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περιεχόμενα editorial
  Η εποχή μας χαρακτηρίζεται από την έμφαση που δίνεται στην τεχνολογία. Οι ηλεκτρονι-

κοί υπολογιστές και το διαδίκτυο έχουν κατακτήσει για τα καλά τον πολιτισμό μας και έχουν μπει πλέον 
σε όλα σχεδόν τα σπίτια. Πολύ νεαροί μαθητές, από το σχολείο ακόμη, μαθαίνουν να χειρίζονται τα 
πιο περίπλοκα ηλεκτρονικά μηχανήματα, όπως οι παππούδες μας μάθαιναν τον άβακα.

Αυτό καθαυτό το γεγονός δεν είναι πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι γίνεται εις βάρος της κλασικής 
παιδείας. Οι νέοι ξέρουν να χειρίζονται καλά τα μηχανήματα, αλλά 
είναι σχεδόν αμόρφωτοι. Ακόμα και τους πιο απλούς αριθμητικούς 

υπολογισμούς πρέπει να τους κάνουν με τα μηχανήματα, επειδή 
ξέχασαν ή δεν έμαθαν ποτέ πώς γίνονται. Οι γνώσεις 
τους για τα βασικά στοιχεία της Ιστορίας, της Γεωγραφίας 

ή της Γραμματικής είναι ελάχιστες. Η προφορική και γραπτή 
γλώσσα αλλάζουν με αλματώδη ταχύτητα, με τρομερές συνέ-
πειες στην ποιότητα της ανθρώπινης επικοινωνίας.

Από αυτήν την άποψη, μπορούμε να πούμε ότι 
είμαστε μάρτυρες της γέννησης μιας νέας βαρβαρό-

τητας, ανάλογης με εκείνη που επικράτησε στον 
προηγούμενο Μεσαίωνα. Νέοι μικροί βάρβαροι 

σε ένα νέο Μεσαίωνα του πολιτισμού, κι ας ζούμε, 
κατά τα άλλα, στην «εποχή της τεχνολογίας των τη-

λεπικοινωνιών». Κυρίαρχες είναι οι ηλεκτρονικές μηχανές, 
όχι ο άνθρωπος, που έχει χάσει σχεδόν την «ανθρωπιά» του.      

Είναι σημαντικό, όπως έλεγαν οι αρχαίοι σοφοί, να κρατηθεί μια ισορ-
ροπία ανάμεσα στα υλικά και τα πνευματικά στοιχεία ενός πολιτισμού.  Και τα δύο μοιάζουν με δύο 
στήλες, που κρατούν το δοκάρι του πολιτισμού. Αν μια από τις δύο στήλες μεγαλώσει υπερβολικά 
εις βάρος της ανάπτυξης της άλλης, το δοκάρι του πολιτισμού θα χάσει την ισορροπία του, θα γείρει 
πολύ και τέλος θα πέσει κάτω. Σήμερα αυτό συμβαίνει. Η στήλη των υλικών και τεχνικών στοιχείων 
έχει αναπτυχθεί υπερβολικά εις βάρος της πνευματικής στήλης. Και αυτό φαίνεται ειδικά στην παιδεία 
και στη σημερινή νεολαία: υπάρχει  μεγάλη έλλειψη μόρφωσης.

Η φιλοσοφία πάντα ήταν δύσκολο να αναπτυχθεί, αλλά σε τέτοιες συνθήκες είναι ακόμα δυσκο-
λότερο. Η Φιλοσοφία, η αγάπη στη σοφία, είναι η κάθετη διάσταση του Πνεύματος, που χρειάζεται 
οπωσδήποτε μια γερή βάση μόρφωσης και ευρείας κουλτούρας για να μπορεί να υψωθεί. Βέβαια, 
από την άλλη, η σκέτη μόρφωση χωρίς το ύψος που προσφέρει η Φιλοσοφία, καταντάει βαρετή και 
ρηχή. 

Πιστεύουμε ότι σήμερα, περισσότερο από ποτέ, η Φιλοσοφία, με τον πρακτικό και βιωματικό τρόπο 
που την προτείνει η Νέα Ακρόπολη, είναι αναγκαία και άκρως σημαντική για να μπορεί ο σημερινός 
άνθρωπος, και ειδικά οι πιο νέοι, να βγουν από το αδιέξοδο που αντιμετωπίζουν οι κοινωνίες. Για να 
ξεπεραστεί η νέα βαρβαρότητα και ο νέος Μεσαίωνας που διανύουμε και να μπορούμε να ελπίσουμε 
σε ένα νέο και καλύτερο κόσμο με τιμόνι τη Γνώση αντί την άγνοια και την αμάθεια.   

                                               Γ. Α. Πλάνας  
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Delia Steinberg Guzmάn, 
Πρόεδρος του Διεθνούς Οργανισμού Νέα Ακρόπολη,
Σταυρός των Παρισίων του Πανεπιστημίου της Σορβόνης  
σε Επιστήμες, Τέχνες και Γράμματα.

Παιχνίδια στον καθρέφτη

Είναι παράξενο αυτό το 
βασίλειο της φύσης, 
επειδή οι άνθρωποι 

κυριαρχούνται από εντελώς διαφορετικά συναισθήματα ως προς 
τα ζώα. Έτσι, άλλοτε τα φοβόμαστε, άλλοτε τα θέλουμε, άλλοτε μας 
είναι αδιάφορα... όμως δύσκολα τα θαυμάζουμε. Αυτό θα μπο-
ρούσε να μας κάνει να δούμε την έκταση που η Μάγια έθεσε στη 
διάθεση αυτής της ιδιαίτερης μορφής ζωής. Όταν κρίνουμε τα ζώα, 
τοποθετούμαστε σε δύο ακραίες οπτικές γωνίες: ή τα βλέπουμε σαν 
βλαβερά κτήνη, από τα οποία θα πρέπει να ξεφύγουμε ή καλύτερα 
να φροντίσουμε να τα σκοτώσουμε ή τα θεωρούμε κατώτερα όντα 
-από τους ανθρώπους- στα οποία μπορούμε να κυριαρχήσουμε και 
να τα χρησιμοποιήσουμε χωρίς μεγάλους περιορισμούς. Στην εν-
διάμεση κατάσταση χωράνε όλες οι δυνατές αποχρώσεις: εδώ δεν 
τοποθετείται μόνο αυτός που σκοτώνει τα ζώα για να υπερασπίσει 
τον εαυτό του, αλλά κι αυτός που ασκεί το σπορ της θανάτωσης 
των ζώων. Δεν είναι μόνο αυτός που κυνηγάει για να φάει, αλλά κι 
αυτός που απολαμβάνει τη στιγμή που δίνει το θανατηφόρο χτύπη-
μα σ’ ένα ζωντανό σώμα και δεν λείπει αυτός που βασανίζει ζώα, 
γιατί η ιδιαίτερη δειλία του τον εμποδίζει ν’ αναμετρηθεί με άλλους 
ανθρώπους πιο δυνατούς από αυτόν.

Από το βιβλίο

φιλοσοφικά δοκίμια για την απατηλότητα του κόσμου

ΤΑ ΖΩΑ



Όμως έβαλε άραγε η φύση τα ζώα στον 
κόσμο για να τρομάζουν και μόνο ή για να 
εξυπηρετούν τους ανθρώπους; Και η Μάγια 
αξιοποιεί το πνεύμα της για να διατηρήσει ένα 
οικονομικό ερέθισμα για τους ανθρώπους;
Ας δούμε αν πίσω από τα πέπλα της ψευδαί-
σθησης υπάρχει κάτι άλλο. Λένε ότι τα ζώα 
δεν έχουν νου, ότι δεν μπορούν να συλλο-
γιστούν. Κατ’ αρχήν, αυτό είναι σωστό, αν 
και δεν ξέρουμε αν είναι για κακό. Στην πραγ-
ματικότητα, η έλλειψη λογικής περισσότερο 
ωφελεί παρά αποβαίνει σε βάρος των ζώων. 
Χωρίς το νου, το ένστικτο και το αίσθημα 
ανθίζουν στα ζώα, με όλη την απλότητα και 
φυσικότητα. 
Στο επίπεδο των ενστίκτων, είναι θεμελιώδη 
για τα ζώα η τροφή, η διατήρηση στη ζωή, 
η αναπαραγωγή, η φροντίδα των νεογνών 
για ένα διάστημα, το να γνωρίζουν να πε-
θαίνουν αξιοπρεπώς, όταν έρχεται ο καιρός. 
Υπάρχουν ζώα που τρώνε «μέχρι σκασμού», 
όμως αυτό δεν είναι ακριβώς μια διαστροφή 
που τα κάνει να είναι έτσι, αλλά ένα είδος 
ενστίκτου οικονομίας που τα υποχρεώνει 
να παίρνουν τα μέτρα τους για “όταν θα 
υπάρχει έλλειψη”.
Ορισμένα φυλάνε την τροφή τους σε σπηλιές 
ή σε κρυψώνες, άλλα το κάνουν αυτό στα 
ίδια τους τα στομάχια ή σε ειδικές «τσέ-
πες» που έφτιαξε η Μάγια στα πλάγια 
του στόματος. Η λειτουργία των 
ανθρώπων είναι άγνωστη στα 
ζώα. Υπάρχει ένστικτο διατρο-
φής, όχι όμως διαστροφή. 
Αν τα ζώα σκοτώνουν για 
να φάνε, δεν το κάνουν 
για την ευχαρίστησή 
τους, είναι η ανάγκη 
που τα σπρώχνει. 
Το ζώο επιτίθεται για 
να αμυνθεί, όχι για 
να προκαλέσει. Υπε-
ρασπίζεται τον εαυτό 
του ή υπερασπί-
ζεται το νεογνό 
του, όμως αν δ ε ν 
δι- ακρίνει 

κάποιο 
κ ίνδυνο 

σ τ ο ν  ά ν -
θρωπο, σπά-

νια τραυματίζει 
ή σκοτώνει.

