. Και οι εφτά μάσκες 

που είχα φτιάξει και είχα φθείρει μέσα σε 
εφτά ζωές…εφτά ζωές…

…Για πρώτη φορά, ο ήλιος φίλησε το γυμνό 
μου πρόσωπο και η ψυχή μου φλογίστηκε 
από αγάπη για τον ήλιο και δεν ήθελα τις μά-
σκες μου πια τώρα. Και μέσα σε έκσταση 

φώναξα: ευλογημένοι οι κλέφτες που 
έκλεψαν τις μάσκες μου. Έτσι γίνη-

κα τρελός»κα τρελός»κα τρελός . (Χαλίλ Γκιμπράν, 
Ο Τρελός).
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Ας γνωρίσουμε αυτούς τους φορείς του αν-
θρώπου, ξεκινώντας  από τον πιο τραχύ, από 
τον έβδομο, και τελευταίο φορέα, που είναι το 
σώμα του και που στην εσωτερική φιλοσοφία 
ονομάζεται Αιθεροφυσικός φορέας.

7. Αιθεροφυσικό  Σώμα
Λέγεται έτσι, επειδή αποτελείται από δύο 

στοιχεία: τη μορφή, την οποία καθορίζει η λε-
γόμενη αιθερική ενέργεια και τη φυσική ύλη. Θα 
το καταλάβουμε καλύτερα μ’ ένα παράδειγμα. 
Αν πάρουμε μια κιμωλία και την κοπανήσουμε 
σ’ ένα γουδί, θα αποκτήσουμε σκόνη κιμωλί-
ας. Έχει εξαφανιστεί η μορφή, δηλαδή ο ας. Έχει εξαφανιστεί η μορφή, δηλαδή ο 
κύλινδρος της κιμωλίας, αλλά ακόμη κύλινδρος της κιμωλίας, αλλά ακόμη 
συνεχίζει να υπάρχει η ουσία του συνεχίζει να υπάρχει η ουσία του 
πράγματος που ονομάζουμε πράγματος που ονομάζουμε 
κιμωλία. Έτσι, οποιοδήποτε κιμωλία. Έτσι, οποιοδήποτε 
πράγμα καθορίζεται από πράγμα καθορίζεται από 
δύο βασικούς παράγο-δύο βασικούς παράγο-
ντες: την ουσία του και ντες: την ουσία του και 
την ενέργεια που οργα-την ενέργεια που οργα-
νώνει τα μόρια ή σω-νώνει τα μόρια ή σω-
ματίδια αυτής της ουσί-ματίδια αυτής της ουσί-
ας κατά μια ορισμένη ας κατά μια ορισμένη 
μορφή. Με παρόμοιο μορφή. Με παρόμοιο 
τρόπο το σώμα μας 
αποτελείται από υλικά 
στοιχεία και από μια 
ηλεκτρομαγνητική ή ηλεκτρομαγνητική ή 
καλύτερα «αιθερική» καλύτερα «αιθερική» 
ενέργεια που τους δίνει ενέργεια που τους δίνει 
μια συγκεκριμένη μορ-μια συγκεκριμένη μορ-
φή ή δομή και για το φή ή δομή και για το 
λόγο αυτόν ονομάζουμε λόγο αυτόν ονομάζουμε 
το φυσικό μας σώμα «αι-το φυσικό μας σώμα «αι-
θεροφυσικό». Η αιθερική θεροφυσικό». Η αιθερική 
ενέργεια είναι αόρατη στα ενέργεια είναι αόρατη στα 
φυσικά μάτια, όπως και το φυσικά μάτια, όπως και το 
ηλεκτρικό ρεύμα, αλλά με ειδικές ηλεκτρικό ρεύμα, αλλά με ειδικές 
ασκήσεις συγκέντρωσης μπορεί ασκήσεις συγκέντρωσης μπορεί 
να παρατηρηθεί άνετα και εύκολα. Η να παρατηρηθεί άνετα και εύκολα. Η 
λεγόμενη μηχανή Κίρλιαν φωτογραφίζει λεγόμενη μηχανή Κίρλιαν φωτογραφίζει 
τις αιθερικές ενέργειες που περιβάλλουν και 
συγκροτούν το ανθρώπινο σώμα, δείχνοντας 
ένα λαμπερό φωτοστέφανο ακτινοβολίας 
γύρω από τα αντικείμενα. 

Στην αρχαία Αίγυπτο ονόμαζαν το φυσικό 
σώμα με τα διάφορα όργανά του ΚΑΤ, που 
σημαίνει «σκληρό», κάτι σαν ξύλο και γνώριζαν 
κάποιες μεθόδους  με τις οποίες κατάφερναν να 
μην αποχωρίζονται οι αιθερικές δυνάμεις από 
τη σωματική ύλη, έτσι ώστε να αποφεύγεται η 
αποσύνθεση του σώματος. Οι Ινδοί φιλόσοφοι 
το ονόμαζαν Στούλα Σαρίρα, που σημαίνει 
υλικός φορέας.

6. Ζωτικό Σώμα
Αν όμως υπήρχε μόνο το αιθεροφυσικό 

σώμα στον άνθρωπο, τότε τι διαφορά θα 
υπήρχε μεταξύ ενός χεριού τέλεια μουμιοποιημέ-
νου και ενός άλλου που ανήκει σε ένα ζωντανό 
άνθρωπο;

Είναι φανερό ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά, 
η οποία μεταφράζεται σε θερμότητα, ηλεκτρικά 
ρεύματα, χρωματισμό, μυική δύναμη κ.λ.π. Την 
εσωτερική αιτία αυτών των εκδηλώσεων  μπο-
ρούμε να την ονομάσουμε ζωή. 

Το δεύτερο επίπεδο μετά το αιθεροφυσικό 
είναι το Ζωτικό, Ενεργειακό ή Πρανικό 

σώμα, όπως το ονόμασε η Ε.Π. σώμα, όπως το ονόμασε η Ε.Π. 
Μπλαβάτσκυ στη «Μυστική Μπλαβάτσκυ στη «Μυστική 

Διδασκαλία». Στην Ανατολή, Διδασκαλία». Στην Ανατολή, 
η Ζωτική Πνοή, η ενέργεια η Ζωτική Πνοή, η ενέργεια 

της ζωής ονομάζεται της ζωής ονομάζεται 
ΠΡΑΝΑΠΡΑΝΑ

Το σώμα αυτό Το σώμα αυτό 
της ζωτικότητας δι-της ζωτικότητας δι-
αποτίζει όλο τον αποτίζει όλο τον 
οργαν ισμό κα ι οργαν ισμό κα ι 
προεξέχει 20 με προεξέχει 20 με 
30 εκ. από το δέρ-30 εκ. από το δέρ-
μα, ρυθμίζει την 
υγεία, το βαθμό 
ενεργητικότητας 
και  ζωντάνιας και  ζωντάνιας 
αντλώντας πρα-αντλώντας πρα-
νική ενέργεια από νική ενέργεια από 
το περιβάλλον. το περιβάλλον. 

Η μηχανή Κίρλιαν Η μηχανή Κίρλιαν 
μπορεί να φωτο-μπορεί να φωτο-

γραφίσει -εκτός από γραφίσει -εκτός από 
την αιθερική ενέργεια- την αιθερική ενέργεια- 

αυτήν την ακτινοβολία αυτήν την ακτινοβολία 
ζωτικότητας, την Πρανική ζωτικότητας, την Πρανική 

ενέργεια, την οποία η σύγ-ενέργεια, την οποία η σύγ-
χρονη επιστήμη ονομάζει χρονη επιστήμη ονομάζει 

Οργοτρονική  ή Βιοενέργεια. Οργοτρονική  ή Βιοενέργεια. 
Ο άνθρωπος έχει το αιθερο-Ο άνθρωπος έχει το αιθερο-

φυσικό του σώμα κοινό με το ορυκτό φυσικό του σώμα κοινό με το ορυκτό 
βασίλειο και το ζωτικό σώμα του κοινό με το 
φυτικό, επειδή τα φυτά, εκτός από το δικό τους 
αιθεροφυσικό σώμα έχουν και μια ζωτική ενέρ-
γεια που εκδηλώνεται μέσα από την αύξηση, 
κίνηση και την αναπαραγωγή τους.

Ο ήλιος είναι η κύρια πηγή της ενέργειας 
Πράνα, αλλά και ορισμένα φυτά και δένδρα 
όπως τα πεύκα, καθώς επίσης και το νερό είναι 
καλοί συσσωρευτές αυτής της ενέργειας.

Στην Αίγυπτο συμβόλιζαν αυτόν τον φορέα 
με ένα αγγείο σε μορφή καρδιάς, όπου μέσα 
υπήρχαν υγρά και ζωτικοί χυμοί, ενώ στην Ινδία 
το ονόμαζαν Πράνα Σαρίρα.
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5. Συναισθηματικό Σώμα5. Συναισθηματικό Σώμα
Είναι ο φορέας των συγκινήσεων και των Είναι ο φορέας των συγκινήσεων και των 

συναισθημάτων, των παθών και της επιθυμίας. συναισθημάτων, των παθών και της επιθυμίας. 
Επειδή είναι πολύ ευαίσθητο και ευμετάβλητο Επειδή είναι πολύ ευαίσθητο και ευμετάβλητο 
από τις ουράνιες επιδράσεις ονομάστηκε στη από τις ουράνιες επιδράσεις ονομάστηκε στη 
Δυτική Παράδοση αστρικό σώμα γιατί είναι Δυτική Παράδοση αστρικό σώμα γιατί είναι 
υποδοχή και καθρέπτης των ενεργειών κυρί-υποδοχή και καθρέπτης των ενεργειών κυρί-
ως του Ήλιου και της Σελήνης. Με το Αστρικό ως του Ήλιου και της Σελήνης. Με το Αστρικό 
Σώμα θυμώνουμε, λυπόμαστε, χαιρόμαστε, 
επικοινωνούμε με τον έξω κόσμο με τρόπο πιο 
περίπλοκο από την απλή κίνηση που διαθέτει 
το φυτικό βασίλειο. 

Λέγεται και «Διπλό Ομοίωμα» ή είδωλο γιατί 
αποτελεί ένα ακριβές αντίγραφο του φυσικού αποτελεί ένα ακριβές αντίγραφο του φυσικού 
σώματος, αλλά με λεπτότερες και πιο πολύ-σώματος, αλλά με λεπτότερες και πιο πολύ-
πλοκες αισθήσεις. 

Λειτουργεί σαν γέφυρα μεταξύ του εσωτε-Λειτουργεί σαν γέφυρα μεταξύ του εσωτε-
ρικού ανθρώπου και του περιβάλλοντος μέσα ρικού ανθρώπου και του περιβάλλοντος μέσα 
από αυτές τις «ανοικτές πύλες» του φυσικού από αυτές τις «ανοικτές πύλες» του φυσικού 
σώματος που ονομάζουμε αισθήσεις και οι σώματος που ονομάζουμε αισθήσεις και οι 
οποίες αποτελούν μια προέκταση του Ομοιώ-οποίες αποτελούν μια προέκταση του Ομοιώ-
ματος αυτού. 

Το Είδωλο αυτό προηγείται της ύπαρξης του Το Είδωλο αυτό προηγείται της ύπαρξης του 
νεογέννητου και ευθύνεται για το σχηματισμό νεογέννητου και ευθύνεται για το σχηματισμό 
του, τα χαρακτηριστικά του κλπ. που θα είναι του, τα χαρακτηριστικά του κλπ. που θα είναι 
κατ’ εικόνα του. Επίσης υπερβαίνει τα όρια του κατ’ εικόνα του. Επίσης υπερβαίνει τα όρια του 
φυσικού θανάτου του σώματος και έχει μια φυσικού θανάτου του σώματος και έχει μια 
μεταθανάτια ύπαρξη, αν και περιορισμένη, σε μεταθανάτια ύπαρξη, αν και περιορισμένη, σε 
μια αόρατη διάσταση ή κόσμο, που οι αρχαίοι μια αόρατη διάσταση ή κόσμο, που οι αρχαίοι 
Ινδοί ονόμασαν Κάμα-Λόκα δηλ. «Τόπο των Ινδοί ονόμασαν Κάμα-Λόκα δηλ. «Τόπο των 
επιθυμιών» και οι Έλληνες Άδη.επιθυμιών» και οι Έλληνες Άδη.

Ολόκληρο το Αστρικό Σώμα περιβάλλεται Ολόκληρο το Αστρικό Σώμα περιβάλλεται 
από ένα ωοειδές σχήμα ακτινοβόλο, σαν φω-από ένα ωοειδές σχήμα ακτινοβόλο, σαν φω-
τοστέφανο, που ονομάζεται Αύρα. Μέσα της τοστέφανο, που ονομάζεται Αύρα. Μέσα της 
υπάρχουν διάφορα χρώματα, σχήματα και υπάρχουν διάφορα χρώματα, σχήματα και 
λάμψεις, σε συνεχή κίνηση, σαν να πλέουν σε λάμψεις, σε συνεχή κίνηση, σαν να πλέουν σε 
φουρτουνιασμένη θάλασσα, τα οποία δείχνουν 
τις στιγμιαίες συγκινήσεις καθώς και τα διαρκή 
συναισθηματικά στοιχεία του χαρακτήρα του 
ανθρώπου. Γι’ αυτό ο ενορατικός μπορεί να 
διακρίνει το χαρακτήρα και τη συναισθηματική 
ζωή ενός ανθρώπου ρίχνοντας μόνο μια ματιά 
στην Αύρα του. Σε γενικές γραμμές μπορούμε 
να πούμε ότι τα κατώτερα συναισθήματα έχουν 
θολά και σκούρα χρώματα ενώ τα ανώτερα 
έχουν λαμπερές και διαυγείς αποχρώσεις. έχουν λαμπερές και διαυγείς αποχρώσεις. 

Το Αστρικό Σώμα μπορεί να προβληθεί έξω Το Αστρικό Σώμα μπορεί να προβληθεί έξω 
από το φυσικό του σώμα στον ύπνο, με τα από το φυσικό του σώμα στον ύπνο, με τα 
όνειρα, αλλά και συνειδητά στην κατάσταση όνειρα, αλλά και συνειδητά στην κατάσταση 
εγρήγορσης, και αυτή η διαδικασία απαιτεί εσω-εγρήγορσης, και αυτή η διαδικασία απαιτεί εσω-
τερική καλλιέργεια και εξάσκηση. Είναι αυτό που τερική καλλιέργεια και εξάσκηση. Είναι αυτό που 
ονομάζουμε συνειδητή Αστρική Προβολή. ονομάζουμε συνειδητή Αστρική Προβολή. 