Υπάρχει, βεβαίως, έν-
στικτο της άμυνας, όχι 

όμως σπορ θανάτου.

Για να τα διατηρήσει στη ζωή, η 
Μάγια, έχει στη διάθεση των ζώων 
χίλιες δυο μεταμφιέσεις που τους 
επιτρέπουν να καμουφλάρονται μέ-
σα στα χρώματα της φύσης κι έτσι 
επιβιώνουν απ’ τους εχθρούς τους 
μεταξύ των οποίων είναι κι ο άν-
θρωπος. Δεν έχετε δει τα έντομα που 
το χρώμα τους μπορεί κάποιος να το 
μπερδέψει με το φύλλωμα; Ή τα μάτια 
της κουκουβάγιας τη νύχτα που 
μοιάζουν με πυγολαμπί-
δες; Δεν έχετε δει το 
γραμμωτό δέρ-
μα των τίγρε-
ω ν  κ α ι  τ ω ν γα-
τιών που περ- ν ά ε ι 
απαρατή- ρητο μέ-
σα από τα κλαδιά 
των δέντρων; Η 

Μάγια  τους 
βοηθάει ό-
λους, ωστό-
σο το μεγάλο 

ψάρι τρώει το 
μικρό. Υπάρχει 

σε όλη τη φύση 
μια φαινομενική σκλη-

ρότητα, που δεν είναι τί-
ποτε άλλο από τα απατηλά 

παιχνίδια της αυτοσυντήρη-
σης. Η δύναμη νικάει. Όμως 

κάθε ζώο έχει ένα χαρακτηριστικό 
που του επιτρέπει να υπερασπίζει τον 

εαυτό του από τα πιο δυνατά. Κανένας 
δεν είναι ανυπεράσπιστος ούτε χωρίς 

εφόδια. Όλα είναι ζήτημα αξιοποίησης των 
ικανοτήτων.
Όλα τα ζώα έχουν το θεμελιώδες ένστικτο της 
αναπαραγωγής. Από τα πιο μικροσκοπικά 
έντομα μέχρι τα πιο εξελιγμένα θηλαστικά. 
Όμως, αν αναλύσουμε αυτά τα τελευταία, 
με βάση την ομοιότητά τους με την 
ανθρώπινη φύση, θα δού-
με ότι για άλλη μια φορά 
υπάρχει ένστικτο, αλλά 
δεν υπάρχει ούτε δια-
στροφή ούτε πάθος. Τα 
ζώα ζευγαρώνουν και 
αναπαράγονται την ε-
ποχή του χρόνου που 
είναι η πιο κατάλληλη 
για την ανάπτυξη των 
νεογνών. Αυτές τις 
στιγμές αναζητούν 
το ταίρι τους και δεν 

Φιλοσοφία
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υπάρχει δύναμη να τους χωρίσει 
από αυτόν το σκοπό. Όμως όταν 
παρέλθει η εποχή, το ζώο επιστρέ-
φει στην ήσυχη ζωή του και δεν έχει 
μυαλό για να εξακολουθήσει να 
σκέφτεται την ευχαρίστηση μιας 
ενέργειας χωρίς συνέπειες, μιας 
ένωσης χωρίς παιδιά. 
Θα μπορούσαμε να μνημονεύσου-
με χιλιάδες παραδείγματα για την 
τεράστια φροντίδα που εκδηλώ-
νουν τα ζώα για το μεγάλωμα των 
νεογνών τους. Η μητέρα καθοδηγεί 
το μικρό πουλί, εφόσον δεν μπορεί 
να είναι ικανό από μόνο του. Όταν 
έχει επιτευχθεί αυτός ο στόχος, το 
παιδί είναι ενήλικο και “κάνει τη ζωή 
του”, ενώ η μητέρα αφοσιώνεται 
στις δικές της υποθέσεις. Δεν υ-
πάρχει αίσθημα κατοχής, υπάρχει 
απλά ένα αίσθημα μητρότητας 
και φροντίδας,  το οποίο τελειώνει 
όταν τελειώσει ο φυσικός κύκλος 
του μικρού πλάσματος που γίνεται 
ενήλικας.
Όλα τα ζώα ξέρουν να πεθαίνουν, 
και το κάνουν σιωπηλά, ήρεμα, 
μερικά ίσως με ένα βλέμμα λύπης, 
όμως χωρίς απελπισία. Τα ζώα 
δεν σκέφτονται...και γι’ αυτό ίσως 
δεν αμφισβητούν την αιωνιότητά 
τους.
Αυτά δέχονται τους κύκλους τους 
και τους ζουν χωρίς να σκέφτονται 
γι’ αυτούς. Αυτά “αισθάνονται” τη 
ζωή, δεν την εκλογικεύουν. Γι’ αυτό 
δεν βλέπουμε στα ζώα την τυπική 
ψυχολογική κούραση που τόσο 
σκοτώνει τους ανθρώπους.
Στα ζώα υπάρχουν δύο τύποι νοη-
μοσύνης. Ο ένας είναι χαρακτηρι-
στικός της ίδιας της ενστικτώδους 
ανάπτυξης, που τα κάνει να δρουν 
με σιγουριά σε κάθε στιγμή της ζω-
ής τους και “σοφά” από τη γέννησή 
τους. Ο άλλος τύπος νοημοσύνης 
είναι “δανεισμένος”, κατά κάποιον 
τρόπο, ανώτερος από το ίδιο το 
είδος. Είναι κάτι σαν “ομαδική 

ψυχή” που 
υποκινεί υ-
περευφυείς 
ενέργε ι ες 
που κατα-
πλήσσουν 
ακόμα και 
τ ο υ ς  α ν -
θρώπους.
Το παιχνίδι 
της Μάγια 
είναι τέλεια 
δομημένο. 
Οι πέτρες, 
στον ήσυ-
χο κόσμο 
τους, της ύλης, έχουν ένα είδος κίνησης που 
κάποτε θα τους αποδοθεί ολοκληρωμένα. Για 
την ώρα συστέλλονται και διαστέλλονται. Τα 
φυτά, με τη σταθερή τους ζωτικότητα πάνω 
στη γη, έχουν ένα είδος αισθήματος όταν 
ανθίζουν καλύτερα ή χειρότερα, σύμφωνα 
με τον τρόπο που τα περιποιούμαστε. Και τα 
ζώα, στον κόσμο τους, των συγκινήσεων, 
έχουν ένα είδος νοημοσύνης που το αύριο 
θα τους την εκχωρήσει ολοκληρωτικά στην 
κατάλληλη στιγμή. Θα πρέπει επίσης να 
δούμε το γεγονός ότι ο λογικός άνθρωπος 
έχει αντανακλάσεις από υπερ-λογικά επίπεδα, 
που για την ώρα δεν του ανήκουν, αλλά που 
θα γίνουν δικά του με τη σταθερή εξέλιξη.
Η ανώτερη νοημοσύνη των ζώων εκδηλώνε-
ται με πολλαπλά παραδείγματα. Έχουν λεχθεί 
και γραφτεί αρκετά πράγματα για τη ζωή των 
μυρμηγκιών ή των μελισσών. Είναι εκπληκτι-
κό να βλέπει κανείς σχηματισμούς με τους 
οποίους πετούν τα πουλιά, το αποδημητικό 
ένστικτο που τα μεταφέρει από το ένα μέρος 
της γης στο άλλο...
Υπάρχει στα ζώα νοημοσύνη για να αντιμε-
τωπίζουν νέες καταστάσεις, για να ξεπερνούν 
εμπόδια, για να γιατρεύουν πληγές, για να 
αναγνωρίζουν τη γη τους, για να διατρέχουν 
δρόμους σχεδόν άγνωστους. Υπάρχει ένα 
“ραντάρ” σε όλα αυτά που προέρχονται 
από ένα μακρινό κόσμο, πέρα από τον 
κόσμο των υγιών ενστίκτων και των καθα-
ρών συγκινήσεων. Ένα ραντάρ που είναι το 
αρχέτυπο του νου, μιας πρακτικής και χωρίς 
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παγίδες νοημοσύνης, κάπως διαφορετικής 
απ’ αυτήν που έχουν τώρα οι άνθρωποι. Θα 
μπορούσαμε να το ονομάσουμε “συλλογική 
ψυχή”, όπως είπαμε πιο πριν, ή “μεγάλο νου 
του ζωικού κόσμου”.
Όμως καθώς οι συγκινήσεις είναι τα πιο χα-
ρακτηριστικά στοιχεία του ζωικού κόσμου,
θέλουμε να δώσουμε λίγη περισσότερη προ-
σοχή για να τις διακρίνουμε στα παιχνίδια 
της Μάγια.
Τα ζώα δεν είναι όλα ίδια. Όπως συμβαίνει και 
με τους ανθρώπους, τα φυτά και τις πέτρες, 
υπάρχουν τα περισσότερο και  τα λιγότερο 
εξελιγμένα ζώα. Συνηθίζουμε να δεχόμαστε ό-
τι τα περισσότερο εξελιγμένα είναι εκείνα που 
ονομάζουμε οικιακά. Είναι αυτά που ζουν 
με τους ανθρώπους, δέχονται τους νόμους 
τους, τους συμμερίζονται,τους σέβονται και 
τους αγαπούν. 
Το να λέμε ότι τα οικιακά ζώα είναι πιστά είναι 
λίγο για να δείξει αυτό που θέλω να πω
στ’ αλήθεια. Είναι αλήθεια ότι υπάρχει ευ-
πείθεια. Κατά κάποιον τρόπο, αν θέλαμε να 