Τα περισσότερα παραψυχολογικά φαινό-Τα περισσότερα παραψυχολογικά φαινό-
μενα, όπως για παράδειγμα η τηλεπαθητική μενα, όπως για παράδειγμα η τηλεπαθητική 
επικοινωνία, γίνονται με τη μεσολάβηση του επικοινωνία, γίνονται με τη μεσολάβηση του 
Αστρικού Σώματος. Το Αστρικό μας είναι κα-Αστρικού Σώματος. Το Αστρικό μας είναι κα-

θαρά υποκειμενικό και μας κάνει να βλέπουμε 
τον κόσμο όπως είμαστε εμείς. 

Οι Αιγύπτιοι ονόμαζαν αυτόν τον φορέα ΚΑ, 
ενώ οι Ινδοί Λίγγα Σαρίρα

4. Κατώτερο Νοητικό Σώμα ή Συγκεκρι-
μένος Νούς

Λέγεται και Κάμα- Μάνας, (δηλαδή νους των 
επιθυμιών: Κάμα = επιθυμία και Μάνας = νους). 
Είναι η κατ’ εξοχήν ανθρώπινη συνείδηση. Αν 
και μερικά ανώτερα θηλαστικά διαθέτουν κάτι 
που θα μπορούσαμε να ορίσουμε ως νόηση, η 
διαφορά με τον άνθρωπο είναι πολύ μεγάλη.διαφορά με τον άνθρωπο είναι πολύ μεγάλη.

Η Νοητική συνείδηση έχει την ικανότητα Η Νοητική συνείδηση έχει την ικανότητα 
ν’ αντιλαμβάνεται τα νοητά πράγματα επειδή ν’ αντιλαμβάνεται τα νοητά πράγματα επειδή 
μπορεί να σχηματίζει εικόνες, να δίνει μορφές μπορεί να σχηματίζει εικόνες, να δίνει μορφές 
στα πράγματα. Όταν συνδέεται με τη λέξη Κάμα, στα πράγματα. Όταν συνδέεται με τη λέξη Κάμα, 
την επιθυμία, ο φορέας αυτός είναι ικανός να την επιθυμία, ο φορέας αυτός είναι ικανός να 
εκφράζει τις «μορφές επιθυμιών» της συνείδη-εκφράζει τις «μορφές επιθυμιών» της συνείδη-
σης, να τις οργανώνει και να τις μορφοποιεί σης, να τις οργανώνει και να τις μορφοποιεί 
ώστε να μπορούν να εκπληρωθούν. Έτσι ο ώστε να μπορούν να εκπληρωθούν. Έτσι ο 
Νους παγιδευμένος στο δίχτυ των επιθυμιών, Νους παγιδευμένος στο δίχτυ των επιθυμιών, 
γίνεται εγωιστής, αποκλειστικός.

Όλες οι σκέψεις που έχουν εγωιστικούς Όλες οι σκέψεις που έχουν εγωιστικούς 
σκοπούς, που ασχολούνται με τον αισθητό και σκοπούς, που ασχολούνται με τον αισθητό και 
συγκεκριμένο κόσμο των μορφών, ανήκουν συγκεκριμένο κόσμο των μορφών, ανήκουν συγκεκριμένο κόσμο των μορφών, ανήκουν 
σ’ αυτόν το Συγκεκριμένο ή Εγωιστικό Νου, το σ’ αυτόν το Συγκεκριμένο ή Εγωιστικό Νου, το σ’ αυτόν το Συγκεκριμένο ή Εγωιστικό Νου, το 
Κάμα-Μάνας. 

Το Νοητικό αυτό Σώμα του ανθρώπου έχει Το Νοητικό αυτό Σώμα του ανθρώπου έχει Το Νοητικό αυτό Σώμα του ανθρώπου έχει 
ωοειδές σχήμα, αλλά είναι λίγο μεγαλύτερο ωοειδές σχήμα, αλλά είναι λίγο μεγαλύτερο ωοειδές σχήμα, αλλά είναι λίγο μεγαλύτερο 
από την Αύρα του Αστρικού. Είναι κι αυτό από την Αύρα του Αστρικού. Είναι κι αυτό από την Αύρα του Αστρικού. Είναι κι αυτό 
χρωματισμένο με διάφορα χρώματα, ανάλο-χρωματισμένο με διάφορα χρώματα, ανάλο-χρωματισμένο με διάφορα χρώματα, ανάλο-
γα με την ένταση και το είδος της σκέψης, τα γα με την ένταση και το είδος της σκέψης, τα γα με την ένταση και το είδος της σκέψης, τα 
οποία όμως παίρνουν συγκεκριμένα σχήματα, οποία όμως παίρνουν συγκεκριμένα σχήματα, οποία όμως παίρνουν συγκεκριμένα σχήματα, 
συνήθως γεωμετρικού τύπου, σαν πολύεδρα, συνήθως γεωμετρικού τύπου, σαν πολύεδρα, συνήθως γεωμετρικού τύπου, σαν πολύεδρα, συνήθως γεωμετρικού τύπου, σαν πολύεδρα, 
που πλέουν μέσα στη Αύρα, γύρω από τον που πλέουν μέσα στη Αύρα, γύρω από τον 
άνθρωπο και λέγονται σκεπτομορφές. Όταν ο άνθρωπο και λέγονται σκεπτομορφές. Όταν ο 
άνθρωπος έχει χαμηλή νοητική ανάπτυξη, δεν 
υπάρχουν καθορισμένα χρώματα και σχήματα 
στην Αύρα του, αλλά επικρατεί ένα θολό μείγμα 
από διάφορες αποχρώσεις. Καθώς εξελίσσεται, 
τα χρώματα ξεχωρίζουν, αποκτούν λάμψη και 
κατασταλάζουν μέσα στο Νοητικό Αυγό, ενώ 
τα γεωμετρικά σχήματα γίνονται καθαρότερα. 

Τα τέσσερα αυτά σώματα που είδαμε ως 
τώρα, αποτελούν τις κατώτερες συνειδήσεις 
του Ανθρώπου ή καλύτερα του Εγώ, είναι τα 
εξωτερικά ενδύματα του Ανώτερου Εαυτού, τα 
οποία  μας επιτρέπουν τη ζωή, τη λειτουργία 
και την επαφή με το φυσικό, το βιοενεργειακό, 
τον ψυχικό και το νοητικό κόσμο. 

Η Εσωτερική παράδοση τα συσχετίζει με τα 
4 συμβολικά Στοιχεία της Αλχημείας: Γη, Νερό, 
Αέρα και Φωτιά αντίστοιχα. Αποτελούν όλα 
μαζί την ανθρώπινη ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ, δηλαδή 
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το σύνολο των προσωπίδων ή φορέων με τις το σύνολο των προσωπίδων ή φορέων με τις 
οποίες ο Εσωτερικός Άνθρωπος εκδηλώνεται οποίες ο Εσωτερικός Άνθρωπος εκδηλώνεται 
στη ζωή, στην ύπαρξη του Κόσμου των Μορ-στη ζωή, στην ύπαρξη του Κόσμου των Μορ-
φών. 

Συμβολικά παριστάνεται σαν ένα Τετράγωνο Συμβολικά παριστάνεται σαν ένα Τετράγωνο 
αφού είναι τετραπλής φύσης. Τα τέσσερα αυτά αφού είναι τετραπλής φύσης. Τα τέσσερα αυτά 
σώματα είναι θνητά, δηλαδή φθείρονται και σώματα είναι θνητά, δηλαδή φθείρονται και 
καταστρέφονται με το τέλος της ζωής. καταστρέφονται με το τέλος της ζωής. 

3. Αγνός ή Καθαρός Νους (Μάνας)3. Αγνός ή Καθαρός Νους (Μάνας)
Είναι ο Ανιδιοτελής Νους, η Αφηρημένη Είναι ο Ανιδιοτελής Νους, η Αφηρημένη 

Σκέψη, η οποία επιτρέπει στον άνθρωπο τη Σκέψη, η οποία επιτρέπει στον άνθρωπο τη 
σύλληψη των ανωτέρων, φιλοσοφικών Ιδεών σύλληψη των ανωτέρων, φιλοσοφικών Ιδεών 
και Αληθειών. Η αλήθεια είναι ότι ο Νους είναι και Αληθειών. Η αλήθεια είναι ότι ο Νους είναι 
ένας, αλλά λειτουργεί σαν να ήταν δυο ξεχω-ένας, αλλά λειτουργεί σαν να ήταν δυο ξεχω-
ριστοί φορείς συνείδησης. ριστοί φορείς συνείδησης. 

Είναι αυτό που επιτρέπει στον άνθρωπο να Είναι αυτό που επιτρέπει στον άνθρωπο να 
κοιτάζει προς τα πάνω, ψηλά, «προς τ’ άστρα» κοιτάζει προς τα πάνω, ψηλά, «προς τ’ άστρα» 
και  που τον κάνει να είναι αληθινά Άνθρωπος και  που τον κάνει να είναι αληθινά Άνθρωπος 
(άνω-θρώσκω, ανυψώνομαι προς τα πάνω).(άνω-θρώσκω, ανυψώνομαι προς τα πάνω).

Το Μάνας είναι που μας δίνει μια αίσθηση Το Μάνας είναι που μας δίνει μια αίσθηση 
Ατομικότητας. Είναι η εσωτερική φωνή, που Ατομικότητας. Είναι η εσωτερική φωνή, που 
μας εμπνέει και μας μαλώνει. Σ’ αυτό κοιμού-μας εμπνέει και μας μαλώνει. Σ’ αυτό κοιμού-
νται όλα τα ηρωικά μας όνειρα, οι αρετές, ο νται όλα τα ηρωικά μας όνειρα, οι αρετές, ο 
αλτρουισμός, η ανιδιοτέλεια  και η ευγένεια. Οι αλτρουισμός, η ανιδιοτέλεια  και η ευγένεια. Οι 
αφηρημένες μαθηματικές και άλλες ανώτερες αφηρημένες μαθηματικές και άλλες ανώτερες 
σκέψεις. Πρόκειται για την ουσία που γεμίζει σκέψεις. Πρόκειται για την ουσία που γεμίζει 
το Γκράαλ, το Δισκοπότηρο που έψαχναν οι 
ιππότες του Αρθούρου.

Στην Αρχαία Αίγυπτο η αντίθεση αυτή εκ-
φραζόταν στα ίδια τα ονόματα των δύο αυτών 
φορέων. Τον εγωιστικό Νου, με έδρα στην καρ-
διά, μαζί με τα πάθη και τα συναισθήματα, τον 
ονόμαζαν ΑΒ και αποτελούσε στην καθαυτή 
ανθρώπινη ψυχή. Εκεί συσσωρεύονται οι καλές 

και οι κακές πράξεις που ελεύθερα διαπράττει 
ο άνθρωπος. Αυτές ζυγίζονται στη μεταθανά-
τια τελετή του «Ζυγίσματος της καρδιάς» του 
πεθαμένου. Τον ανιδιοτελή πνευματικό Νου 
τον ονόμαζαν ΒΑ, αντιστροφή του ΑΒ και τον 
συμβόλιζαν με ένα χελιδόνι που έβγαινε από το 
στόμα του πεθαμένου. 

Μέσω της ανάπτυξης αυτού του φορέα, ο 
άνθρωπος γίνεται κυρίαρχος του χωρόχρονου, 
γίνεται Μάντης (από την ινδοευρωπαϊκή ρίζα 
ΜΑΝ, Άνθρωπος) και η ροή του χρόνου στα-
ματάει γι’ αυτόν, καθώς εισχωρεί στη Δυναμική 
Αιωνιότητα, στο Ον του Παρμενίδη, το Άναρχο, 
Άχρονο και Αμετάβλητο.

2. Διαισθητικός φορέας  (Βούδι)2. Διαισθητικός φορέας  (Βούδι)
Είναι ο φορέας της Διαίσθησης, που δεν Είναι ο φορέας της Διαίσθησης, που δεν 

χρειάζεται τη νοητική διαδικασία για να φτάσει χρειάζεται τη νοητική διαδικασία για να φτάσει 
στην Αλήθεια, αλλά την αντιλαμβάνεται απευ-στην Αλήθεια, αλλά την αντιλαμβάνεται απευ-
θείας. Είναι γνωστό ότι υπάρχουν άνθρωποι θείας. Είναι γνωστό ότι υπάρχουν άνθρωποι 
που έχουν την ικανότητα να διαβάζουν το μέλ-που έχουν την ικανότητα να διαβάζουν το μέλ-
λον, να καταλαβαίνουν γραφές σε άγνωστες λον, να καταλαβαίνουν γραφές σε άγνωστες 
γλώσσες, να προαισθάνονται μια καταστροφή γλώσσες, να προαισθάνονται μια καταστροφή 
σ’ ένα συγκεκριμένο και μακρινό μέρος της σ’ ένα συγκεκριμένο και μακρινό μέρος της 
γης κ.α. Αυτήν την ικανότητα, που «κοιμάται» γης κ.α. Αυτήν την ικανότητα, που «κοιμάται» 
στο βάθος κάθε ανθρώπου, 
μπορούμε να την ονομάσου-μπορούμε να την ονομάσου-
με διαίσθηση και ο φορέας με διαίσθηση και ο φορέας 
της είναι το «Διαισθητικό ή  της είναι το «Διαισθητικό ή  
Ενορατικό Σώμα» ή όπως Ενορατικό Σώμα» ή όπως 
το λένε στην Ανατολή το το λένε στην Ανατολή το 
«Βουδικό Σώμα». Βούδι στα «Βουδικό Σώμα». Βούδι στα 
σανσκριτικά σημαίνει Φως, σανσκριτικά σημαίνει Φως, 
το φως της διάκρισης, της το φως της διάκρισης, της 
Σοφίας. Προέρχεται από Σοφίας. Προέρχεται από 
την ινδοευρωπαϊκή ρίζα την ινδοευρωπαϊκή ρίζα 
Vyd, που σημαίνει Σοφία Vyd, που σημαίνει Σοφία 
και συσχετίζεται με τις Βέ-και συσχετίζεται με τις Βέ-
δες, τα ιερά βιβλία της δες, τα ιερά βιβλία της 
αρχαίας Ινδίας. 