δώσουμε ένα παρά-
δειγμα ευπείθειας 
-ω, τι ντροπή για 
μας- θα έπρεπε 
να ανατρέξου-
με στα ζώα...
Όμως εγώ πι-
στεύω πως τα 
ζώα λατρεύ-
ουν τους αν-

θρώπους, γιατί αυτοί εκφράζουν ένα 
θεό για τη σφαίρα τους. Το φυτό είναι 
θεός για την πέτρα, το ζώο είναι θεός 
για το φυτό κατά κάποιον τρόπο. Έτσι 
ο άνθρωπος είναι ο θεός των ζώων, 
είναι το τέλειο ον, που στο πέρασμα των 
αιώνων θα μπορέσουν να φτάσουν ή 
να γίνουν ίσοι μ’ αυτό. Το οικιακό ζώο 
αγαπάει τους θεούς του, κι όταν συ-
ναντάει τον “θεό του”, τον κύριό του, 
ακόμα και η λέξη αγάπη είναι μικρή. 
Είναι μια αγάπη χωρίς προϋποθέσεις, 
χωρίς απαντήσεις, χωρίς μνησικακίες. 
Απλά είναι αγάπη...
Έχετε δει πως αυτά τα ζώα αναζητούν 
πάντα τη συντροφιά των κυρίων τους; 
Έχετε δει πώς τους υπερασπίζονται, 
πώς τους ακολουθούν πιστά πέρα από 
το θάνατο; Έχετε δειπώς λατρεύουν τα 
ρούχα τους, το άρωμά τους, τη φωνή 
τους, όλα τους τα πράγματα; Πώς στέ-
κονται προσοχή με μια μόνο λέξη του 
κυρίου τους;

Παρά το γεγονός ότι η Μάγια παίζει μ’ 
εμάς και με τα αισθήματά μας, παρά το 
ότι η νοημοσύνη μας ακόμα βρίσκεται 
υπό δόμηση, έχουμε εδώ μια καλή ευκαι-
ρία για να πάρουμε την πιο άξια από τις 
διδασκαλίες.
Μας λείπουν πολλά ακόμα για να γίνουμε 
“εξημερωμένοι άνθρωποι”, εξελιγμένοι 
άνθρωποι. Εμείς δεν αναγνωρίζουμε τόσο 
εύκολα τους θεούς μας, όπως το κάνουν 
τα ζώα. Κι αν ακόμα αυτοί οι θεοί μάς πα-
ρουσιάζονται, ούτε τους αγαπάμε, ούτε 
τους υπακούμε. Οι θείοι νόμοι δεν είναι 
παρά απλές αφαιρέσεις κι ο ιερός λόγος 
είναι μια συμβατικότητα στις πιο πολλές πε-
ριπτώσεις. Αγνοούμε την αληθινή αφοσί-
ωση και την αληθινή ευπείθεια. Κι αν είχαμε 
να διαλέξουμε μεταξύ τού να ζήσουμε με 
τους ανθρώπους ή να ακολουθήσουμε 
τους θεούς μας στο θάνατο... ο ανθρώ-
πινος εγωισμός, τα “πλεονεκτήματα του 
νου” θα μας έκαναν να διαλέξουμε το 
μονοπάτι της πλάνης.
Μέσα στην ψευδαίσθηση που μας τυλίγει, 
μόλις διακρίναμε ένα ίχνος αλήθειας: αν 
τα ζώα είναι αγνά και υγιή στα αισθήματά 
τους, στις συγκινήσεις τους και στη βα-
σική τους νοημοσύνη, γιατί να μη δούμε 
την αγνή τους αγάπη προς το Θεό; Γιατί 
να μην δηγηθούμε από αυτό το ένστικτο 
που -αλάνθαστα- αναζητάει το ανώτερο; 
Έτσι θα μπορούσε ίσως ο νους να μας 
εξυπηρετήσει επιτέλους σε κάτι... 
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Μύθοι των 
Αστερισμών

Πριν πάρα πολλά χρόνια, στην Ινδία υπήρχαν πέντε πρίγκιπες που άφησαν το βασίλειό τους με 
σκοπό να ψάξουν το βασίλειο του ουρανού. Πήραν μαζί τους φαγητό και νερό για το ταξίδι, ενώ ο 
πρίγκιπας Γιουντιστίρα πήρε μαζί του το σκυλί του, τον Σβάνα. Ο Γιουντιστίρα ήταν ο μεγαλύτερος 
από τους πέντε. Τα αδέρφια του ήταν: ο Σαχαδέβα ο πάνσοφος, ο πιο μορφωμένος από όλους τους 
ανθρώπους, ο Νακούλα ο πανέμορφος, γνωστός για την χάρη και την ομορφιά του, ο Αρτζούνα 
ο παντοδύναμος, που ποτέ δεν είχε γνωρίσει την ήττα σε μάχη και ο Μπίμα ο πάντα χαρούμενος, 
γνωστός για το ωραίο χιούμορ του και την αγάπη του στην καλοπέραση. Μετά από ένα πολυήμερο 
ταξίδι τα αδέρφια έφτασαν σε μια γιορτή, όπου οι άνθρωποι γιόρταζαν με τραγούδια και χορούς. 
Ο Μπίμα, ο πάντα χαρούμενος, είπε στους αδερφούς του: “Θα ξεκουραστώ εδώ σήμερα, θα χαρώ 
και θα ψάξω για το βασίλειο του ουρανού αύριο”. Ο Γιουντιστίρα, τα αδέρφια του και ο σκύλος του 
ο Σβάνα συνέχισαν χωρίς αυτόν. Έπειτα από μερικές μέρες οι ταξιδιώτες έφτασαν σε μια μεγάλη 
πεδιάδα, όπου ένας μεγάλος στρατός είχε παραταχτεί μπροστά στον εχθρό. Όταν ο Αρτζούνα ο 
παντοδύναμος το είδε αυτό είπε: “Θα πολεμήσω για την πατρίδα μου σήμερα και θα ψάξω για το 
βασίλειο του ουρανού αύριο”. Ο Γιουντιστίρα, τα αδέρφια του και ο σκύλος του ο Σβάνα συνέχισαν 
χωρίς αυτόν. 
     Πέρασαν πολλές μέρες και νύχτες. Οι ταξιδιώτες έφτασαν σ’ ένα θαυμάσιο παλάτι περιτριγυρισμένο 
από έναν κήπο γεμάτο λουλούδια και σιντριβάνια. Στον κήπο αυτόν μια πολύ όμορφη πριγκίπισσα 
έκανε βόλτα με την ακολουθία της. Όταν είδε τον Νακούλα τον ερωτεύτηκε αμέσως. Ο Νακούλα 
ένοιωσε και αυτός την ίδια έλξη. Είπε στα αδέρφια του, “Θα μείνω εδώ με την πριγκίπισσα σήμερα, 
και θα ψάξω για το βασίλειο του ουρανού αύριο.” Ο Νακούλα ακολούθησε την πριγκίπισσα και ο 
Γιουντιστίρα με τον Σαχαδέβα και το σκύλο τον Σβάνα συνέχισαν χωρίς αυτόν. Μετά από πολλές 
μέρες, οι ταξιδιώτες έφτασαν σε ένα μεγάλο ναό, όπου ζούσαν οι άγιοι άνθρωποι. Ο Σαχαδέβα 
αποφάσισε να τους συνοδέψει στις προσευχές και στη μελέτη. Είπε στον αδερφό του Γιουντιστίρα: 
“Θα μείνω εδώ σήμερα και θα ψάξω για το βασίλειο του ουρανού αύριο”.
      Ο Σαχαδέβα μπήκε μέσα στο ναό  και ο Γιουντιστίρα με το σκύλο του Σβάνα συνέχισαν χωρίς 
αυτόν. Τελικά ο Γιουντιστίρα έφτασε στο Όρος Μερού (το Κοσμικό Βουνό) στην Πύλη του Ουρανού. 
Ο Ίντρα, ο Κύριος του Παρελθόντος και του Παρόντος, εμφανίστηκε μπροστά του και τον κάλεσε ν’ 
ανέβει. Ο Γιουντιστίρα αφού υποκλίθηκε, του απάντησε: “Πολύ ευχαρίστως θα το κάνω, αν μπορώ 
να πάρω μαζί και το σκύλο μου το Σβάνα”. “Αυτό δεν μπορεί να γίνει” είπε ο Ίντρα. “Τα σκυλιά δεν 
έχουν θέση στους Ουρανούς. Άφησέ τον και πέρασε στην αιώνια ευτυχία”.
“Δεν μπορώ να το κάνω” είπε ο Γιουντιστίρα 
Δεν θέλω καμία ευτυχία για την οποία θα πρέπει να εγκαταλείψω ένα σύντροφο”.
“Ταξίδεψες χωρίς τα τέσσερα αδέρφια σου” είπε ο Ίντρα. 
Γιατί δεν μπορείς να ανέβεις στους Ουρανούς χωρίς το σκύλο σου ”
“Κύριέ Μου” απάντησε ο Γιουντιστίρα, τ’ αδέρφια μου με εγκατέλειψαν για να ακολουθήσουν τις 
επιθυμίες της καρδιάς τους. Ο Σβάνα έδωσε την καρδιά του σε εμένα. Προτιμώ, από το να τον 
απαρνηθώ, να απαρνηθώ τους Ουρανούς”.
“Μίλησες σωστά” είπε ο Ίντρα. 
Πέρασε μέσα και φέρε και το σκύλο σου μαζί”.
Έτσι ο Γιουντιστίρα και ο Σβάνα πήγαν στον Παράδεισο. 
     Για να τιμήσει την αφοσίωση του ενός στον άλλον, ο Ίντρα τοποθέτησε στον ουρανό τον αστερισμό 
του Μεγάλου Κυνός, του οποίου το άστρο Σείριος είναι το πιο λαμπρό από όλα τα υπόλοιπα.

“ H αυτής μεγαλειότητα Ίσιδα λάμπει 
μέσα στο Ναό, την Πρωτοχρονιά, 
και ενώνει το φως της με αυτό 
του Πατέρα της Ρα, στον ορίζοντα”

Αιγυπτιακή Επιγραφή Μέγας Κύων - Σείριος

Αγάπη Χατζημπαλάση

kινηματογράφος

“ Άνοιξη, Καλοκαίρι, Φθινόπωρο,    
Χειμώνας και πάλι Άνοιξη. ”

Σκηνοθέτης: Κιμ Κι-Ντουκ
Παίζουν:
Γεόνγκ Σου
Γιονγκ Χο-Κιμ

           Ένας Βουδιστής μοναχός ζει μαζί με 
το μικρό μαθητή του στη μέση μιας λίμνης 
πάνω σ’ ένα ξύλινο πλωτό σπίτι-ναό.
Όπως αλλάζουν οι εποχές και διαδέχονται η 
μια την άλλη, έτσι κι ο νεαρός μαθητής θα 
περάσει από τα αντίστοιχα στάδια της ζωή 
του για να οδηγηθεί στην ωρίμανση. 
           Η ταινία είναι ένας ύμνος στη φύση. 
Ένα ποίημα στη δύναμη της ζωής που κυλά 
όπως το νερό, άλλοτε ορμητικά ξεσπώντας πάνω σε βράχους και πέφτοντας σε καταρράκτες και 
άλλοτε γαλήνια και ήρεμα σχηματίζοντας λίμνες και μικρά ρυάκια. Το σίγουρο είναι ότι η ζωή είναι 
κίνηση, είναι ρυθμός. 
               Αυτή η κίνηση είναι κλεισμένη μέσα στο διαχρονικό κινέζικο σύμβολο το Γιν-Γιανγκ. Ο κύκλος 
με τα δύο μισά, το ένα, άσπρο, που περιέχει μέσα του ένα σπόρο μαύρου και η πλευρά η μαύρη 
που περιέχει ένα σπόρο άσπρου. Οι δύο αυτές πλευρές τείνουν να αγκαλιαστούν μέσα από ένα 
στροβιλισμό. Είναι το σύμβολο της ισορροπίας, της εσωτερικής κατάκτησης των αντιθέτων. Αυτά 
τα αντίθετα υπάρχουν μέσα στον άνθρωπο, που καλείται να τα γνωρίσει και να τα ελέγξει. 
           Για την Ανατολική Φιλοσοφία δεν υπάρχει καλό και κακό με την ηθική χροιά που έχει απο-
δώσει η Δύση. Το καλό έχει να κάνει με την εναρμόνιση, τη γνώση, την ισορροπία, τη φώτιση, ενώ 
το κακό με την απομάκρυνση από αυτά ή την έλλειψη αυτών. Το νόημα της ζωής  σχετίζεται με την 
αέναη προσπάθεια επιβολής αυτών των δύο δυνάμεων, της δημιουργίας και της καταστροφής, της 
γέννησης και του θανάτου, της δράσης και της αδράνειας, της αρσενικής και της θηλυκής αρχής, 
των σεληνιακών και των ηλιακών δυνάμεων. Μέσα από αυτήν την πάλη δημιουργείται ο 
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γνωστός για το ωραίο χιούμορ του και την αγάπη του στην καλοπέραση. Μετά από ένα πολυήμερο 
ταξίδι τα αδέρφια έφτασαν σε μια γιορτή, όπου οι άνθρωποι γιόρταζαν με τραγούδια και χορούς. 
Ο Μπίμα, ο πάντα χαρούμενος, είπε στους αδερφούς του: “Θα ξεκουραστώ εδώ σήμερα, θα χαρώ 
και θα ψάξω για το βασίλειο του ουρανού αύριο”. Ο Γιουντιστίρα, τα αδέρφια του και ο σκύλος του 
ο Σβάνα συνέχισαν χωρίς αυτόν. Έπειτα από μερικές μέρες οι ταξιδιώτες έφτασαν σε μια μεγάλη 
πεδιάδα, όπου ένας μεγάλος στρατός είχε παραταχτεί μπροστά στον εχθρό. Όταν ο Αρτζούνα ο 
παντοδύναμος το είδε αυτό είπε: “Θα πολεμήσω για την πατρίδα μου σήμερα και θα ψάξω για το 
βασίλειο του ουρανού αύριο”. Ο Γιουντιστίρα, τα αδέρφια του και ο σκύλος του ο Σβάνα συνέχισαν 
χωρίς αυτόν. 
     Πέρασαν πολλές μέρες και νύχτες. Οι ταξιδιώτες έφτασαν σ’ ένα θαυμάσιο παλάτι περιτριγυρισμένο 
από έναν κήπο γεμάτο λουλούδια και σιντριβάνια. Στον κήπο αυτόν μια πολύ όμορφη πριγκίπισσα 
έκανε βόλτα με την ακολουθία της. Όταν είδε τον Νακούλα τον ερωτεύτηκε αμέσως. Ο Νακούλα 
ένοιωσε και αυτός την ίδια έλξη. Είπε στα αδέρφια του, “Θα μείνω εδώ με την πριγκίπισσα σήμερα, 
και θα ψάξω για το βασίλειο του ουρανού αύριο.” Ο Νακούλα ακολούθησε την πριγκίπισσα και ο 
Γιουντιστίρα με τον Σαχαδέβα και το σκύλο τον Σβάνα συνέχισαν χωρίς αυτόν. Μετά από πολλές 
μέρες, οι ταξιδιώτες έφτασαν σε ένα μεγάλο ναό, όπου ζούσαν οι άγιοι άνθρωποι. Ο Σαχαδέβα 
αποφάσισε να τους συνοδέψει στις προσευχές και στη μελέτη. Είπε στον αδερφό του Γιουντιστίρα: 
“Θα μείνω εδώ σήμερα και θα ψάξω για το βασίλειο του ουρανού αύριο”.
      Ο Σαχαδέβα μπήκε μέσα στο ναό  και ο Γιουντιστίρα με το σκύλο του Σβάνα συνέχισαν χωρίς 
αυτόν. Τελικά ο Γιουντιστίρα έφτασε στο Όρος Μερού (το Κοσμικό Βουνό) στην Πύλη του Ουρανού. 
Ο Ίντρα, ο Κύριος του Παρελθόντος και του Παρόντος, εμφανίστηκε μπροστά του και τον κάλεσε ν’ 
ανέβει. Ο Γιουντιστίρα αφού υποκλίθηκε, του απάντησε: “Πολύ ευχαρίστως θα το κάνω, αν μπορώ 
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έχουν θέση στους Ουρανούς. Άφησέ τον και πέρασε στην αιώνια ευτυχία”.
“Δεν μπορώ να το κάνω” είπε ο Γιουντιστίρα 
Δεν θέλω καμία ευτυχία για την οποία θα πρέπει να εγκαταλείψω ένα σύντροφο”.
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     Για να τιμήσει την αφοσίωση του ενός στον άλλον, ο Ίντρα τοποθέτησε στον ουρανό τον αστερισμό 
του Μεγάλου Κυνός, του οποίου το άστρο Σείριος είναι το πιο λαμπρό από όλα τα υπόλοιπα.