Όταν  αυτός Όταν  αυτός 
ο φορέας ανα-
πτύσσεται, τότε 
λέγεται ότι ο άν-
θρωπος ε ί να ι 
Φ ω τ ι σ μ έ ν ο ς , 
ένας «εκλεκτός». 
Στο κοσμικό επί-Στο κοσμικό επί-
πεδο είναι ο Φτε-
ρωτός Έρωτας 
που αγκαλιάζει τα που αγκαλιάζει τα 
πάντα και τα κρα-πάντα και τα κρα-
τάει ενωμένα. Γι’ τάει ενωμένα. Γι’ 
αυτόν δεν υπάρχει πλέ-αυτόν δεν υπάρχει πλέ-
ον δυϊσμός, όπως για το ον δυϊσμός, όπως για το 
Μάνας, γιατί υποκείμενο Μάνας, γιατί υποκείμενο 
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και αντικείμενο έχουν πλέον ταυτιστεί. Ο αναζη-
τητής και η Αλήθεια έχουν πλέον ενωθεί. 

Για το φορέα Βούδι δεν υπάρχει πια χρόνος 
και ο χώρος. Είναι ενιαίος. Τα πάντα είναι Ένα. 

Στην αρχαία Αίγυπτο ταυτιζόταν με την Ίβιδα 
και τον ονόμαζαν Ακού. Αυτό το πτηνό συ-
σχετιζόταν με το πιο λεπτό και αγνό μέρος της 
ανθρώπινης ψυχής, με το πνευματικό φως. 

1. Πνεύμα ή καθαρή Βούληση (Άτμα) 
Τέλος σ’ αυτήν την αναβατική σκάλα, πιο 

πέρα από το Βούδι, είναι το πραγματικό Εγώ, ο πέρα από το Βούδι, είναι το πραγματικό Εγώ, ο 
Σιωπηλός Παρατηρητής, ο έσχατος σπινθή-Σιωπηλός Παρατηρητής, ο έσχατος σπινθή-
ρας, η Μονάδα, το Πνεύμα, η ανώτερη ρας, η Μονάδα, το Πνεύμα, η ανώτερη 
πνευματική Αρχή του Ανθρώπου, ο πνευματική Αρχή του Ανθρώπου, ο 
Κάτοχος των φορέων. Γι’ αυτό δεν Κάτοχος των φορέων. Γι’ αυτό δεν 
μπορούμε να θεωρούμε το Άτμα μπορούμε να θεωρούμε το Άτμα 
πραγματικά σαν ένα φορέα του πραγματικά σαν ένα φορέα του 
Ανθρώπου. Είναι η πνευματική Ανθρώπου. Είναι η πνευματική 
Μονάδα, το αληθινό «Είναι» του Μονάδα, το αληθινό «Είναι» του 
πλάσματος που ονομάζουμε πλάσματος που ονομάζουμε 
άνθρωπο. Στη Δυτική Φιλοσο-άνθρωπο. Στη Δυτική Φιλοσο-
φία είναι το Άτομο, εκείνο το φία είναι το Άτομο, εκείνο το 
πραγματικά αδιαίρετο, αμετά-πραγματικά αδιαίρετο, αμετά-
βλητο, άχρονο, θείο στοιχείο μέσα βλητο, άχρονο, θείο στοιχείο μέσα 
στον Άνθρωπο. Οι δύο λέξεις, η στον Άνθρωπο. Οι δύο λέξεις, η 
ελληνική και η σανσκριτική, έχουν ελληνική και η σανσκριτική, έχουν 
την ίδια ρίζα και την ίδια σημασία. την ίδια ρίζα και την ίδια σημασία. 

«Βούληση για να Είναι» είναι ίσως η «Βούληση για να Είναι» είναι ίσως η 
πιο κατάλληλη έκφραση για να διαισθανθούμε 
τι είναι το Άτμα. 

Αποτελεί το κέντρο απ’ όπου πηγάζει το Είναι 
και Ύπαρξη του ανθρώπου, με τους έξι φορείς 
έκφρασής του. Σ’ αυτό το κέντρο ή σημείο, το 
χωρίς διαστάσεις ή χρόνο, ενώνεται το Ον του 
Ανθρώπου και το Ον του Σύμπαντος. 

Άτμα είναι ο Θεός μέσα στον Άνθρωπο, 
η κατάκτηση του απείρου. Αυτή τη βούληση 
του «Δύνασθαι Είναι» ονόμαζαν οι αρχαίοι 
Αιγύπτιοι Σαχού ή Ατμού (φωτεινή ενδυμασία 
της Μακαριότητας). 

Οι Αιώνιες Διδασκαλίες λένε, ότι η Ανώτερη 
Τριάδα - Άτμα - Βούδι - Μάνας, είναι το ΘΕΙΟ 
ΕΓΩ του ανθρώπου. Δεν βρίσκεται μέσα στον 
χρόνο, τουλάχιστον όπως τον εννοούμε κα-
νονικά και υπάρχει και παραμένει πριν και μετά 
από αυτήν ή οποιαδήποτε άλλη ενσάρκωση. 
Είναι το Άτομο.  

Συμβολικά η καλύτερη εικόνα που μπορεί 
να απεικονιστεί είναι το Τρίγωνο, ένα, αλλά με 
τρεις διαφορετικές πλευρές. 

Η προσωπικότητα είναι θνητή, μεταβλητή, 
γεννιέται και πεθαίνει. Μόνο η Τριάδα αποτελεί 
εκείνο που δεν πεθαίνει ποτέ, το αιώνιο και 
αμετάβλητο, πέρα από τη ζωή και το θάνατο. 

Είναι το Ον, εκείνο που πάντα υπήρχε, υπάρχει 
και θα υπάρχει.

Ανάμεσα στην προσωπικότητα ή Τετράδα 
και την Πνευματική Τριάδα υπάρχει σύμφωνα με 
τις αρχαίες διδασκαλίες, μια γέφυρα, μια λεπτή 
σύνδεση, η οποία συμβολίζεται με ένα χρυσό 
νήμα και ονομάζεται στα σανσκριτικά «Αντακα-
ράνα». Αποτελεί μια αόρατη, λεπτή γέφυρα για 
να μπορεί να περάσει η ανθρώπινη συνείδηση 
από  τα κατώτερα επίπεδα της Προσωπικότη-
τας, στα ανώτερα του Πνευματικού Εγώ.

Το να περάσουμε από το φθαρτό, στο Το να περάσουμε από το φθαρτό, στο 
Άφθαρτο, από το τετράγωνο στο τρίγω-Άφθαρτο, από το τετράγωνο στο τρίγω-

νο, σημαίνει μια θυσία, την οποία θα νο, σημαίνει μια θυσία, την οποία θα 
μπορούσαμε να θεωρήσουμε ως μπορούσαμε να θεωρήσουμε ως 

κατάκτηση του δικού μας εσωτε-κατάκτηση του δικού μας εσωτε-
ρικού όντος. Η ατραπός αυτή ρικού όντος. Η ατραπός αυτή 
του Αντακαράνα, της αόρατης του Αντακαράνα, της αόρατης 
γέφυρας, είναι φτιαγμένη από γέφυρας, είναι φτιαγμένη από 
τις πέτρες των Αρετών και των τις πέτρες των Αρετών και των 
πνευματικών κατακτήσεων. πνευματικών κατακτήσεων. 
Καθώς ο άνθρωπος εξελίσσε-Καθώς ο άνθρωπος εξελίσσε-
ται πνευματικά, οικοδομεί αυτή ται πνευματικά, οικοδομεί αυτή 
την Ατραπό με τα αποτελέσμα-την Ατραπό με τα αποτελέσμα-
τα των πράξεων του.τα των πράξεων του.

Όταν ο άνθρωπος αποκτά Όταν ο άνθρωπος αποκτά 
συνείδηση της αθανασίας του, συνείδηση της αθανασίας του, 

όταν η δράση του γίνεται ανιδιοτε-όταν η δράση του γίνεται ανιδιοτε-
λής, και Υπηρετεί την Αλήθεια, τη Δικαιοσύ-
νη, το Καλό και το Όμορφο, δηλαδή Υπηρετεί 
τον Θεό, τότε ο άνθρωπος αυτός γίνεται 
ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ.

Βιβλιογραφία
Εισαγωγή στην Μυστική Διδασκαλία - G. A. 

Livraga - εκδ. Νέα Ακρόπολη
Τα 3 κέντρα του Μυστηρίου - Γ. Πλάνας - Εκδ. 

Νέα Ακρόπολη
Αποκαλυμμένη Ίσιδα τόμος Α - Ε.Π. Μπλα-

βάτσκυ - εκδ. Ιάμβλιχος
Ο μηχανισμός του Νου - Dion Fortune - εκδ. 

Ιάμβλιχος
Εισαγωγή στην Θεοσοφία - Κ. Μελισσα-

ρόπουλος 
Οι 7 αρχές του ανθρώπου - Annie Bezant 

- εκδ. Ιάμβλιχος
Ο άνθρωπος και τα σώματα του - Annie 

Bezant - εκδ. Ιάμβλιχος 
Επιλογή Ομιλιών στην Νέα Ακρόπολη - Γ. 

Πλάνας - εκδ. Νέα Ακρόπολη
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Τα απλά πράγματα είναι αυτά που δεν επιδέχονται εξήγηση. Οι βασικές αρχές της 
βαρύτητας, για παράδειγμα, ακόμα αφήνουν άναυδους τους σύγχρονους φυσι-
κούς. Μαζί με το χώρο και το χρόνο η βαρύτητα καθορίζει τη φυσική μας ύπαρξη. 
Ακόμα αυτό το αιώνιο πανταχού παρόν, διαχρονικό φαινόμενο κρύβει τη φύση του, 
πλεγμένο με κάποιο τρόπο στο μυστήριο της ζωής. Η βαρύτητα μπορεί να ειδωθεί 
ως το αποτέλεσμα της ολοταχούς πορείας του πλανήτη στο διάστημα, το οποίο 
μας πιέζει προς τα κάτω, όπως η απογείωση ενός τζετ καρφώνει τους επιβάτες στις 
θέσεις τους. Ο Albert Einstein διατύπωσε τη θεωρία ότι η βαρύτητα καμπυλώνει το 
χώρο, βοηθώντας έτσι να περιγράψουμε τη σχετικότητα. Μερικοί την αποκαλούν 
μαγνητική δύναμη που παράγεται απ’ την περιστροφή της υδρογείου. Ή μήπως 
πρόκειται για μια κυματική δομή που υποστηρίζεται από δονήσεις της συχνότητας 
του κβαντικού πεδίου; Η θεωρία του Isaac Newton ήταν πιο κατανοητή. Με την πτώ-
ση του διάσημου μήλου ση του διάσημου μήλου 
του είδε τη βαρύτητα του είδε τη βαρύτητα 
σαν την έλξη μεταξύ σαν την έλξη μεταξύ 
των υλικών σωμά-των υλικών σωμά-
των. Πιο πρόσφατα, των. Πιο πρόσφατα, 
ο καθηγητής John ο καθηγητής John 
Searl, ένας Άγγλος Searl, ένας Άγγλος 
εφευρέτης, ισχυρίζεται εφευρέτης, ισχυρίζεται 
ότι έχει αναστρέψει την ότι έχει αναστρέψει την 
έλξη. Σωστά. Ο Searl έλξη. Σωστά. Ο Searl 
ισχυρίζεται ότι ισχυρίζεται ότι 
έχει υπο-έχει υπο-
τάξει τη τάξει τη 
βαρύ-βαρύ-
τητα.τητα.

ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΤΙΒΑΡΥΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΤΙΒΑΡΥΤΗΤΑ 
ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΑΣ;

του David Lewis,
πηγή: www.esoterica.gr
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Ο John R.R. 
Searl γεννήθηκε 
στη φτώχεια, στο 
Berkshire County 
της Αγγλίας, το 
1932. Η ιστορία 
του έχει όλα τα 
χαρακτηριστικά 
μιας ταινίας του 
Spielberg. Από 
την επ ιστροφή 
του πατέρα του 
ο οποίος είχε τυλί-
ξει το μωρό John 
σ’ ένα σάλι (απ’ 
όπου ο John έπε-
σε, κάτι που του 
προκαλούσε σπα-
σμούς στην παι-
δική του ηλικία), 
έως την ανακά-
λυψη της γεννή-
τριας του Φαινο-
μένου Searl [Searl 
Effect Generator]. 
Με την ισχύ του 
SEG, οι τηλεκα-
τευθυνόμενοι δί-
σκοι ανύψωσης 
[unmanned levity 
discs] του Searl, 
ανυψώθηκαν σε 
ροζ σύννεφα ιο-
νισμού, ταξίδεψαν 
με τρομακτικές τα-
χύτητες και στρι-
φογύρισαν γύρω 
απ’ τη Γη. Επίσης, 
ο Searl ισχυρίζεται 
ότι έχει επιδείξει τις 
ιπτάμενες μηχανές 
του σε επιστήμο-

νες στην Αεροπορική Βάση Andrews και σ’ έναν 
αξιωματούχο της Καναδικής κυβέρνησης.

Ένας απ’ τους δίσκους, σύμφωνα με τον κα-
θηγητή Searl, πέταξε απ’ το Mortimer της Αγγλίας 
στην ακτή της Κορνουάλης σε τρία λεπτά, σε μια 
απόσταση περίπου εκατό μιλίων. Αυτό σημαίνει 
2.000 χλμ./ώρα, ενώ ο Searl λέει ότι το σκάφος 
θα μπορούσε να πετάξει πολύ πιο γρήγορα. Για 
παράδειγμα, απ’ το Brisbane της Αυστραλίας στο 
Λονδίνο της Αγγλίας, θα έπαιρνε 30 λεπτά μετά 
βίας, αρκετό χρόνο για έναν καλό υπνάκο. Μεταξύ 
των άλλων ισχυρισμών του Searl περιλαμβάνεται: 
ένας δίσκος σε τροχιά για μια δεκαετία γύρω απ’ 
τη Γη, παρέχοντας δωρεάν ενέργεια στο σπίτι του 

και τρομακτικές θεραπευτικές ενέργειες που 
πηγάζουν απ’ την εκφόρτιση των ιόντων 
του SEG.