“ H αυτής μεγαλειότητα Ίσιδα λάμπει 
μέσα στο Ναό, την Πρωτοχρονιά, 
και ενώνει το φως της με αυτό 
του Πατέρα της Ρα, στον ορίζοντα”

Αιγυπτιακή Επιγραφή Μέγας Κύων - Σείριος

Αγάπη Χατζημπαλάση

kινηματογράφος

“ Άνοιξη, Καλοκαίρι, Φθινόπωρο,    
Χειμώνας και πάλι Άνοιξη. ”

Σκηνοθέτης: Κιμ Κι-Ντουκ
Παίζουν:
Γεόνγκ Σου
Γιονγκ Χο-Κιμ

           Ένας Βουδιστής μοναχός ζει μαζί με 
το μικρό μαθητή του στη μέση μιας λίμνης 
πάνω σ’ ένα ξύλινο πλωτό σπίτι-ναό.
Όπως αλλάζουν οι εποχές και διαδέχονται η 
μια την άλλη, έτσι κι ο νεαρός μαθητής θα 
περάσει από τα αντίστοιχα στάδια της ζωή 
του για να οδηγηθεί στην ωρίμανση. 
           Η ταινία είναι ένας ύμνος στη φύση. 
Ένα ποίημα στη δύναμη της ζωής που κυλά 
όπως το νερό, άλλοτε ορμητικά ξεσπώντας πάνω σε βράχους και πέφτοντας σε καταρράκτες και 
άλλοτε γαλήνια και ήρεμα σχηματίζοντας λίμνες και μικρά ρυάκια. Το σίγουρο είναι ότι η ζωή είναι 
κίνηση, είναι ρυθμός. 
               Αυτή η κίνηση είναι κλεισμένη μέσα στο διαχρονικό κινέζικο σύμβολο το Γιν-Γιανγκ. Ο κύκλος 
με τα δύο μισά, το ένα, άσπρο, που περιέχει μέσα του ένα σπόρο μαύρου και η πλευρά η μαύρη 
που περιέχει ένα σπόρο άσπρου. Οι δύο αυτές πλευρές τείνουν να αγκαλιαστούν μέσα από ένα 
στροβιλισμό. Είναι το σύμβολο της ισορροπίας, της εσωτερικής κατάκτησης των αντιθέτων. Αυτά 
τα αντίθετα υπάρχουν μέσα στον άνθρωπο, που καλείται να τα γνωρίσει και να τα ελέγξει. 
           Για την Ανατολική Φιλοσοφία δεν υπάρχει καλό και κακό με την ηθική χροιά που έχει απο-
δώσει η Δύση. Το καλό έχει να κάνει με την εναρμόνιση, τη γνώση, την ισορροπία, τη φώτιση, ενώ 
το κακό με την απομάκρυνση από αυτά ή την έλλειψη αυτών. Το νόημα της ζωής  σχετίζεται με την 
αέναη προσπάθεια επιβολής αυτών των δύο δυνάμεων, της δημιουργίας και της καταστροφής, της 
γέννησης και του θανάτου, της δράσης και της αδράνειας, της αρσενικής και της θηλυκής αρχής, 
των σεληνιακών και των ηλιακών δυνάμεων. Μέσα από αυτήν την πάλη δημιουργείται ο 
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κόσμος και οι αποχρώσεις του. 
                Ο Άνθρωπος συμμετέχει σ’ αυτό το παιχνίδι 
της Μάγια, όπως το ονομάζουν οι Ινδοί, με στόχο 
να εναρμονίσει τις αρνητικές και θετικές δυνάμεις 
μέσα του.  
            Για την Ανατολή, ένας σημαντικός δρόμος 
μαθητείας ήταν ο δρόμος των παραδοσιακών 
πολεμικών τεχνών. Είναι οι ίδιες αρχές που χρησιμο-
ποιούνται για τη φυσική και νοητική προετοιμασία 
του πολεμιστή-μαθητή. Βασίζονται στην ενέργεια 
Τσι που περιέχει το Γιν-Γιανγκ. Επειδή ο δρόμος του 
πολεμιστή είναι η μάχη μεταξύ του Γιν (το υποχθό-
νιο, ο εγωισμός, τα πάθη, η αταξία, το μίσος) και 
του Γιανγκ (το ανώτερο, η γενναιότητα, η ομορφιά, 
η τάξη) με σκοπό την αυτοπραγμάτωση. 
             Σ’ αυτόν το δρόμο υπάρχει πάντα ένας δά-

σκαλος που καθοδηγεί, αλλά δεν μπορεί να 
βαδίσει το δρόμο αντί για το μαθητή του. Ο 
Μαθητής υπακούει στο Κάρμα του, που του 
φέρνει πάντα μπροστά του διάφορα πεδία 
μάχης, έχει όμως όλη την ελεύθερη Βούληση 
να υπακούσει ή όχι. Να παρασυρθεί δηλα-
δή από τις δυνάμεις του Γιν και να ταυτιστεί 
μαζί τους  ή να αντισταθεί επικαλούμενος 
τις δυνάμεις του Γιανγκ. Κάθε ζωή είναι μια 
δοκιμασία και η δοκιμασία κρύβεται μέσα 
στο κάθε τι. 

Άνοιξη…Παιδί. Η γλυκύτητα της φύσης 
κλεισμένη στο χαμόγελο ενός παιδιού. Μόνο 
που η άνοιξη μπορεί να είναι σκληρή, γιατί 
η αθωότητα είναι φαινομενική, δεν βασίζεται 
στη γνώση αλλά στην άγνοια των νόμων 
της φύσης. Για να μάθει κανείς χρειάζεται να 
δει τις συνέπειες των πράξεών του και αυτό 
δημιουργεί πόνο. Μάθημα πρώτο!

Καλοκαίρι…Έφηβος. Ο Έρωτας αναστα-
τώνει τα πάντα. Φουσκώνει και ξεχειλίζει. «Η 
φύση φταίει. Το πάθος ξυπνά την επιθυμία 
της εξουσίας. Η εξουσία την πρόθεση εγκλή-
ματος» Μάθημα Δεύτερο! 
Όμως τίποτα δεν σκιάζει ακόμη τον ορίζοντα, 
η γνώση πρέπει να βιωθεί κι έτσι περνάμε 
στην επόμενη εποχή.

Φθινόπωρο…Άνδρας. Ο Έφηβος πήγε να 
βρει τη μοίρα του. Οι δυνάμεις του Γιν νίκησαν 

και επιστρέφει στο 
ναό. Η επιστροφή 
όμως δεν είναι επι-
στροφή μεταμέλειας, 
αλλά πονηριάς και 
αποφυγής ευθυνών. 
Η Οργή κυριαρχεί. 
Το πάθος κυβερνά 
ακόμη και η ισορρο-
πία έχει χαθεί. Ο νους 
σκλαβωμένος μέσα 
σε σκέψεις τρέλας. Η 
αυτογνωσία είναι μα-
κριά ώσπου… «Εύκο-
λα αφαιρείς μια ζωή, 
δύσκολα αφαιρείς τη 
δική σου». Η φωνή 
του δασκάλου και 
πάλι βρίσκει ένα τρό-
πο για να τιθασευτεί 
ο νους.  Εργασία και 
περισυλλογή, χωρίς 

να επηρεάζεσαι από τις εξωτερικές καταστά-
σεις. Μάθημα Τρίτο!

Χειμώνας… Ώριμος πλέον.
Η επιστροφή είναι πραγματική επιστροφή 
στο ναό, στις ρίζες. Η γνώση έχει γίνει πια βί-
ωμα. Η μεταμέλεια αρετή. Η υπακοή στο νόμο 
οδηγεί στην απελευθέρωση. Ο άνθρωπος 
αποκτά μια θέση στον κύκλο της εξέλιξης. 
Ο Μαθητής είναι  τώρα Δάσκαλος. Έχει γίνει 
ένας κρίκος στην αλυσίδα προσφοράς. 
Μάθημα Τέταρτο!

Όμως ο κύκλος αυτός είναι κομμάτι μιας 
σπείρας, που είναι η εξέλιξη. Μέσα σε αυτήν 
την σπείρα κάθε μορφή χάνεται και ξανάρ-
χεται. Κάθε φορά ο Χειμώνας θα παγώνει 
τα πάντα, κάθε φορά ο ήλιος θα χάνεται και 
θα αφήνει τις σκιές να κυριαρχούν, αλλά 
και κάθε φορά η άνοιξη θα ξεπετάγεται με 
τα μπουμπούκια της ακόμη και μέσα από 
το χιόνι. Κι όσο πιο μεγάλο το σκοτάδι, τόσο 
πιο αδύναμο μπροστά στην πρώτη ακτίνα 
του πρωινού ήλιου. Το πνεύμα είναι το Δυ-
νατό και Αθάνατο! Χρησιμοποιεί την ύλη, και 
όταν αυτή φθείρεται την αντικαθιστά με μια 
καινούρια. Μάθημα Πέμπτο! 
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οδηγεί στην απελευθέρωση. Ο άνθρωπος 
αποκτά μια θέση στον κύκλο της εξέλιξης. 
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Τριάδα Κλάγγου                    

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΑΙ

Ο Άνθρωπος είναι ένα ον σύνθετο. 
Εκείνο που προσπάθησε να κάνει από 
τότε που πρωτοεμφανίστηκε στη ζωή 
είναι, να ξεδιαλύνει το μυστήριο που 
κρύβει μέσα του, να αναζητήσει  την 
ενότητα που βρίσκεται στο εσωτερικό 
του, να ανακαλύψει το κέντρο του. 
Αυτό όμως δεν είναι κάτι εύκολο, και 
γι’αυτό το λόγο, στην εποχή μας, είναι 
ανάγκη να επιτείνουμε την προσπά-
θεια να γνωρίσουμε και να ελέγξουμε 
τον εαυτό μας, για να αποκτήσουμε 
μια ισορροπημένη προσωπικότητα και 
έναν Συνειδητοποιημένο Εαυτό.  
Η εγκατάσταση της συνείδησης στο 
κέντρο  της προσωπικότητας απαιτεί, 
πρώτα από όλα, την οριοθέτηση και 
τον προσανατολισμό αυτής της τελευ-
ταίας. Δηλαδή να ξέρουμε τι θέλουμε 
στη ζωή και με ποια μέσα λογαριάζου-
με να κάνουμε αυτά που θέλουμε.

Δύο είναι λοιπόν οι άξο-
νες της προσωπικότητας: 
ο πρώτος, οριζόντιος, είναι 
αυτός που προσδιορίζει τα 
μέσα τα οποία διαθέτουμε 
στη ζωή μας. Είναι ο άξο-
νας της «Απόκτησης των 
Μέσων», είτε αυτά είναι γνώ-
σεις, εμπειρίες ή δυνάμεις, 
τον οποίο μπορούμε επί-
σης να ονομάσουμε Άξονα 
της Μορφής. Ο δεύτερος, 
κάθετος, είναι εκείνος που 
καθορίζει -με βάση τα μέσα 
που διαθέτουμε- τη συμπερι-
φορά μας: βασικά τι θέλουμε 
και πώς θέλουμε να το κά-
νουμε. Είναι ο «Άξονας της 
Συμπεριφοράς», τον οποίο 
μπορούμε επίσης να ονομά-
σουμε Άξονα της Ζωής. Και 
στο κέντρο, στο σημείο που 
διασταυρώνονται οι 2 αυτοί 
άξονες -στην τριβή μεταξύ 
της ζωής και της μορφής- 
αναπτύσσεται αυτό που 
ονομάζουμε Συνείδηση.
Αλλά πώς αποκτιούνται τα 
μέσα; Και πώς προσδιορί-
ζεται η συμπεριφορά; Εδώ 
έχουμε τις βασικές ψυχικές 
δυνάμεις της προσωπικότη-
τας, με τις κύριες λειτουργίες 
της Συνείδησης. Κάθε άξονας 
έχει δύο πόλους, αντίθετους, 
αλλά συμπληρωματικούς. Η 
λειτουργία των δύο πόλων 
επιτρέπει να θεωρηθεί η 
προσωπικότητα ολόκληρη 
ως ένα είδος αόρατης ηλε-
κτρομαγνητικής μπαταρίας.     
Ο ένας πόλος είναι θετικός, 
ενώ ο άλλος αρνητικός, από 
ενεργειακή βέβαια και όχι 
από ηθική άποψη. Ο ένας 
πόλος ενεργητικός και ο 
άλλος παθητικός.
Έτσι, ο άξονας των μέσων 
έχει στο θετικό πόλο αυτήν 
την ιδιότητα της συνείδησης  
η οποία στην Ψυχολογία 
ονομάζεται ΠΡΟΣΟΧΗ. Στον 
αντίθετο πόλο βρίσκεται η ι-
κανότητα της ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ. 
Ο άξονας της Συμπεριφοράς 
ορίζεται από την ικανότητα 
της ΜΝΗΜΗΣ στον αρνητικό 
πόλο και της ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ 
στον θετικό πόλο.

Φαντασία

Μνήμη

Συγκέντρωση

Προσοχή

Η Προσοχή μπορεί να οριστεί ως η κατεύθυνση και η διοχέτευση της συνεί-
δησης με τρόπο ώστε στο μικρότερο δυνατό χρόνο να αντιλαμβάνεται τον 
περισσότερο χώρο, αντικείμενα, υποκείμενα και καταστάσεις του δεδομένου 
περιβάλλοντος. Έτσι είναι η πρώτη και αρχική φάση με την οποία ο ανθρώπι-
νος ψυχισμός αποκτά πληροφορίες, γνώσεις, εμπειρίες: τα μέσα δηλαδή για 
τη δράση του. Η Προσοχή μπορεί να ασκηθεί  με οποιαδήποτε από τις πέντε 
φυσικές αισθήσεις -ή με μερικές από αυτές συνδυασμένα- αν το αντικείμενο 
είναι εξωτερικό. Μπορεί να ασκηθεί νοητικά (με εσωτερικές αισθήσεις-παρα-
στάσεις) αν το αντικείμενο είναι εσωτερικό, όπως οι εικόνες της φαντασίας, 
οι σκέψεις και οι ιδέες γενικά. Τότε η εστία της συνείδησης φωτίζει κατά άμεσο 
και σκόπιμο τρόπο ένα σύνολο ψυχολογικών παραγόντων, οι οποίοι έτσι 
ωθούνται στο να απασχολήσουν την προσοχή μας. Η Προσοχή λοιπόν είναι η 
διοργάνωση της συνείδησης. Αν η συνείδηση είναι η κατοχή του εαυτού μας, 
τότε η προσοχή είναι το ψυχολογικό εργαλείο που επιτρέπει να γνωρίσουμε 
τον εαυτό μας για να τον κατέχουμε. Για να το καταλάβουμε μπορούμε να 
χρησιμοποιήσουμε ένα παράδειγμα από την τεχνική της φωτογράφησης. Η 
επιλογή του φωτογραφικού στόχου είναι ήδη πράξη προσοχής. Η Συνείδηση 
θα ήταν το φιλμ. Η εστίαση του φακού είναι η Προσοχή και η φωτογράφηση 
είναι η συνειδητοποίηση.
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διοργάνωση της συνείδησης. Αν η συνείδηση είναι η κατοχή του εαυτού μας, 
τότε η προσοχή είναι το ψυχολογικό εργαλείο που επιτρέπει να γνωρίσουμε 
τον εαυτό μας για να τον κατέχουμε. Για να το καταλάβουμε μπορούμε να 
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Η Προσοχή λειτουργεί βέβαια με κάποιους νό-
μους που μπορούμε να τους παρατηρήσουμε 
και να τους περιγράψουμε, αλλά δεν μπορούμε 
εύκολα να τους τηρήσουμε. Έτσι είναι δύσκολο 
να διατηρήσουμε την προσοχή μας για πολύ 
χρόνο. Επίσης υπάρχουν φυσιολογικοί (κινητι-
κοί, αναπνευστικοί, κυκλοφορικοί) ψυχολογικοί 
και νοητικοί παράγοντες που βοηθούν την 
έναρξη της λειτουργίας της προσοχής όπως: 
η ικανότητα να συγκεντρώνεται κανείς σε μία 
μόνο ιδέα, η ικανότητα να αποκρούει κανείς τις 
ιδέες που δεν είναι σημαντικές, το ν΄απομονώνει 
ένα ορισμένο γεγονός και να το προσέχει. Οι 
σημαντικότεροι όμως από αυτούς τους παρά-
γοντες στρέφονται γύρω από συναισθηματικές 
ρίζες: δηλαδή προσέχω επειδή «μου αρέσει» και 
προσέχω γιατί «το θέλω» ή γιατί «πρέπει».
Η Προσοχή έχει στενή σχέση με τα ενδιαφέροντά 
μας, τα οποία διαιρούνται σε 2 κατηγορίες: α) το 
συνειδητό ενδιαφέρον, όταν θέλουμε ή πρέπει 
να προσέξουμε κάτι και β) το ασυνείδητο, που 
προέρχεται από τα αντικείμενα της αρεσκείας 
μας.
Τι χρειάζεται λοιπόν για να αποκτήσουμε μια 
περισσότερο σταθερή προσοχή, κυριαρχημένη 
από τη θέληση και χρήσιμη για τα ενδιαφέροντα 
του εαυτού μας; Γενικά θα λέγαμε ότι χρειάζεται 
να ελέγχουμε τις αισθήσεις μας, που πάντα 
μας τραβούν προς τα έξω και εμποδίζουν με τα 
παραληρήματά τους να προσέχουμε αυτά που 
πρέπει. Χρειάζεται να δώσουμε περισσότερη 
σημασία στη βούληση παρά στον κατώτερο 
συναισθηματισμό. Δεν πρόκειται όμως να 
εξαλείψουμε τη συναισθηματικότητα, 
αλλά να τη συνδυάσουμε έξυπνα 
με τη Γνώση και τη Βούληση. Έτσι 
θα εναρμονιστεί με την πραγ-
ματική φύση μας και θα είναι 
υγιής.
Η Συγκέντρωση συμπυ-
κνώνει όσα αποκτήσα-
με με την προσοχή. Η 
λειτουργία της είναι α-
ντίθετη από αυτήν της 
Προσοχής. Δηλαδή, 
είναι η ικανότητα της 
συνείδησης να πα-
ραμένει σταθερά στο 
στόχο της όσο μεγα-
λύτερο χρόνο γίνεται, 
συμπυκνώνοντας το 
στόχο στο μικρότερο 
δυνατό χώρο.
Ο σοφός Ινδός Πατα-
ντζάλι (3ος αι. π.Χ.) την 
ορίζει ως εξής, στο έργο του 
«Γιόγκα Σούτρας»: «είναι η προσοχή 
που σταθεροποιείται πάνω σε ένα αντικείμενο». 
Η Α.Besant λέει: «η συγκέντρωση είναι το στα-