Αφήνοντας στην άκρη το σκεπτικισμό 
για μια στιγμή, η παιδική ηλικία του Searl 
φαίνεται απίθανη για έναν άνθρωπο που 
θα μπορούσε να φέρει επανάσταση στον 
τρόπο της ζωής μας. Αφού εξαφανίστηκε 
ο πατέρας του, ανατράφηκε σαν ψυ-
χοπαίδι, ενώ η μητέρα του φυλακίσθηκε 
για αμέλεια. Η πρακτική του γνώση στην 
ηλεκτρική μηχανική ήταν μεγάλη, αντίθετα 
η επίσημη μόρφωσή του υπήρξε λιγοστή. 
Για να συμπληρώσουμε τα κενά, ο Searl είχε 
κατά καιρούς όνειρα, σαν παιδί, τα οποία 
αποκάλυπταν κρυφά το έργο της ζωής του 
σε σενάρια τύπου Spielberg. Μαζί με αυτά 
τα μυστηριώδη όνειρα, η πρακτική του εξά-
σκηση τον βοήθησε να γίνει εφευρέτης. Ενώ 
ισχυρίζεται ότι κατασκεύασε άθελά του την 
πρώτη του αντιβαρυτική μηχανή στα δεκα-
τέσσερα, η επίσημη καριέρα του και εκπαί-
δευση άρχισε με ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές 
καλωδιώσεις, συμπεριλαμβανομένου του 
πρώτου πλήρους βασισμένου σε τρανζί-
στορ υπολογιστή, για τις ναυτικές δυνάμεις 
του ΝΑΤΟ στη Νορβηγία, γεγονότα που 
προσέδωσαν στον Searl την αξιοπιστία 
του. Κατασκεύασε τηλεοράσεις και ραδιό-
φωνα, επίσης εργάστηκε ως μηχανικός και 
στις ραδιοφωνικές επικοινωνίες. Ακόμα ο 
Searl είναι πιλότος και έχει τιμητικό βαθμό 
απ’ το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, σαν 
καθηγητής των Μαθηματικών Δομών της 
Δημιουργίας και της Ενέργειας [Professor 
of Mathematical Structures of Creation 
and Energy].

Όπως κι ο Einstein, έτσι κι ο Searl προ-
σπάθησε να αποδείξει επιστημονικά τη 
διαισθητική γνώση, κάτι που μεταφέρει στα 
παιδικά του όνειρα. Παίζει κουτσό σε κάποια 
τετράγωνα. Στο τετράγωνο «δύο», μ’ ένα 
βότσαλο να είναι στο τετράγωνο «τρία», 
ο μικρός John κινείται προς το τετράγωνο 
«τέσσερα», αλλά 
το δεξί του πόδι αι-
ωρείται στον αέρα 
ενώ το αριστερό 
του βρίσκεται στο 
έδαφος. Εκείνη τη 
στιγμή, τα άλλα 
παιδιά εξαφανί-
στηκαν και ένας γι-
γάντιος οδοστρω-
τήρας ξεπροβάλ-
λει από πάνω του. 
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Ο John έχει μόνο ένα μικρό χρονικό διάστημα 
να σωθεί απ’ τη συντριβή. Απ’ τη σκληρή δο-
κιμασία αυτού του μυστηριώδους ονείρου o 
Searl συμπέρανε τον Νόμο των Τετραγώνων, 
μια νέα φυσική, αν θέλετε, πάνω στην οποία 
βασίστηκε το SEG του. Επιπλέον, ο καθηγητής 
Searl αντιλήφθηκε την επικείμενη ανάγκη να τε-
λειοποιήσει την εφεύρεσή του, πριν την έναρξη 
μιας παγκοσμίου κλίμακας καταστροφής, του 
αιωρούμενου οδοστρωτήρα! Μιας μετακίνη-
σης των πόλων, λέει ο Searl.

Η ζωή του Searl, αν και λαμπρή με ιστορίες 
για δίσκους που αψηφούν τη βαρύτητα, υπήρξε 
γεμάτη από συμφορές. Η εργασία του και τα 
αρχεία του καταστράφηκαν ή πουλήθηκαν για 
ψίχουλα, ενώ αυτός βρισκόταν στη φυλακή για 
κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας από την τοπική 
εταιρεία ηλεκτρισμού. Ενώ υπήρχαν άρθρα 
και φωτογραφίες σε εφημερίδες και περιοδικά, 
χρονολογημένα απ’ τη δεκαετία του 1960 και 
καθώς το BBC (όπως και αυτό το άρθρο) 
ερευνά τα αρχεία για φιλμ, κανένας απ’ τους 
ιπτάμενους δίσκους δεν παραμένει άθικτος. 
Οι δίσκοι κατασχέθηκαν από την Εταιρεία 
Ενέργειας ή πουλήθηκαν σαν «παλιατζούρες», 
ενώ ο Searl ήταν φυλακισμένος. Για να γίνουν 
τα πράγματα χειρότερα, οι υπογραφές και τα 
σχόλια των αυτόπτων μαρτύρων των πτήσεων 
των δίσκων κάηκαν από την τώρα εν διαστάσει 
σύζυγό του. Δε σώζεται ούτε ένα ίχνος φυσικής 
απόδειξης, εκτός από κάποιες παλιές φωτο-
γραφίες. Από τέτοιο υλικό δεν φτιάχνονται οι 
κινηματογραφικές ταινίες;

Συνολικά, ο Searl ισχυρίζεται ότι κατασκεύ-
ασε σαράντα δίσκους, πολλοί απ’ τους οποί-
ους εξαφανίστηκαν ενώ ήταν σε τροχιά. Κάθε 
δίσκος, εξηγεί ο Searl, αποτελείται από τρία 
δακτυλίδια με περιστρεφόμενους μαγνητικούς 
κυλίνδρους. Οι περιστρεφόμενοι μαγνήτες δη-κυλίνδρους. Οι περιστρεφόμενοι μαγνήτες δη-
μιουργούν μια δύναμη βαρυτικού τύπου που 
απωθεί τη γήινη βαρύτητα, με τον ίδιο τρόπο 
που οι μαγνήτες ίδιας πολικότητας απωθούνται 
μεταξύ τους. Ο Searl λέει ότι ο δίσκος δημιουργεί 
ένα ελεύθερο από αδράνεια πεδίο με χαρακτη-
ριστικά ενός πλανήτη, κάτι που οι νόμοι της 
Φυσικής λένε ότι είναι 
αδύνατο. Ο Searl λέει 
ότι, η περιστροφή του 
δίσκου δεν επιταχύνεται, 
αλλά, παραδόξως, κι-
νείται αμέσως με σταθε-
ρή ταχύτητα. Ο Gunner 
Sandberg, κορυφαίος 
τεχνικός στο τμήμα Ηλε-
κτρισμού του Πανεπι-
στημίου του Sussex της 

Αγγλίας πέρασε δύσκολες στιγμές εμβαθύνο-
ντας στην ιδέα αυτή. Τον Ιούνιο ο Searl μίλησε 
σ’ ένα συνέδριο εναλλακτικής ενέργειας στο 
Denver. Αναφέρθηκε στον Sandberg, λέγοντας 
ότι ήταν αυτόπτης μάρτυρας μιας επίδειξης. 
Παρόλα αυτά ο Sandberg μας είπε, στις αρχές 
της δεκαετίας του 1980, ότι δεν είχε δει τίποτα 
άλλο παρά μαγνήτες να δονούνται για λίγα 
δευτερόλεπτα. Δεν μπορούσε να επιβεβαιώ-
σει τους ισχυρισμούς του Searl, αν και αυτό 
ήταν χρόνια μετά από την καταστροφή των 
αποδείξεων του Searl. Επίσης είχε επιφυλακτική 
άποψη, επειδή δεν είδε κάτι εξαιρετικό, και για 
να αποδειχθούν ή όχι οι ισχυρισμοί του Searl 
απαιτούνταν περισσότερες πηγές.

Τον περασμένο Ιούνιο, στο Denver, ο Searl 
είπε την ιστορία του. Έχοντας έλλειψη σοβαρών 
στοιχείων, ο μη προσποιητός τρόπος του είναι 
το πιο πειστικό του χαρακτηριστικό. Φαίνεται 
ειλικρινής και αυθεντικός. Τα ανέκδοτά του για 
τους ιπτάμενους δίσκους του και η περιγραφή 
της τεχνολογίας δύσκολα φαίνονται να είναι 
κατασκευασμένα. Παρόλα αυτά κάποιοι παρα-
πονέθηκαν για αντιφάσεις στις εξηγήσεις του. 
Ο Searl φαίνεται να είναι ένας απλός, τίμιος 
άνθρωπος, προικισμένος με σοβαρότητα και 
με μια αντίληψη της επιστήμης που υπερβαίνει 
το παρουσιαστικό του! Ή μας ξεγέλασε όλους. 
Η γραμματική του και ο λόγος του είναι φτωχά, 
η προφορά του βαριά, τύπου Cockney (λαϊκή 
προφορά του Λονδίνου). Ο Searl δεν είναι 
ετοιμόλογος ή λαμπρός ομιλητής, κάτι που, 
παραδόξως, του προσδίδει αξιοπιστία.

Παραμένοντας σκεπτικοί με σύνεση, δεδο-
μένου της φύσης των ισχυρισμών του Searl, 
ας ρίξουμε μια πιο κοντινή ματιά σ’ αυτά που 
έχει να πει. Το 1949 είχε μια τυχερή περίοδο, μας 
είπαν, ενώ δούλευε στην Υπηρεσία Ηλεκτρισμού 
του Midland. Ένας φίλος στη MEB του έδωσε του Midland. Ένας φίλος στη MEB του έδωσε 
άδεια να χρησιμοποιήσει το μαγνητικο-πιεστικό 
(magnet-pressing, πιεζομαγνητικό) εξοπλισμό 
της Υπηρεσίας. Ο Searl έφτιαξε μικρές πειραμα-
τικές γεννήτριες εκείνη την εποχή, όχι ιπτάμενους 
δίσκους, οι οποίες υποτίθεται ότι παρήγαγαν 
ισχύ αλλά δεν πετούσαν. Το έκανε με τη βοή-

θεια της εβδομηντάχρονης 
σπιτονοικοκυράς του κι 
ενός ηλικιωμένου Ουαλού 
χρηματοδότη με το όνομα 
George Hines. Το 1952 
προχώρησε σ’ ένα μοντέλο 
14 ποδιών. Αυτό το SEG 
παρήγαγε ισχύ σε ένα ασυ-
νήθιστα υψηλό δυναμικό: 
105 Volt. Υπερφορτίζοντας 
το δίσκο προκάλεσε την 



44 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ  2005

πτώση της θερμοκρασίας στους 4 βαθμούς 
Kelvin πλησιάζοντας το απόλυτο μηδέν. Στο 
σημείο αυτό ο Searl λέει ότι οι νόμοι της φυσι-
κής αντιστράφηκαν και ο δίσκος ανυψώθηκε. 
Ακούστηκε ένα τρίξιμο και η οσμή του όζοντος 
καθώς η γεννήτρια υψώθηκε απροσδόκητα 
απ’ το έδαφος, έσπασε μια σύνδεση με μια 
γεννήτρια εκκίνησης και αιωρήθηκε 50 πόδια 
σ’ ένα ροζ λαμπερό σύννεφο που προέκυψε 
απ’ τον ιονισμό. Συλλέγοντας ενέργεια απ’ την 
περιφέρεια του σκάφους και εφαρμόζοντάς 
την σε ηλεκτρομαγνητικά πικάπ έκανε το δίσκο 
να επιταχύνεται τη στιγμή που θα έπρεπε να 
επιβραδύνεται. Η γεννήτρια επιταχυνόταν, 
προς έκπληξη του Searl, περιστρεφόμενη με 
τρομακτική ταχύτητα. Αφού έκανε τα κοντινά 
ραδιόφωνα να χτυπιούνται και να έχουν πα-
ρεμβολές, ο δίσκος χάθηκε στα ύψη, πιθανόν 
μπαίνοντας σε τροχιά. Ο Searl λέει ότι από τότε 
κατασκεύασε πολλούς ιπτάμενους δίσκους, 
πολλοί απ’ τους οποίους πέταξαν ανεξέλεγκτα, 
μέχρις ότου αυτός και η ομάδα του εφηύραν μια 
συσκευή ελέγχου. Ισχυρίζεται ότι έφτιαξε μοντέ-
λα μέχρι και 40 πόδια πλάτος, κάποια με νάιλον 
καλύμματα, κάποια από φάιμπεργκλας, πολλά 
απ’ τα οποία το BBC και η αγγλική τηλεόραση 
παρακολούθησαν και κινηματογράφησαν, αν 
και το BBC δεν έχει ακόμα κοινοποιήσει κάποιο 
φιλμ. Σύμφωνα με τον Searl, τόσο η Καναδική 
όσο και η Αμερικανική κυβέρνηση έχουν γίνει 
μάρτυρες επιδείξεων των πτήσεων, αλλά απέρ-
ριψαν την πιθανότητα μιας πτήσης χωρίς την 
επίδραση της αδράνειας. Ο Searl ισχυρίζεται ότι 
οι Αμερικανοί στην Αεροπορική Βάση Andrews, 
είπαν ότι οι δυνάμεις G (αδρανειακές δυνάμεις) 
μέσα στο σκάφος θα σκότωναν όποιον επέ-
βαινε σ’ αυτό.

Παρ’ όλα αυτά και ο Searl ισχυ-
ρίζεται πως ο δίσκος ανύψωσης 
έχει δοκιμαστεί και βρέθηκε ότι δεν 
υπόκειται σε αδρανειακές δυνά-
μεις μέσα στην καμπίνα. Καθώς η 
δομή ανυψώνεται, όλα στο πεδίο 
ελευθερώνονται απ’ τη βαρύτητα, 
σαν ένας ξεχωριστός κόσμος, ο 
οποίος παραβιάζει τους αποδεκτούς 
φυσικούς νόμους. Αυτό σημαίνει 
ότι κάποιος που ταξιδεύει μέσα του 
δεν θα αισθανόταν τις συνέπειες 
της φοβερής ταχύτητας, με τον ίδιο 
τρόπο που δεν αισθανόμαστε την 
ταχύτητα της Γης καθώς αυτή τρέχει 
στο διάστημα. Το SEG δημιουργεί ένα 
ηλεκτρικό πεδίο υψηλής συχνότητας, 
αρνητικό στην περιφέρεια και θετικό 
στο κέντρο, ενώ ένα μαγνητικό πεδίο 

περιβάλλει το κέλυφος και εκτείνεται πέρα απ’ 
αυτό. Όταν το σκάφος υπερβεί ένα ορισμένο 
δυναμικό, τότε έχουμε αέναη κίνηση (αεικίνητο) 
κάτι που θεωρείται αδύνατο. Στο σημείο αυτό η 
παραγόμενη ενέργεια είναι λίγο-πολύ απεριόρι-
στη, καθώς το SEG συλλέγει ηλεκτρόνια απ’ τον 
χώρο που το περιβάλλει. Καθώς επιτυγχάνεται 
το οριακό δυναμικό, η θερμοκρασία γύρω 
απ’ το σκάφος πέφτει απότομα, θυμίζοντας 
περιπτώσεις που αναφέρουν ότι τα UFO αφή-
νουν δακτυλίδια πάγου στο έδαφος. Ο δίσκος 
γίνεται υπεραγωγός, καθώς λέει ο Searl. Το 
περιστρεφόμενο μαγνητικό πεδίο παράγει 
βαρυτική ενέργεια (η οποία είναι άγνωστη) και 
τα δύο σώματα, η γη και ο δίσκος ανύψωσης, 
απωθούν το ένα το άλλο. Επίσης ισχυρίζεται ότι 
το σκάφος θα ελέγχεται εύκολα στο διάστημα, 
αυτοκατευθυνόμενο από τα βαρυτικά πεδία 
διάφορων πλανητών και ότι στο διάστημα ο 
δίσκος θα μπορούσε να πλησιάσει την ταχύ-
τητα του φωτός.