μάτημα των μεταβαλλόμενων τροποποιήσεων 
του νοητικού σώματος, το οποίο κρατιέται σε 
μία εικόνα, ώστε να μπορεί να την αναπαράγει 
τέλεια» ( με τη μεσολάβηση της μνήμης και της 
φαντασίας).
Με την προσοχή ο νους κατευθύνεται, μπαίνει 
σε εγρήγορση, έχουμε ένα άνοιγμα προς τα 
έξω. Με τη συγκέντρωση έχουμε ένα κλείσιμο 
προς τα μέσα, ο νους εστιάζεται και συμπυκνώ-
νει τη γνώση. Με το διαλογισμό η συνείδηση 
σταθεροποιείται.
Η Μνήμη είναι εκείνη η ψυχολογική ικανότητα 
της συνείδησης που μας επιτρέπει να ανακα-
λέσουμε προηγούμενες ψυχικές καταστάσεις, 
ή αντικείμενα, να τις αναγνωρίσουμε ως δικές 
μας και να τις τοποθετήσουμε σε μια ορισμένη 
χωρο-χρονική στιγμή του παρελθόντος. Έτσι 
λειτουργεί σαν αποθήκη των μέσων μας, τα 
οποία αποκτήσαμε με τις ικανότητες του προ-
ηγούμενου άξονα. Η μνήμη αποτελεί το θεμέλιο 
της συμπεριφοράς μας. Οι ψυχολόγοι συμ-
φωνούν ότι η μνήμη έχει μια διπλή δυνατότητα 
λειτουργίας:1)μια μνήμη-συνήθεια, με βάση 
τις ενστικτώδεις ανάγκες και 2) μια ψυχολογική 
μνήμη, με βάση την εμπειρία και τη διαδικασία 
εξέλιξης.
Η συνείδηση τού τι είμαστε -το εγώ μας- είναι το 
αποτέλεσμα τού να θυμηθούμε τι ήμασταν. Χω-
ρίς μνήμη, η συνείδησή μας θα κλονιζόταν και 
συνεπώς η συμπεριφορά μας θα άλλαζε ριζικά, 
λόγω έλλειψης ταυτότητας. Οι παλιές διδασκα-
λίες ορίζουν τη μνήμη ως ιδιότητα πιστότητας 
στον εαυτό μας. Ο άνθρωπος που αυτοανα-στον εαυτό μας. Ο άνθρωπος που αυτοανα-

γνωρίζεται, που ενδοσκοπείται, είναι ένας γνωρίζεται, που ενδοσκοπείται, είναι ένας 
άνθρωπος  που κρατάει πιστότητα στην άνθρωπος  που κρατάει πιστότητα στην 

ιδιότητά του ως Άνθρωπος.ιδιότητά του ως Άνθρωπος.
Τα κλασικά και μεσαιωνικά φιλοσο-Τα κλασικά και μεσαιωνικά φιλοσο-

φικά κείμενα, κυρίως στον τομέα φικά κείμενα, κυρίως στον τομέα 
της Ρητορικής και της Ψυχολογί-της Ρητορικής και της Ψυχολογί-

ας, αναφέρουν ότι υπάρχει μια ας, αναφέρουν ότι υπάρχει μια 
φυσική μνήμη, με την οποία φυσική μνήμη, με την οποία 

εκ γενετής είναι προικισμένο εκ γενετής είναι προικισμένο 
κάθε άτομο, και μια τεχνητή κάθε άτομο, και μια τεχνητή 

μνήμη, που καλλιεργείται μνήμη, που καλλιεργείται 
και αναπτύσσεται με και αναπτύσσεται με 

βάση ορισμένες τε-
χνικές και μεθόδους 
που αποτελούσαν την 
τέχνη της Μνημονικής. 
Δυστυχώς σήμερα έ-
χουν χαθεί σε μεγάλο χουν χαθεί σε μεγάλο 

βαθμό αυτές οι γνώσεις βαθμό αυτές οι γνώσεις 
, που στην αρχαιότητα , που στην αρχαιότητα 

είχαν τεράστια σημασία, είχαν τεράστια σημασία, 
ανυπολόγιστη για μας που έ-ανυπολόγιστη για μας που έ-

χουμε συνηθίσει να εμπιστευόμαστε τις χουμε συνηθίσει να εμπιστευόμαστε τις 
πληροφορίες μας στα γραπτά κυρίως, καθώς 
και άλλα μέσα αποθήκευσης γνώσεων.
Ιδρυτής της Μνημοτεχνικής ήταν ο έλληνας 
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Ψυχολογία

ποιητής, ο Σιμωνίδης ο Κείος, 
ο οποίος όπως αναφέρει ο 

Πλούταρχος, ανέπτυξε ένα 
σύνολο τεχνικών μνήμης 
που συνδέουν στενά τη 
γραφή με τη ζωγραφική και 
την οπτική εικόνα. Μια ταξι-
νομημένη διάταξη εικόνων 

στον εσωτερικό χώρο της μνήμης μας είναι 
ουσιαστικό στοιχείο για μια καλή μνήμη. Κατά 
άλλες απόψεις όμως, η τέχνη της Μνημονικής, 
θεωρείται πολύ πιο αρχαία και πηγαίνει πίσω 
στην αρχαία Αίγυπτο, όπου οι «μανδαλικές» ει-
κόνες αποτελούσαν μνημονικά συγκροτήματα 
για να μπορούν οι μύστες να θυμηθούν όλη 
την προγονική τους σοφία. 
Είναι ζωτικής σημασίας να ασκούμε σωστό 
έλεγχο και αυστηρή επιλογή σε όσα εισβάλουν 
και διατηρούνται στη μνήμη μας. Γιατί, όπως και 
με τη φυσική τροφή, σημασία δεν έχει να τρώμε 
οτιδήποτε, αλλά να τρώμε, έστω λίγο, με ποιο-
τικό και υγιεινό τρόπο, για να αφομοιώνουμε 
σωστά και να μη δηλητηριαστούμε. Το πεπτικό 
σύστημα της ψυχής μας είναι η μνήμη.
Η Φαντασία τέλος, ως ψυχολογική λειτουργία, 
έχει οριστεί ως η ικανότητα να ξεφεύγει η συνεί-
δηση από το επίπεδο της «πραγματικότητας» και 
να καταφεύγει στο επίπεδο του «υποθετικού» ή 
μη πραγματικού. Εκεί συνδυάζουμε τα στοιχεία 
που έχουμε αποκτήσει και τα οποία βρίσκονται 
ήδη στη μνήμη μας, για να δημιουργήσουμε. 
Αλλά εδώ προκύπτει ένα ερωτηματικό, το οποίο 
έχει απασχολήσει πολύ τους φιλοσόφους όλων 
των εποχών: Τι είναι η πραγματικότητα; Πού 
τελειώνει η πραγματικότητα και πού αρχίζει το 
μη πραγματικό; Μήπως π.χ. τα όνειρα δεν απο-
τελούν μια άλλη πραγματικότητα, με την οποία 
μερικές φορές μπορούμε να επικοινωνήσουμε, 
όπως αποδεικνύουν τα προφητικά όνειρα, οι 
προαισθήσεις κλπ;
Για την αρχαία εσωτερική γνώση οι δυο κόσμοι, 
της πραγματικότητας και του «φανταστικού», 
είναι αντίγραφα του πραγματικού ιδεατού 
κόσμου. Είναι συνεπώς «απατηλοί», αφού α-
ποτελούν εκπορεύσεις της «μεγάλης πλάνης». 
Έτσι η φαντασία γίνεται μια από τις σημαντικές 
ικανότητες του ανθρώπου. Αν τη χειριστεί καλά, 
και δεν παγιδευτεί στο επίπεδο της φαντασίω-
σης και της φαντασιοπληξίας, μπορεί να φέρει 
τον άνθρωπο σε επαφή με το αόρατο και το 
μεταφυσικό. Ο κόσμος των εικόνων, ο οποίος 
είναι η «τροφή» της φαντασίας, δεν είναι λιγότε-
ρο πραγματικός, αλλά λιγότερο πυκνός.
Και ενώ τα ζώα διαθέτουν προσοχή, ικανότητα 
συγκέντρωσης και μνήμη, σπάνιες είναι οι περι-
πτώσεις που μας αφήνουν να υποψιαστούμε 
ότι διαθέτουν δημιουργική φαντασία. Έτσι, η Δη-
μιουργική Φαντασία μπορεί να χαρακτηριστεί 
ως μία κατεξοχήν ανθρώπινη ιδιότητα.