Αντιβαρύτητα, ταχύτητα του φωτός, δι-
αστημικά ταξίδια; Τίποτα απ’ αυτά δεν είναι 
εύκολο να γίνει πιστευτό. Ο Spielberg θα είχε 
πεδίο απασχόλησης με τον καθηγητή. O Searl 
φαίνεται σαν σύγχρονος ήρωας, ένας απλός 
αλλά ευφυής άνθρωπος ταγμένος κατά της 
ορθόδοξης άποψης, ένας άνθρωπος με ένα 
όραμα, τον οποίο κάποιος θα μπορούσε να 
θεωρήσει τρελό ή τσαρλατάνο. Τα χειρόγραφα 
είναι στη θέση τους, η σύγκρουση, οι αποτυ-
χίες, η σύζυγος που δεν καταλαβαίνει. Μέχρι 
τώρα λείπει μόνο ένα ευτυχισμένο τέλος. Ο 
ήρωας-ιδιοφυΐα κλείνεται στη φυλακή επειδή 
κάνει κάτι που είναι φυσιολογικό. Κατασκευάζει 
ιπτάμενους δίσκους με τεχνολογία παρμένη 
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από παιδικά όνειρα, φαινομενικά καθοδηγού-
μενος απ’ τους θεούς. Η εργασία της ζωής 
του καταστρέφεται απ’ τους κακούς, τους 
γραφειοκράτες ή τους βαρόνους της κλεψιάς, 
των οποίων οι αυτοκρατορίες απειλούνται απ’ 
την δωρεάν ενέργεια του Searl. Επευφημούμε 
τον καθηγητή, αλλά οι εφευρέσεις του κάηκαν ή 
πουλήθηκαν σαν σκουπίδια. Απ’ το υλικό αυτό 
φτιάχνονται οι ταινίες.

Αλλά αυτό δε σημαίνει ότι η ιστορία δεν 
είναι αληθινή. Ούτε ότι ο Searl είναι μόνος. Δεν 
είναι ο πρώτος που ισχυρίζεται ότι κατέκτησε 
τη βαρύτητα ή που εξήγε δωρεάν ενέργεια από 
μια πανταχού παρούσα δύναμη. Ο εφευρέτης 
Henry Moray, λέγεται ότι τροφοδότησε μετασχη-
ματιστή υποβιβασμού (step-down transformer) 
από μια εναλλακτική πηγή αντλούμενη από 
αντηχούντες κρυστάλλους γερμανίου, πιθανώς 
σε συγχρονισμό με το κβαντικό πεδίο. Είναι 
αυτό για το οποίο μιλάει η επιστήμη: ισχύ απ’ 
την ατμόσφαιρα! Δωρεάν ενέργεια. Ο Moray 
μετασχημάτισε απ’ την ενέργεια πεδίου σε ηλε-
κτρισμό με αρμονικές ενισχύσεις, αντλώντας 
αρκετή ενέργεια για να τροφοδοτήσει συνεχώς 
συσκευές με 500 Kwatt. Και ο Moray είχε μάρ-
τυρες. Όπως και στην περίπτωση του Searl, το 
εργαστήριο του Moray καταστράφηκε αφού 
παρουσίασε τα ευρήματά του στην κυβέρνηση 
των Η.Π.Α. Ο Nicola Tesla είχε την ίδια τύχη, 
καθώς ο πύργος του για ασύρματη μετάδοση 
ηλεκτρισμού δέχτηκε σαμποτάζ, του κόπηκαν οι 
οικονομικοί πόροι και η καριέρα του ουσιαστικά 
τερματίστηκε, όταν η τεχνολογία του απείλησε 
την κατεστημένη τάξη. Υπάρχουν απόκρυφες 
ιστορίες για άλλα επαναστατικά πειράματα 
του Tesla, ακτίνες θανάτου, ίντριγκες. Η λίστα 
των εφευρετών και των λυπηρών ή απίθα-
νων (ανάλογα τον τρόπο που τις βλέπουμε) 
ιστοριών τους, συνεχίζεται. Όλοι, εκτός του 
Tesla, έχουν έλλειψη αποδεικτικών στοιχείων. 

Ο ισχυρισμός τής εκ 
των άνω καταδίω-
ξης παρουσιάζεται 
πάντα τραβώντας 
το ενδιαφέρον μας 
σε κάτι τετριμμένο 
αντί σε μια ιστορία 
ενός μοναδικού και 
διαρκούς οράματος. 
Αλλά ας μη γίνουμε 
τόσο σκεπτικιστές. 
Ιστορίες ανθρώπων 
που αψηφούν τη 
βαρύτητα (δίχως κά-
ποια εξωτερική πηγή 
ενέργειας) υπήρξαν από παλιά, συνοδευόμενες 
από έγγραφα στοιχεία.

Το 1936 τα Εικονογραφημένα Λονδρέζικα 
Νέα (Illustrated London News) δημοσίευσαν 
μια φωτογραφία παρμένη στη νότια Ινδία, ενός 
υπερυψωμένου γιόγκι με το όνομα Subbayah 
Pullavar. Ο φωτογράφος P.T. Plunkett, συμπέ-
ρανε ότι ο γιόγκι παρέμενε οριζόντιος στον 
αέρα για περίπου τέσσερα λεπτά δίχως να έχει 
κάποια υποστήριξη, εκτός από το να ακουμπάει 
ελαφρά το ένα του χέρι σ’ ένα ξύλο. Ο John 
Kell, συγγραφέας και ταξιδιώτης στην Ινδία 
και στο Θιβέτ στη δεκαετία του ’50 ανέφερε 
ένα παρόμοιο γεγονός, όταν ένας Θιβετια-
νός λάμα ανυψώθηκε σταυροπόδι μπροστά 
στα μάτια του. Αυτό συνέβη αφού ο Keel 
είχε απορρίψει άλλους θαυματοποιούς σαν 
ειδήμονες μάγους. Αν αυτό είναι πολύ εξωτικό 
και απόμακρο για τους δυτικούς ανθρώπους, 
το 1852 στο Κονέκτικατ υπήρξε η περίπτωση 
του 19χρονου Daniel Home, οποίος άθελά 
του ανυψώθηκε απ’ το έδαφος μπροστά σε 
πολλούς αυτόπτες μάρτυρες. Το συμβάν πα-
ρατηρήθηκε και καταγράφηκε απ’ τον F.L. Burr, 
εκδότη των Hartford Times. Ο Burr ανέφερε ότι ο 
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Home ανυψώθηκε έως το ταβάνι, 
στο σπίτι του Ward Cheney, ενός 
μεταξοποιού. Τόσο παράξενα 
όσο ακούγεται, ο Home έμαθε 
να ανυψώνεται με τη θέλησή 
του και το έκανε για μια περί-
οδο σαράντα ετών μπροστά 
σε εκατοντάδες ανθρώπους, 
συμπεριλαμβανομένου του 
Αυτοκράτορα Ναπολέοντα 
Γ΄ και του Mark Twain. Βαριά 
αντικείμενα, όπως καρέ-
κλες κι ένα μεγάλο πιάνο 

ανυψώθηκαν ενώ βρισκόταν σε κατάσταση ανυψώθηκαν ενώ βρισκόταν σε κατάσταση ανυψώθηκαν ενώ βρισκόταν σε κατάσταση ανυψώθηκαν ενώ βρισκόταν σε κατάσταση 
εγρήγορσης. Ακόμα, ο Home έλαβε την επι-εγρήγορσης. Ακόμα, ο Home έλαβε την επι-
δοκιμασία του Sir William Crookes, προέδρου 
της Βρετανικής Ένωσης για την Ανάπτυξη της 
Επιστήμης. Ο Crookes περιέγραψε τα αντιβαρυ-
τικά φαινόμενα στο “Τριμηνιαίο Ημερολόγιο της 
Επιστήμης” με βεβαιότητα και με μια δυσπιστία 
προδομένη απ’ τα ίδια του τα μάτια. Υπάρχουν 
πολλές τέτοιες περιπτώσεις που περιλαμβάνουν 
μυστικιστές θρησκειών. Διακόσιες τριάντα πε-
ριπτώσεις αναφέρονται μόνο σε Καθολικούς 
αγίους. Αν και εμφανώς διαφορετικές απ’ τους 
ισχυρισμούς του Searl για μηχανική ανύψωση, 
αυτές οι περιπτώσεις εξυπηρετούν για να υπο-
στηρίξουμε τη δυνατότητα ανύψωσης δίχως 
κάποια εξωτερική πηγή ενέργειας. Σ’ αυτές που 
συχνά εμπλέκεται ο μυστικισμός, σχηματίζονται 
παραλληλισμοί μεταξύ της ανύψωσης και μιας 
σχολής σκέψης που αναδύεται στη Σύγχρονη 
Φυσική, όπου ο νους και ύλη πιστεύεται ότι 
είναι της ίδιας ουσίας. Μήπως ο Searl πέτυχε 
κάτι ουσιαστικό;

Από τότε που οι ισχυρισμοί του Searl έγιναν 
δεκτοί με έντονο σκεπτικισμό ή ακόμα απορ-
ρίφτηκαν, ο Searl δεν αποκαλεί τους δίσκους 
του «ιπτάμενους δίσκους». Κατανοητό, αν 
θέλει να κερδίσει την αποδοχή. Παρόλα αυτά, 
οι φωτογραφίες των δίσκων ανύψωσης του 
Searl, φανερώνουν ότι είναι ακριβώς αυτό που 
είναι. Για αυτούς που πιστεύουν ότι υπάρχουν 
εξωγήινα διαστημόπλοια (παρεμπιπτόντως, η 
Πολεμική Αεροπορία των Η.Π.Α. δεν έχει αρνηθεί 
την ύπαρξή τους, παρά μόνο ότι αποτελούν 
αμυντική απειλή) υπάρχουν θεμελιώδεις ομοι-
ότητες ανάμεσα στους δίσκους του Searl, που ότητες ανάμεσα στους δίσκους του Searl, που 
παίρνουν ισχύ απ’ το SEG και περιπτώσεων 
UFO. Μια ομοιότητα είναι, ότι και οι δυο δίσκοι  
αψηφούν τη βαρύτητα. Συχνά αναφέρεται ότι 
τα UFO ταξιδεύουν πολύ γρήγορα, κατόπιν 
σταματούν και μετά επιταχύνουν ακαριαία. 
Επίσης και τα δύο, σύμφωνα με υπολογισμούς, 
παράγουν πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, ενώ, 
όπως προαναφέραμε, έχουν βρεθεί δισκοειδή 

ίχνη πάγου εκεί όπου έχουν προσγειωθεί και 
απογειωθεί UFO. Άλλη μια ομοιότητα είναι ότι 
ο δίσκος του Searl και τα UFO μαγνητίζουν κομ-
μάτια γης, αφήνοντας κυκλικά δακτυλίδια στο 
έδαφος. Μία ακόμα ομοιότητα είναι το ιονισμέ-
νο σύννεφο, το αποτέλεσμα μιας τεχνολογίας 
που, από όσο ξέρουμε, καμιά κυβέρνηση στη 
Γη δεν χρησιμοποιεί.

Επιστρέφοντας στη γη, η περίπτωση του 
Searl είναι φανταστική και οι σημασίες κλονί-
ζονται. Αν όλα αυτά ήταν αλήθεια, το SEG θα 
άλλαζε τον τρόπο που ζούμε. Τα διαστημικά 
ταξίδια θα ήταν ρουτίνα, όπως και το να ταξι-
δεύουμε γρήγορα γύρω απ’ την υδρόγειο. Η 
εξάρτησή μας απ’ το πετρέλαιο για καύσιμο 
θα αχρηστευόταν, ανατρέποντας την πα-
γκόσμια οικονομική δομή. Δυνάμεις, που θα 
ήταν οι «κακοί» στην ιστορία μας, θα έχαναν 
τα πάντα και σχεδόν σίγουρα θα ενεργούσαν 
για να αποτρέψουν την παραγωγή τέτοιων 
συσκευών ή θα δυσφημούσαν τον εφευρέτη. 
Αλλά ο καθηγητής Searl έχει δεσμεύσει εταιρίες 
στην Ιαπωνία, τη Γερμανία και τις Η.Π.Α. Οι Γερ-
μανοί έχουν αναπτύξει ένα πρωτότυπο, αλλά 
δεν θέλουν να επιδείξουν τη συσκευή μέχρι να 
οριστούν μέτρα για την παραγωγή, τη διανομή 
και την εμπορία της. Στις Η.Π.Α., ο Searl έχει 
ανθρώπους που δουλεύουν για ένα μικρό, 
μη ιπτάμενο μοντέλο, αλλά η ημερομηνία της 
επίδειξης αυτής έφτασε και πέρασε. Τίποτα δεν 
έγινε. Κανένα SEG. Ειπώθηκε ότι το πρόγραμ-
μα είναι πολύπλοκο και ακριβό. Χρειάζονται 
περισσότερο χρόνο και χρήμα. Σύμφωνα με 
τον John Thomas, τον εκδότη και ατζέντη του 
καθηγητή Searl, ακόμα και μια μικρή συσκευή 
είναι περίπλοκη και ακριβή. Υπόσχεται μια επί-
δειξη κάπου στο δρόμο, ίσως σ’ ένα χρόνο. Εν 
τω μεταξύ το BBC ερευνά τα αρχεία του. Ξένοι 
ενδιαφερόμενοι εμφανίζουν φωτογραφίες. 
Παρακολουθούμε και περιμένουμε με αγωνία. 
Δώστε τα ποπ-κορν!

 http://www.atlantisrising.com/issue1/
ar1antigrav.html ar1antigrav.html 
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Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΣΤΗΝ Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΣΤΗΝ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ

Σοφία Γαστεράτου

Ο σύγχρονος άνθρωπος ζει σ’ έναν Ο σύγχρονος άνθρωπος ζει σ’ έναν 
κόσμο ιδιαίτερα πιεστικό. Οι ρυθμοί ζωής κόσμο ιδιαίτερα πιεστικό. Οι ρυθμοί ζωής 
ειδικά στις μεγαλουπόλεις είναι ιλιγγιώδεις, ειδικά στις μεγαλουπόλεις είναι ιλιγγιώδεις, 
τα περιβάλλοντα - εργασιακό, κοινωνικό, τα περιβάλλοντα - εργασιακό, κοινωνικό, 
ακόμη και οικογενειακό-ανταγωνιστικά, η ακόμη και οικογενειακό-ανταγωνιστικά, η 
βία, οι εθνικισμοί και η μισαλλοδοξία αναβι-βία, οι εθνικισμοί και η μισαλλοδοξία αναβι-
ώνουν, η κοινωνία στηρίζεται σε  θεσμούς που παραπαίουν ή δεν λειτουργούν, το ώνουν, η κοινωνία στηρίζεται σε  θεσμούς που παραπαίουν ή δεν λειτουργούν, το 
φυσικό περιβάλλον εκπέμπει σήματα συναγερμού και η επιβίωση γίνεται όλο και 
πιο δύσκολη. Η καθημερινή ζωή χάνει την ομορφιά και τη γοητεία της και κυρι-
αρχούν το άγχος, η μοναξιά, η ρουτίνα, η σκληρότητα, η αδικία και το τοπίο που 
ξετυλίγεται μπροστά μας μοιάζει ιδιαίτερα ζοφερό. 

Σ’ έναν τέτοιο κόσμο είναι ίσως δύσκολο να μιλήσουμε για φιλοσοφία. Υπάρχει 
όμως μια αλήθεια που δεν πρέπει να ξεχνάμε, ότι στον κόσμο της ύλης δεν υπάρχει 
απολυτότητα αλλά πολλαπλότητα, οπότε υπάρχουν τουλάχιστον δυο διαφορετικοί 
τρόποι για να αντιληφθούμε και να ζήσουμε την καθημερινότητά μας, ένας ζοφερός 
και ένας φωτεινός.
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Κάνοντας ένα ταξίδι στο χρόνο 
βρίσκουμε στην Πολιτεία του Πλάτωνα 
ένα μύθο, το «μύθο της σπηλιάς» που 
αναφέρεται σε αυτούς τους 2 διαφορε-
τικούς τρόπους αντίληψης και βίωσης 
της ζωής. 

Μας μιλά για μια σπηλιά, μια μικρο-
γραφία του κόσμου μας, που μέσα σ’ 
αυτήν υπάρχουν 3 κατηγορίες ανθρώ-
πων. Οι περισσότεροι λέγονται δεσμώ-
τες και βρίσκονται αλυσοδεμένοι και 
δεμένοι χειροπόδαρα με τέτοιο τρόπο 
που να μην μπορούν να δουν τίποτα 
πέρα από μια οθόνη που βρίσκεται 
μπροστά τους. Στην οθόνη προβάλλονται οι 
σκιές κάποιων αντικειμένων που μεταφέρονται 
από το δεύτερο είδος, τα «αφεντικά της σπη-
λιάς»  και που οι δεσμώτες θεωρούν αληθινά. 

Από καιρού εις καιρόν κάποιοι δεσμώτες 
καταλαβαίνουν πως αυτό που ζουν δεν είναι 
η πραγματικότητα και τολμούν να λύσουν τα 
δεσμά τους και να ξεκινήσουν την έξοδο από 
τη σπηλιά, την έξοδο προς το φως. Αυτή είναι 
η τρίτη κατηγορία ανθρώπων, οι φιλόσοφοι. 
Δεν αρκούνται στο σκοτάδι, στη μίζερη καθη-
μερινότητα, αλλά αναζητούν το φως, αναλαμ-
βάνουν την ευθύνη της ζωής τους και τολμούν 
να την αλλάξουν. Είναι αυτοί που παρότι έχουν 
βγει από τη σπηλιά επιστρέφουν από αγάπη 
προς τους υπόλοιπους, για να τους δείξουν 
τον τρόπο να κάνουν τη ζωή τους φωτεινή και 
δημιουργούν πραγματικό πολιτισμό.

Στην ιστορία της ανθρωπότητας έχουμε 
δείγματα από υψηλούς πολιτισμούς, όπως ο Αι-
γυπτιακός, ο Ελληνικός, ο Ινδικός, οι Προκολομ-
βιανοί πολιτισμοί της Αμερικής, αλλά και από 
πολλούς Μεσαίωνες. Ψάχνοντας κοινά στοιχεία 
στους μεγάλους πολιτισμούς συμπεραίνουμε 
ότι κάθε πολιτισμός μπορεί να παρασταθεί 
ως μια πυραμίδα, με πλευρές την Πολιτική, τη 
Θρησκεία, την Επιστήμη και την Τέχνη και με 
βάση την Παράδοση ή Φιλοσοφία.

 Κάθε πολιτισμός πρέπει να μπορεί να 
εναρμονίζει τις αντιφάσεις και τα διδάγματα του 
παρελθόντος και να καλλιεργεί τις θεμελιώδεις 
πνευματικές αξίες. Στο σημείο αυτό έρχεται η 
φιλοσοφία, η παράδοση, αυτή που  μπορεί να 
μας διδάξει το «πώς» και το «γιατί» των ανόδων 
και των καθόδων των πολιτισμών, ώστε να 
μπορούμε να ξαναδημιουργήσουμε τα θετικά 
και να αποφύγουμε τα λάθη.

Η ρίζα της φιλοσοφίας ανάγεται στον αρ-
χαιότατο παγκόσμιο θεσμό των μυστηρίων. 
Από εκεί πήγασαν οι αλήθειες που στη συνέχεια 
εξηγήθηκαν και προσαρμόστηκαν στις δια-
φορετικές ιστορικές στιγμές από φιλοσοφικά 
συστήματα σε Ανατολή και Δύση και δομούν 
μια νέα αντίληψη για το σύμπαν, τον άνθρωπο 
και την κοινωνία, εκφράζοντας αυτό που ο 
Πλάτωνας ονόμασε Αρχέτυπα.

Καθεμιά από τις πλευρές της πυραμίδας του 
πολιτισμού σχετίζεται και εκφράζει ένα νοητικό 
αρχέτυπο, ένα ιδεώδες, καθώς, όπως χαρα-
κτηριστικά αναφέρει και το αιγυπτιακό κείμενο 
Κυμβάλειο, «Το σύμπαν είναι νοητικό».

Όταν ένας πολιτισμός στηρίζεται σε ένα Ιδε-
ώδες, που ως πνευματικό ον, μπορεί να δράσει 
σε όλα τα επίπεδα και να μεταλλάξει αυτούς 
που το ακολουθούν, τότε η φιλοσοφία μπορεί 
να εφαρμοστεί στην πράξη και η καθημερινή 
ζωή  να γίνει άκρως ενδιαφέρουσα.

Για να γίνει αυτό χρειάζεται να αλλάξουμε κά-
ποιες αντιλήψεις που έχουμε για τον κόσμο και 
τον άνθρωπο. Το Σύμπαν που μας περιβάλλει 
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γλώσσα, να εκφράζει την ομορφιά και να έχει 
ένα μεταφυσικό μήνυμα, ικανό να ανυψώσει τη 
συνείδηση και να εμπνεύσει τη ζωή μας. 

Απέναντι στην παιδαγωγική χρειάζεται 
να αντιληφθούμε ότι η αληθινή παιδαγωγική 
διδάσκει τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε 
να ξυπνήσουμε την ικανότητα που έχουμε να 
μαθαίνουμε. Ο Πλάτωνας έλεγε ότι η μάθηση 
είναι ανάμνηση και ο Αριστοτέλης ότι ξεκινά 
από την έκπληξη. Μπορούμε να προσθέσουμε 
ότι είναι η χαρά της ξύπνιας συνείδησης όταν 
αντιλαμβάνεται την πληθώρα δυνάμεων και 
δυνατοτήτων που διαθέτει. Για να μπορέσει 
όμως η συνείδηση να ξυπνήσει δεν πρέπει να 
στοχεύουμε μόνο στην εκπαίδευση του νου 
αλλά ταυτόχρονα της καρδιάς και των χεριών, 
καλλιεργώντας χωρίς διακρίσεις τις λανθάνου-
σες ιδιότητες και ικανότητες κάθε ανθρώπου και 
στοχεύοντας στη μόρφωση και όχι στην απλή 
πληροφόρηση.

Μπροστά στη ζωή και το θάνατο πρέπει 
να αντιληφθούμε ότι είναι οι δυο πλευρές της 
μιας ζωής, οι δυο όψεις του ίδιου νομίσματος. 
Ο θάνατος έτσι όπως τον αντιλαμβανόμαστε 
δεν υπάρχει, είναι ένα φάντασμα που το δη-
μιούργησαν τα «αφεντικά της σπηλιάς», του 
μύθου που παραθέτει ο Πλάτωνας στην πο-
λιτεία, για να μας τρομάζουν. Η ζωή είναι μία 
με δυο όψεις, δυο πόλους, έναν στην ουράνια 
και ένα στη γήινη διάσταση. Στην πορεία μας 
ως όντα, γεννιόμαστε και πεθαίνουμε ξανά και 
ξανά, κινούμενοι ανάμεσα στις διαστάσεις, 
συλλέγοντας εμπειρίες. Και με αυτό τον τρόπο 
εξελισσόμαστε. Δεν πρέπει να φοβόμαστε το 
θάνατο, όπως ακριβώς δεν πρέπει να φοβό-
μαστε και τη ζωή. Το σημαντικό σε όλες τις 
διαστάσεις είναι το ύψος της συνείδησής μας 
και αυτό εξαρτάται από εμάς τους ίδιους.

Αναφορικά με το παρελθόν και το μέλλον 
χρειάζεται να αντιληφθούμε το παρελθόν μας 
όχι ως ένα βάρος αλλά ως ένα βάθρο που 
θα μας βοηθήσει να χτίσουμε ένα καλύτερο 
μέλλον. Το παρελθόν μας είναι η ιστορία μας, 
οι εμπειρίες μας που είναι απαραίτητες για την 
εξέλιξή μας.  Και να ζούμε το παρόν με τον 
τρόπο των Στωικών που συμβούλευαν «Ζήσε 
κάθε μέρα σαν να ήταν η τελευταία σου», αντι-
μετωπίζοντας κάθε μέρα σαν μια πρόκληση, 
σαν μια ευκαιρία που πρέπει να αδράξουμε για 
να μάθουμε όλο και περισσότερα, να γίνουμε 
λίγο καλύτεροι. 

δεν είναι ένα καλοκουρδισμένο ρολόι που λει-
τουργεί με φυσικούς νόμους αλλά ένα ζωντανό 
ον, που όπως όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί, με 
μόνη εξαίρεση το μέγεθος, γεννιέται, αναπτύσ-
σεται και πεθαίνει. Υπάρχει σοβαρή πιθανότητα 
να υπάρχουν παράλληλα σύμπαντα σε άλλες 
διαστάσεις, σε παράλληλους κόσμους, όπως 
ανέφερε ο Ιταλός αναγεννησιακός φιλόσοφος 
Τζορντάνο Μπρούνο, στα οποία πιθανά υπάρ-
χουν άλλες μορφές ζωής.  

Ο άνθρωπος δεν είναι απλά ένα υλικό ον 
που ζει για να παράγει και να διαιωνίζεται, αλλά 
κυρίως ένα πνευματικό ον, που μέσα από δι-
αδοχικές ενσαρκώσεις στον κόσμο της ύλης 
συγκεντρώνει εμπειρίες και εξελίσσεται, όπως 
καθετί εκδηλωμένο στο σύμπαν. Δεν είναι το 
κέντρο του σύμπαντος, αλλά μέρος του μυ-
στηρίου που μας περιβάλλει. Και χρειάζεται να 
φροντίζει όχι μόνο τις υλικές ανάγκες του, που 
ούτως ή άλλως δεν καλύπτονται ποτέ, αλλά 
επίσης τις ψυχικές, τις νοητικές και τις πνευμα-
τικές. Χρειάζεται επίσης ισορροπία ανάμεσα 
στη λογική, το συναίσθημα και τη δημιουργική 
φαντασία για να εκφράσει την πληρότητα της 
ύπαρξής του και να ζήσει ως ολοκληρωμένο 
και επιβεβαιωμένο ον.

Η   καθημερινή    ζωή   μπορεί   να   γίνει   πιο  
απλή   αν   φροντίσουμε   να   την αναδιαμορ-
φώσουμε. Στο χώρο της επιστήμης χρειάζεται 
μια επιστήμη συνδεδεμένη με την εσωτερική 
σοφία,  στην οποία δεν θα έχει σημασία μόνο 
ο πειραματισμός αλλά και η φαντασία, που 
να  ερευνά τους Νόμους της Φύσης και να 
προσφέρει τα συστήματα που εξασφαλίζουν 
μια πραγματική Οικολογία. Πρέπει να είναι αν-
θρωπιστική, να υπηρετεί τον άνθρωπο και όχι 
τα συμφέροντα, να ευεργετεί το σύνολο της 
ανθρωπότητας χωρίς προκαταλήψεις και να 
στοχεύει στη βελτίωση και την αξιοπρέπεια της 
ανθρώπινης ζωής.

 Στο χώρο του μυστικισμού χρειάζεται να 
αντιληφθούμε τον άνθρωπο ως μυστικιστικό  
ον (άνω + θρώσκω = “κοιτάζω προς τα επά-
νω”), νιώθω βιωματικά το θείο. Χρειάζεται να 
ξαναβρούμε αυτή την πνευματική σύνδεση με 
την έννοια του θείου, πέρα από τις διάφορες 
ονομασίες που κατά καιρούς του αποδίδονται 
γιατί αυτό είναι που ξεχωρίζει τον άνθρωπο 
απ’ το ζώο, το οποίο κατά τ’ άλλα αναπνέει, 
έχει συναισθήματα και σε κάποιες περιπτώσεις 
αρκετά οργανωμένη σκέψη.

Στο χώρο της  τέχνης  χρειαζόμαστε  μια  
τέχνη  που  θα  συλλέξει  τα  καλύτερα στοιχεία 
των κλασικών, συνδυάζοντάς τα με τα σύγ-
χρονα. Χρειάζεται επίσης να είναι κατανοητή, 
να μπορεί να μιλά στον καθένα στη δική του 
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Βιβλιογραφία

Ευάγγελος Παπανούτσος, Πρακτική ΦιλοσοφίαΕυάγγελος Παπανούτσος, Πρακτική Φιλοσοφία
Ευάγγελος Παπανούτσος, Το δίκαιο της πυγμήςΕυάγγελος Παπανούτσος, Το δίκαιο της πυγμής
Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος, Ο σύγχρονος άνθρωποςΙ.Μ.Παναγιωτόπουλος, Ο σύγχρονος άνθρωπος
Κόνραντ Λόρεντζ, Τα 8 θανάσιμα αμαρτήματα του πολιτισμού μαςΚόνραντ Λόρεντζ, Τα 8 θανάσιμα αμαρτήματα του πολιτισμού μας
Γιοστείν Γκάαρντνερ, Ο κόσμος της Σοφίας, Σπινόζα, Πρακτική ΦιλοσοφίαΓιοστείν Γκάαρντνερ, Ο κόσμος της Σοφίας, Σπινόζα, Πρακτική Φιλοσοφία
Cossuta Frederic, Η φιλοσοφία και πώς να τη διαβάσουμεCossuta Frederic, Η φιλοσοφία και πώς να τη διαβάσουμε
Πλάτωνα, Πολιτεία, εκδ. ΖαχαρόπουλοςΠλάτωνα, Πολιτεία, εκδ. Ζαχαρόπουλος
Φρίντιχ Νίτσε, Πέρα από το καλό και το κακό, εκδ. ΚύκνοςΦρίντιχ Νίτσε, Πέρα από το καλό και το κακό, εκδ. Κύκνος
Φρίντιχ Νίτσε, Γενεαλογία της Ηθικής, εκδ. ΚύκνοςΦρίντιχ Νίτσε, Γενεαλογία της Ηθικής, εκδ. Κύκνος
Umberto Eco, Πέντε Ηθικά κείμενα, εκδ. ΚύκνοςUmberto Eco, Πέντε Ηθικά κείμενα, εκδ. Κύκνος
Μαύρκος Αυρήλιος, Τα εις εαυτόνΜαύρκος Αυρήλιος, Τα εις εαυτόν
Λάο Τσε, Τάο τε Κινγκ, εκδ. ΣμίληΛάο Τσε, Τάο τε Κινγκ, εκδ. Σμίλη
Πυθαγόρας, Άπαντα 2, εκδ. ΚάκτοςΠυθαγόρας, Άπαντα 2, εκδ. Κάκτος
Κικέρων, Περί Φιλίας, εκδ. ΕνάλιοςΚικέρων, Περί Φιλίας, εκδ. Ενάλιος
Εδουάρδος Συρέ, Μεγάλοι Μύστες, εκδ. ΙάμβλιχοςΕδουάρδος Συρέ, Μεγάλοι Μύστες, εκδ. Ιάμβλιχος
Tohn Bennett, Δάσκαλοι Σοφίας, εκδ. ΑρχέτυποTohn Bennett, Δάσκαλοι Σοφίας, εκδ. Αρχέτυπο
Λιζ Γκρίν, Τζουλιές Σάρμαν-Μπέρκ, Το μυθικό ταξίδι-ο μύθος οδηγός για τη Λιζ Γκρίν, Τζουλιές Σάρμαν-Μπέρκ, Το μυθικό ταξίδι-ο μύθος οδηγός για τη 
ζωή, εκδ. Κέδρος.ζωή, εκδ. Κέδρος.

Εφαρμόζοντας Εφαρμόζοντας 
τη φιλοσοφία στην τη φιλοσοφία στην 
πράξη διαμορφώ-πράξη διαμορφώ-
νεται ένας νέος άν-νεται ένας νέος άν-
θρωπος. Είναι αυτός θρωπος. Είναι αυτός 
που γνωρίζει ότι το κλει-που γνωρίζει ότι το κλει-
δί της ζωής του και των δί της ζωής του και των 
μυστηρίων που τον περι-μυστηρίων που τον περι-
βάλλουν βρίσκεται μέσα του. βάλλουν βρίσκεται μέσα του. 
Ότι η βελτίωση της κοινωνίας Ότι η βελτίωση της κοινωνίας 
ξεκινά από τη δική του βελτίω-ξεκινά από τη δική του βελτίω-
ση, ότι κανένας δεν θα κάνει ση, ότι κανένας δεν θα κάνει 
αυτό που αντιστοιχεί στη αυτό που αντιστοιχεί στη 
δική του ευθύνη, που δεν δική του ευθύνη, που δεν 
περιμένει θαύματα, αλλά περιμένει θαύματα, αλλά 
πιστεύει στο μυστήριο πιστεύει στο μυστήριο 
και ξέρει να ζει κάθε και ξέρει να ζει κάθε 
στιγμή με όλες του τις στιγμή με όλες του τις 
δυνάμεις. Μιλάει περισ-δυνάμεις. Μιλάει περισ-
σότερο με τα έργα παρά σότερο με τα έργα παρά 
με τα λόγια, γιατί όλοι με τα λόγια, γιατί όλοι 
χρειαζόμαστε καλά παρα-χρειαζόμαστε καλά παρα-
δείγματα. Ξέρει να ζει και να δείγματα. Ξέρει να ζει και να 
ονειρεύεται. Είναι μια πηγή φωτός ονειρεύεται. Είναι μια πηγή φωτός 
και μια ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον.και μια ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον.
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Η σελίδα της υγείας
         
Ανδρεοπούλου Κοκόνη

Βασικοί Κανόνες Υγιεινής Δια-
τροφής
Δεκάλογος Υγιεινής Διατροφής

1. Είναι καλό να τρώμε όσο μπορούμε περισσότε-
ρες φυσικές ωμές αμαγείρευτες τροφές και όχι συ-
νεχώς μαγειρεμένες, γιατί μια  πολύ υψηλή ή πολύ 
χαμηλή θερμοκρασία καταστρέφει τις τροφές.  Οι 
φρέσκες φυσικές τροφές περιέχουν τα οργανικά 
στοιχεία και τις ζωτικές βιταμίνες. Ας αποφεύγο-
νται οι διατηρημένες τροφές που είναι αλλοιωμέ-
νες, γεμάτες χημικές  ουσίες, χωρίς τις οποίες δεν 
μπορούν να διατηρηθούν.

2. Να τρώμε όσο μπορούμε λιγότερα είδη τροφής 
σε κάθε γεύμα. Τα γαστρικά μας υγρά χωνεύουν 
με μεγάλη δυσκολία και κούραση πολύπλοκους 
σχηματισμούς τροφών. Βεβαίως χρειαζόμαστε 
πολλά συστατικά, αλλά δεν μπορούμε να τα πά-

ρουμε όλα σε ένα και το αυτό γεύμα. Ας αποφεύ-
γουμε λοιπόν τους κακούς συνδυασμούς τροφών, οι γουμε λοιπόν τους κακούς συνδυασμούς τροφών, οι 

οποίοι δημιουργούν βλαβερές ζυμώσεις, αέρια, πόνους, οποίοι δημιουργούν βλαβερές ζυμώσεις, αέρια, πόνους, 
δυσπεψίες, ξινίλες, που είναι συνήθως ο πρόδρομος του έλ-δυσπεψίες, ξινίλες, που είναι συνήθως ο πρόδρομος του έλ-

κους. 

Οι ακόλουθοι συνδυασμοί προκαλούν καταστρεπτικές ζυ-Οι ακόλουθοι συνδυασμοί προκαλούν καταστρεπτικές ζυ-
μώσεις:
α) Λευκωματούχες τροφές, δηλαδή κρέας, ψάρι, αυγό, 
τυρί, γάλα, δεν πρέπει να τρώγονται μαζί με αμυλούχες, 

δηλαδή ρύζι, άσπρο ψωμί ή πάστες. 
β)  Γάλα με αυγά επίσης είναι κακός συνδυασμός.
γ)  Γάλα με γαλακτερά προϊόντα.
δ)  Γάλα με αγγουράκι, πεπόνι ή κεράσια ή άλλα φρούτα και λαχανικά. Το γάλα δεν συνδυάζε-
ται  παρά με λίγες σταφίδες ή λίγο μαύρο ψωμί.
ε)  Γλυκά φρούτα μαζί με ξινά φρούτα είναι επίσης κακός συνδυασμός.
στ)  Καρπούζι με σταφύλι.
ζ)  Όλα τα φρέσκα φρούτα, κυρίως τα ξινά, μαζί με μαγειρεμένες τροφές  -ως επιδόρπιο- 
προκαλούν καταστρεπτικές ζυμώσεις. Τα φρέσκα  φρούτα όταν τρώγονται μόνα  τους είναι 
ευεργετικά.

3. Υγιεινός όρος. Η πολυφαγία εξαντλεί το πεπτικό σύστημα. Καθετί το περιττό  στον οργανι-
σμό προκαλεί καταστροφικές ζυμώσεις, τοξινώσεις και ασθένειες. 

4. Αν η ζωή μας είναι καθιστική, τότε ας παραλείψουμε το πρόγευμα ή ας το αντικαταστήσου-
με με φρέσκα φρούτα ή χυμό φρούτων. Η πρωινή όρεξη για φαγητό είναι απλώς ένα ζήτημα 
συνήθειας, που αν εγκαταλειφθεί για λίγες μέρες ουδέποτε ξαναπαρουσιάζεται. 

5. Τα φρούτα, τα λαχανικά και το φρέσκο γάλα πρέπει να αποτελούν τα ¾ της καθημερινής 
διατροφής μας. Να προτιμούνται τα φρούτα της εποχής από τα διατηρημένα. 
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Βασικοί Κανόνες Υγιεινής Δια-
τροφής

6. Η τέλεια μάσηση βοηθά στην καλή πέψη 
και στην υγεία. Ας αποφεύγονται τα οινο-
πνευματώδη ποτά, τα οποία καταρυπώ-
νουν την καρδιά, τη μνήμη και το νευρικό 
σύστημα. 

7. Ας μην τρώμε χωρίς όρεξη, με κακή διάθε-
ση, κουρασμένοι ή νευριασμένοι. Σε τέτοιες 
περιπτώσεις καλό θα ήταν να αναζωογονή-
σουμε πρώτα τον εαυτό μας με ανάπαυση, 
αναπνευστικές ασκήσεις, ανάγνωση κ.τ.λ. 
ώσπου να αποκτήσουμε την ηρεμία μας, η 
οποία είναι η πλέον καλύτερη για το υγιεινό 
φαγητό και την φυσιολογική χώνεψη.

8. Ας κάνουμε συχνά σύντομες νηστείες και 
φρουτοθεραπείες, οι οποίες καθαρίζουν το 
αίμα απ’ όλα τα άλατα και τα βλαβερά στοι-
χεία, προλαμβάνουν και θεραπεύουν όλες 
τις αρρώστιες. Μία ή δύο φορές την εβδο-
μάδα με φρούτα  είναι μεγάλη ευεργεσία για 
τον οργανισμό μας.

9. Ας μην πίνουμε νερό κατά τη διάρκεια του 
γεύματος ή αμέσως μετά απ’ αυτό, παρά 
μια ως δύο ώρες αργότερα γιατί το νερό 
αραιώνει τα πεπτικά υγρά και μετά από δέκα 
λεπτά που φεύγει, παρασύρει πολλές τρο-
φές αχώνευτες στο έντερο που προκαλούν 
ζυμώσεις, αέρια και τοξίνες. 

10. Ας μην επιτρέψουμε ποτέ στον εαυτό μας 
να δηλητηριάζεται από το μίσος, το θυμό, 
τη φιλαργυρία, τη λύπη, την εκδίκηση. Ας 
τα αντικαταστήσουμε όλα αυτά με ανώτερα 
ιδανικά, ιδεώδη, με υπομονή, μεγαλοψυχία, 
αγάπη, που σώζουν και εξυπηρετούν τον 
άνθρωπο, χαρίζοντάς του ό,τι πολυτιμότε-
ρο υπάρχει στη ζωή, την πλήρη σωματική 
και διανοητική υγεία.   

Ο Δεκάλογος της Υγείας.

1. Μέτρο σε όλα (τροφή, εργασία, ύπνο, 
απολαύσεις). «Παν μέτρον άριστον».

2. Φυσικά ευεργετικά μέσα (νηστεία, φρου-
τοθεραπεία, ατμόλουτρα, μασάζ, γυμναστι-
κή, ηλιοθεραπεία).

3. Ωμοδίαιτα (αποφυγή μπαχαρικών και 
αλατιού).

4. Αποφυγή κατάχρησης αλκοόλ για καλή 
λειτουργία της καρδιάς.

5. Αποφυγή καπνίσματος για καθαρά πνευ-
μόνια και αίμα.

6. Για ξεκούραστο οργανισμό όχι υπερσιτι-
σμός με  ζωικές και διατηρημένες τροφές.

7. Κατανάλωση φρέσκων τροφών για απο-
φυγή δυσκοιλιότητας.

8. Η ριζική θεραπεία επιτυγχάνεται με φυσι-
κές θεραπευτικές δυνάμεις υποβοηθούμε-
νες με ακίνδυνα φυσικά μέσα.

9. Για καλή υγεία ας αποφεύγουμε την υπερ-
κόπωση και την αϋπνία. 

10. Υπομονή, αισιοδοξία, αγάπη, φιλοσο-
φία, ανωτερότητα, -χαρακτηριστικά ανθρώ-
που απόλυτα υγιούς- είναι τα ασφαλέστερα 
εφόδια κάθε επιτυχίας στη ζωή.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
• Σάββα Σαββίδη : «Η Φυσιοθεραπεία : Θεω-
ρία και Πράξη»,
• Στέφανος Καραγιαννόπουλος: «Είμαστε 
ό,τι τρώμε», Εκδόσεις Μοντέρνοι Καιροί 
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Η σελίδα του

Για περισσότερες πληροφορίες γράψτε στο e-mail: Savvas_pattakos@yahoo.gr

Απλά λάθη στη σύγχρονη 
ενασχόληση με τις πολεμικές τέχνες

  Aυτή τη φορά, στη σελίδα μας, θα ασχοληθούμε με μια ακόμη  λανθασμένη θεώ-
ρηση στην προσέγγιση των Πολεμικών Τεχνών  στο σύγχρονο κόσμο.  Είναι  αυτή η οποία θεωρεί 
τις Πολεμικές Τέχνες ως προϊόν κάποιας θρησκείας ή ακόμη και ως θρησκεία. 

Τόσο στην Ανατολή όσο και στη Δύση υπήρχαν διάφορες  θρησκευτικές μορφές που επη-
ρέασαν την κουλτούρα διάφορων χωρών και ως προέκταση τις πολεμικές Τέχνες. Έτσι, μέσα στα 
χριστιανικά πλαίσια, συναντάμε το μύθο του Βασιλιά Αρθούρου με τους Ιππότες του, τη Στρογγυλή 
Τράπεζα (το  Κάμελοτ) και το θρύλο του Γκράαλ, του Άγιου Δισκοπότηρου με την ιερή αναζήτησή 
του. Στο ίδιο πλαίσιο συναντούμε τους Ναΐτες Ιππότες καθώς και άλλα Ιπποτικά Τάγματα. Κανείς 
όμως δεν υποστηρίζει ότι η μεσαιωνική ξιφομαχία προέρχεται από το χριστιανισμό, ούτε ότι το να 
ασχολείται κανείς  με αυτήν -παρότι υπάρχουν μέχρι σήμερα σχολές και δάσκαλοί της- ισοδυναμεί 
με θρησκεία. Στην Ανατολή ο Ταοϊσμός, ο Κομφουκιανισμός και ο Βουδισμός είναι θρησκείες που 
έχουν διαποτίσει βαθιά την ψυχή των λαών που τις ασπάστηκαν. Επίσης ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστι-
κό αυτών των ρευμάτων είναι ότι στα πρώτα τους βήματα λειτούργησαν πιο πολύ ως φιλοσοφικά 
συστήματα και κατόπιν μετατράπηκαν σε θρησκείες. Έτσι μπορούμε να τα χαρακτηρίσουμε σαν 
«θρησκειοφιλοσοφίες». Οι μεγάλοι Δάσκαλοι, οι οποίοι  δημιούργησαν και δίδαξαν τα διάφορα 
συστήματα, είχαν μελετήσει τους μεγάλους σοφούς και είχαν ασπαστεί τις ιδέες τους. Επειδή δε, ως 
πραγματικοί Δάσκαλοι που ήταν, ενδιαφέρονταν και για την ηθική διαμόρφωση των μαθητών τους, 
προσάρμοσαν διάφορες ηθικές και φιλοσοφικές διδασκαλίες στα συστήματά τους.  
 Οι  Σαμουράι, σαν πολεμιστές οι οποίοι οποιαδήποτε στιγμή μπορούσαν να βρεθούν αντι-
μέτωποι με το θάνατο, έπρεπε να έχουν και ένα απαραίτητο φιλοσοφικό υπόβαθρο,  το οποίο θα 
τους στήριζε σε αυτόν το δύσκολο δρόμο που ακολουθούσαν. Συνεπώς, η θρησκεία - φιλοσοφία 
του  Βουδισμού - Ζεν με τις διδασκαλίες της, αποδείχθηκε ότι ταίριαζε σε αυτούς κι έτσι πολλοί μεγά-
λοι ξιφομάχοι, ήταν ταυτόχρονα και αρκετά εξασκημένοι στο Ζεν.
Οι Σαολίν, οι οποίοι θεωρούνται οι πιο μεγάλοι πολεμιστές της Κίνας, ήταν βουδιστές μοναχοί. Ο 
Μοριχέϊ Ουεσίμπα, ιδρυτής του Αϊκίντο, ήταν μια βαθιά θρησκευόμενη προσωπικότητα. Ο Γκισίν 
Φουνακόσι, ιδρυτής του Σότοκαν Καράτε, είχε μελετήσει κινέζους κλασικούς και σίγουρα κάποια 
στοιχεία εθιμοτυπίας τα οποία  εφάρμοζε και δίδασκε προέρχονται από την επίδραση του Κομφού-
κιου. 

Όλα αυτά σημαίνουν ότι οι Πολεμικές Τέχνες είναι θρησκεία;  Κάθε άλλο.
 Αλλά το πιο κύριο χαρακτηριστικό, το οποίο σημαδεύει τις ανατολικές Πολεμικές τέχνες, είναι 
η έννοια του Δρόμου, του Ντο, όπως ονομάζεται στα ιαπωνικά. Αυτό σημαίνει ότι το να ασχοληθεί  
κανείς σοβαρά με τις Πολεμικές Τέχνες σημαίνει να τις κάνει δρόμο και τρόπο ζωής. Ότι θα ασκείται  
πάντα ανεξάρτητα από την ηλικία του και θα προσπαθεί να βελτιώνεται συνεχώς εσωτερικά και 
εξωτερικά. Αυτό μπορεί να μοιάζει πάλι αρκετά με την αφοσίωση ενός πιστού, αλλά κάθε άλλο 
παρά μπορεί να αιτιολογήσει τον χαρακτηρισμό των Πολεμικών Τεχνών ως θρησκεία. Οποιοσδή-
ποτε άνθρωπος, σε οποιαδήποτε εποχή, θέλησε να προοδεύσει πραγματικά σε κάτι, έπρεπε να είναι 
αφοσιωμένος σε αυτό. Επομένως και οι Πολεμικές Τέχνες δεν εξαιρούνται. Δεν σημαίνει όμως ότι για 
αυτόν το λόγο είναι θρησκεία.
Ένα ακόμη λάθος λοιπόν στη σύγχρονη προσέγγιση των Πολεμικών τεχνών, είναι να νομίζει κανείς, 
είτε ότι προήλθαν από κάποια θρησκεία, είτε να τις ταυτίζει με οποιαδήποτε θρησκεία ή ακόμη πε-
ρισσότερο να τις θεωρεί θρησκεία.

Bodhidharma

Σάββας Παττακός
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σπόροι... σοφίας

για τον άνθρωπο:

Ο Άνθρωπος είναι πάντοτε αόρατος,
Ο Άνθρωπος πάντοτε βρίσκεται πίσω 
από κάθε τι που κάνει,
πίσω από το δικό του σώμα,
πίσω από τις δικές του πράξεις.
Ο Άνθρωπος είναι ένα μεγάλο ερωτη-
ματιικό, ένα μεγάλο αίνιγμα.

για την κοινωνία:

Δεν υπάρχει ντροπή στην άγνοια...
Υπάρχει όταν επιμένουμε στο λάθος.

Μόνο η γνώση της αλήθειας κάνει 
ελεύθερους τους ανθρώπους και οι δι-
άφορες αιρέσεις φαίνεται ότι συναγω-
νίζονται στην άγνοια.

για τον κόσμο:

Στα δύσκολα η Αλήθεια.

Όλα τα κακά από τα οποία υποφέρει 
η ανθρωπότητα, είναι πικροί καρποί - 
αλλά έτσι κι αλλιώς καρποί - των περα-
σμένων έργων της.

J. A. Livraga
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βιβλίων
παρουσίαση

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΤΡΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ
ΥΡΑΜ, Εκδ. ΙΑΜΒΛΙΧΟΣ

Είναι πολλά τα ερωτηματικά τα οποία επιχειρούνται να απαντηθούν σ΄ 
αυτό το βιβλίο, με κεντρικό γνώμονα τις απειράριθμες άγνωστες δυνατότητες της 
ανθρώπινης ύπαρξης. Ο άνθρωπος όχι απλώς δεν εμφανίζεται ως άμοιρος του 
πεπρωμένου του, αλλά ουσιαστικά παρουσιάζεται ως δημιουργός του. Είτε έχουμε 
επίγνωση είτε όχι, κρύβουμε μέσα μας την προμηθεϊκή φωτιά, ένα σπινθήρα 
της θεϊκής υπόστασης, και η αστρική προβολή είναι δυνατόν να αποτελέσει για 
κάποιους ένα πολύτιμο εργαλείο στην αναζήτηση της βαθύτερης ύπαρξης τους. 

ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΙΝΕΖΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΛΟΥ ΚΟΥΑΝ ΓΥ, Εκδ. ΚΕΔΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Ο Λου Κουάν Γυ συγκαταλέγεται μεταξύ των καλύτερων ερμηνευτών των 
κινέζικων διαλογιστικών τεχνικών. Στα Μυστικά του Κινέζικου Διαλογισμού 
παρουσιάζει εκτενή αποσπάσματα από αρχαία και σύγχρονα έργα, με 
έμφαση στην πρακτική τους πλευρά, έτσι ώστε κάθε αναγνώστης να 
μπορέσει να επιλέξει την τεχνική που του ταιριάζει καλύτερα.
Στο βιβλίο αυτό περιλαμβάνονται, ανάμεσα σε άλλα, βασικές μέθοδοι 
διαλογισμού, λεπτομερείς αναφορές στην ταοϊστική γιόγκα 
καθώς και στην ταοϊστική τέχνη του ελέγχου της 
αναπνοής και της ζωτικής αρχής (πράνα). 
καθώς και στην ταοϊστική τέχνη του ελέγχου της 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΑΡΘΟΥΡ Ε. ΠΑΟΥΕΛ, Εκδ. ΚΕΔΡΟΣ

Αντικείμενο του συγκεκριμένου βιβλίου είναι η θέση της ανθρωπότητας Αντικείμενο του συγκεκριμένου βιβλίου είναι η θέση της ανθρωπότητας 
αλλά και η πορεία της μέσα στο ηλιακό σύστημα, μαζί με πολλές άλλες αλλά και η πορεία της μέσα στο ηλιακό σύστημα, μαζί με πολλές άλλες 
πληροφορίες για τη δημιουργία του, αλλά και για τη διαμόρφωση της πληροφορίες για τη δημιουργία του, αλλά και για τη διαμόρφωση της 
εξέλιξης πάνω στη γη.
Πολιτισμοί και ανθρώπινες φυλές αναλύονται κάτω από το πρίσμα 
της προσφοράς τους στη συνολική εξέλιξη της ανθρωπότητας και 

δίνονται διάφορα παραδείγματα για την 
καλύτερη κατανόηση του τρόπου λειτουργίας καλύτερη κατανόηση του τρόπου λειτουργίας 
του συστήματος.
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H MANTIKH TEXNH TOY I ΤΣΙΝΓΚ: Μια διαχρονική προσέγγιση
ΡΕΪΜΟΝΤ ΛΟ, Εκδ. ΚΕΔΡΟΣ

Το Ι Τσινγκ – που συνήθως μεταφράζεται  ως Βιβλίο των Αλλαγών 
– θεωρείται ως ένας από τους πιο σημαντικούς θησαυρούς της κινέζικης 
μεταφυσικής, με μακραίωνη ιστορία. Είναι ένα σύστημα μαντικής τέχνης 
που βασίζεται σε μια σειρά συμβόλων, τα τρίγραμμα και τα εξάγραμμα. 
Αυτά τα σύμβολα αποτελούνται από γραμμές – είτε συνεχόμενες 
(γιανγκ) είτε διακεκομμένες (γιν) – και εκφράζουν τη θεμελιώδη αρχή της 
δυαδικότητας του γιν και του γιανγκ στο σύμπαν. 
Υπάρχουν δύο είδη Ι Τσινγκ: το «ακαδημαϊκό» και το «μαντικό». Το 
«ακαδημαϊκό» δίνει γενικές, τις περισσότερες φορές, απαντήσεις στα 
θέματα που μας απασχολούν. Το «μαντικό», που παρουσιάζεται για 
πρώτη φορά στη Δύση και είναι αρχαιότερο του «ακαδημαϊκού», δίνει 
εξαιρετικά ακριβείς απαντήσεις, αφού μετατρέπει την κάθε γραμμή του 
εξαγράμμου σ΄ ένα από τα πέντε στοιχεία και σ΄ ένα από τα δώδεκα 
κινέζικα ζώδια. 

ΨΥΧΗ, Η ΛΑΤΡΕΙΑ ΤΩΝ ΨΥΧΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ
 ΠΕΡΙ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ, 
ΤΟΜΟΙ Α΄ ΚΑΙ Β΄
ERWIN ROHDE, Εκδ. ΙΑΜΒΛΙΧΟΣ

Μια σημαντική μελέτη, σε δύο τόμους, που διερευνά 
ένα θεμελιώδες ζήτημα της αρχαίας ελληνικής 
θρησκείας, τις αντιλήψεις για την ψυχή και την 
αθανασία. Ξεκινά από τον Όμηρο για να φτάσει 
στον Πίνδαρο και τους τραγικούς για να καταλήξει 
στον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη και τον Επίκουρο. 
Μέσα από τις πηγές παρακολουθεί όλη την πορεία 
της ελληνικής σκέψης, όπως διαμορφώνεται στην ιστορική της 
εξέλιξη, καθώς τέτοιου είδους αντιλήψεις αντανακλούν ευρύτερους 
φιλοσοφικού7ς και θρησκευτικούς στοχασμούς.

ΣΚΕΠΤΟΜΟΡΦΕΣ, Η ΑΓΝΩΣΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΝΟΥ
ANNIE BESANT – C.W. LEADBEATER, Εκδ. ΙΑΜΒΛΙΧΟΣ

Το βιβλίο αυτό είναι γραμμένο από δύο διακεκριμένους διορατικούς 
θεοσοφιστές, οι οποίοι μεταφέρουν τα αποτελέσματα της 
πειραματικής εσωτερικής τους έρευνας. 
Τι είναι οι σκεπτομορφές και πώς δημιουργούνται; Είναι δυνατόν 
τα ανθρώπινα όντα να δημιουργούν αόρατες στον εξωτερικό 
κόσμο μορφές, οι οποίες να σχετίζονται με τις σκέψεις και τα 
συναισθήματά τους; Όχι μόνο είναι δυνατόν, αλλά πρόκειται για 
ένα ουσιώδες κομμάτι της ανθρώπινης λειτουργίας, καθώς αυτές οι 
μορφές όχι απλώς δημιουργούνται από το νοητικό-συναισθηματικό 
μας μηχανισμό, αλλά επηρεάζουν την όλη 
συμπεριφορά των δημιουργών τους και των 
ανθρώπων που τους περιβάλλουν. 

βιβλίων παρουσίαση
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ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ

Ποιες είναι οι λειτουργίες της 
προσωπικότητας οι οποίες 
τροφοδοτούν τη συνείδησή 
μας, και συνεπώς, συντελούν στην ανάπτυξή 
της; Είναι οι ψυχικές λειτουργίες που μας 
καθοδηγούν έτσι ώστε να ξέρουμε τι θέλουμε 
στη ζωή και με ποια μέσα να κατακτήσουμε 
αυτά που θέλουμε.

ΑΟΡΑΤΟΙ ΚΟΣΜΟΙ 

Νεράιδες ,νάνοι, ξωτικά...Δεν είναι 
δημιουργήματα της φαντασίας των 
παραμυθάδων. Είναι ένας παράλληλος 
αόρατος κόσμος που αποτελείται από 
πολύ φυσικές οντότητες, τις οποίες ο 
σημερινός άνθρωπος  έχει χάσει την 
ικανότητα να αντιλαμβάνεται.

ΓΙΟΓΚΑ

Η λέξη «γιόγκα» 
σημαίνει ένωση και  
επομένως η γιόγκα 
είναι όλα αυτά 
που ενώνουν, 
συντονίζουν και 
συναδελφώνουν. 
Ήταν γνωστή 
σ’ όλες τις 
αρχαίες σχολές 
μυστηρίων αν και 
σε κάθε περίπτωση 
εκδηλώθηκε με 
διαφορετικά 
χαρακτηριστικά.  

επόμενο τεύχοςπόμενο τεύχος
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