Η Δημιουργική Φαντασία δεν παράγει νέα στοιχεία (και 
γι’αυτό δεν πρόκειται για αληθινή δημιουργία). Επεξεργάζε-
ται, συνδυάζει, συνθέτει ή απλοποιεί τα ήδη γνωστά στοιχεία, 
με τρόπο αναπαραγωγικό, παραγωγικό, υποκειμενικό  ή 
αντικειμενικό.
Για να χειριστεί κανείς τον κόσμο της φαντασίας χρειάζεται 
να σφυρηλατήσει τα κατάλληλα εργαλεία. Ο άνθρωπος 
συνεχώς ζει μέσα στη φαντασιοπληξία και η χειρότερη 
κατάσταση είναι αυτή που αναφέρεται στον εαυτό του. 
Αποδίδει στον εαυτό του χαρακτηριστικά που δεν έχει και 
τελικά διακόπτει το χρόνο της εξέλιξης και της αυτογνωσίας 
του, όταν φαντάζεται πως είναι εκείνο που θα έπρεπε να 
είναι, μα…ακόμα δεν είναι. Ο άνθρωπος φαντάζεται ότι 
σκέφτεται, αν και στην πραγματικότητα θα ήταν ανίκανος 
να εξηγήσει από πού έρχονται οι ιδέες του. Για να έχει ιδέες 
χρειάζεται να ξεπεράσει τις διάφορες γνώμες του περιβάλ-
λοντος. Η φαντασιοπληξία παίρνει την ενέργειά της, όχι από 
την πραγματικότητα αλλά από το ένστικτο, το οποίο μπορεί 
να είναι πολύ έντονο, και καθώς ντύνεται με ορθολογισμό 
προκαλεί διάφορες αυταπάτες.
Από την άλλη μεριά η φαντασία αναπτύσσεται όταν ε-
λέγχουμε τη φαντασιοπληξία  με ανάπτυξη της προσοχής 
μας, ώστε να γνωρίσουμε πραγματικά τον εαυτό μας, για 
να αποφύγουμε τον κίνδυνο να ονειρευόμαστε αντί να 
πραγματοποιούμε, όταν σπάσουμε τη συνήθεια να στηρι-
ζόμαστε στις γνώμες των άλλων (ακολουθώντας λίγο- πολύ 
διάφορες μόδες), όταν μάθουμε να μην αλλοιώνουμε τις 
μορφές ή τις εικόνες και να τις κρατάμε στο μυαλό μας για 
πολύ χρόνο, όταν γαληνέψουμε και ελέγξουμε τα πάθη που 
ταράζουν τον ψυχισμό μας.
Συνεπώς οι τέσσερις αυτές λειτουργίες,  Προσοχή, Συγκέ-
ντρωση, Μνήμη και Φαντασία είναι τα βασικά ψυχικά εργα-
λεία μας, τα οποία θα μας βοηθήσουν  να οριοθετήσουμε 
και να προσανατολίσουμε καλύτερα την προσωπικότητά 
μας, ώστε να μπορούμε να είμαστε συνειδητά παρόντες σε 
κάθε δράση της ζωής μας, στο κέντρο του εαυτού μας.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Η Γνώση της Ζωής  (Alfred Adler, Εκδόσεις Επίκουρος)
-Ψυχοθεραπεία σε ανατολή και Δύση (Alan Watts, Εκδόσεις 
Ωρόρα)
-Σειρά Πρακτικής Ψυχολογίας ( Εκδόσεις Θυμάρι)                                                                                             
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Σήμερα ο μέσος άνθρωπος δεν μπορεί να δει τις υπέρυθρες 
ακτίνες με τα φυσικά του μάτια, εκτός αν έχει εφοδιαστεί με κα-
τάλληλα μηχανήματα. Επίσης, υπάρχουν ήχοι που δεν μπορούμε 
να ακούσουμε, ενώ τα έντομα, οι γάτες και τα σκυλιά ακούνε 
πολύ καθαρά. Μάλιστα έχει εφευρεθεί μία «άηχη» σφυρίχτρα 
για σκύλους. Όλα αυτά μας δείχνουν ότι υπάρχουν πράγματα 
που βρίσκονται πέρα από το εύρος των αισθήσεων μας και 
συνεπώς είναι για εμάς αόρατα. Αλλά και στον ίδιο χώρο μ΄ 
εμάς μήπως δεν υπάρχουν άνθρωποι διαισθητικοί που αντιλαμ-
βάνονται πράγματα που για μας δεν υφίστανται;
Σίγουρα οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουμε ότι ζούμε στον 
πραγματικό κόσμο ενώ ο κόσμος της φαντασίας μας είναι πλα
στός, δημιούργημα του νου. Ένας κόσμος παράξενος με διαφορετικά 
τοπία, πόλεις, σπίτια, αλλά και πλάσματα που κατοικούν σ΄ αυτόν. 
Ένας κόσμος με διαφορετικά χρώματα, ήχους και αρώματα, που 
ξυπνάει κάποιες άγνωστες σ΄ εμάς αισθήσεις. Εκεί οι περιορισμοί 
είναι λιγότεροι από το δικό μας υλικό κόσμο και όλα μπορούν να συμβούν. Έτσι, όταν ακούμε για 
την ύπαρξη «άλλων κόσμων», πιστεύουμε ότι και αυτοί είναι δημιούργημα της φαντασίας μας.
Ας φανταστούμε τώρα για μία στιγμή ότι ο κόσμος της φαντασίας μας είναι ο αληθινός και ο κόσμος 
που ζούμε μία φαντασίωση. Μία αντανάκλαση, μία σκιά αυτών των αόρατων κόσμων. Κι όπως εμείς 
με τη φαντασία μας προσπαθούμε να αγγίξουμε αυτά που ο νους δεν μπορεί να φτάσει, έτσι και οι 
κάτοικοι αυτών των άλλων κόσμων προσπαθούν να επικοινωνήσουν μαζί μας. Καθώς όμως μιλάμε 
διαφορετικές γλώσσες και διαθέτουμε διαφορετικές αισθήσεις, αυτό δεν είναι πραγματοποιήσιμο 
παρά μόνο για ελάχιστους, χαρισματικούς ανθρώπους, αυτούς που ονομάζουμε ενορατικούς.
Πέρα απ΄ όλ’ αυτά όμως δεν υπάρχει κουλτούρα που να μη μιλάει γι αυτούς τους αόρατους κό-
σμους. Πρόκειται για μία πανανθρώπινη απόκρυφη γνώση, που στις σκοτεινές περιόδους της 
ιστορίας αμφισβητήθηκε (ποτέ όμως δεν χάθηκε) σε σημείο που να έχουν καεί στην πυρά της ιεράς 
εξέτασης «αιρετικοί», όπως ο Ιταλός Φιλόσοφος Jordano Bruno, που ισχυρίζονταν ότι στον κόσμο 
που ζούμε υπάρχουν κι άλλες διαστάσεις πέρα από αυτές που εμείς αντιλαμβανόμαστε και άλλοι 
άπειροι κόσμοι.

Σήμερα παρόλα αυτά βλέπουμε ότι η επιστήμη προσεγγίζει μ΄ ένα διαφορετικό τρόπο απόψεις τις 
οποίες ο Αποκρυφισμός κατέχει εδώ και χιλιάδες χρόνια.
Αρκετοί διακεκριμένοι επιστήμονες (όπως ο Max Tegmark του Πανεπιστημίου της Πενσυλβάνια) μιλάνε  
σήμερα για την ύπαρξη παράλληλων κόσμων που επιβεβαιώνεται από εμπειρικά στοιχεία. 
Ένας άλλος κορυφαίος φυσικός του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ έχει αναπτύξει τη σημαντικότερη 
θεωρία για τις κρυμμένες διαστάσεις του χώρου. Εξηγεί ότι «θα μπορούσαμε να φανταστούμε κά-
ποια άλλα όντα που συνυπάρχουν δίπλα μας σε κάποιο άλλο σύμπαν, σε κάθε χιλιοστό του χώρου 
στον οποίο ζούμε. Ωστόσο δεν θα γίνονταν ποτέ αντιληπτά γιατί μεσολαβούν μεταξύ μας άλλες 
διαστάσεις». Οι διαστάσεις αυτές είναι τυλιγμένες με έναν τρόπο που τις καθιστά κανονικά αόρατες, 
όπως το πλάτος ενός απόμακρου τηλεφωνικού σύρματος στον ορίζοντα που εμείς δεν μπορούμε 
να δούμε μέχρι να έρθουμε κοντά του.

Όταν μιλάμε για άλλους κόσμους ο νους μας πηγαίνει συχνά στο ταξίδι της ψυχής μετά το θάνατο 
του σώματος.
Η ύπαρξη μίας ζωής μετά το θάνατο είναι μία αντίληψη αποδεκτή απ΄ όλες τις Θρησκείες και τις 

φιλοσοφίες του κόσμου. Αρκετοί ψυχολόγοι και 
ψυχίατροι μελετούν σήμερα,  μέσω της ύπνωσης, 
τη θεωρία της μετενσάρκωσης, επιτυγχάνοντας 
κάποια θεραπευτικά αποτελέσματα σε τομείς που 
η κλασική ιατρική αδυνατεί να το κάνει. Επίσης με-
λετούν περιπτώσεις «νεκρανάστασης» (ασθενών 
που έχουν επανέλθει στη ζωή μετά από κλινικό 
θάνατο), που περιγράφουν  εμπειρίες απ’ αυτούς 
τους κόσμους (Ραίυμοντ Μούντυ, Νιλς Τζάκο-
μπσον κ.α.) Μας λένε λοιπόν ότι πηγαίνοντας κά-
ποιος εκεί, συναντάει οντότητες του «ίδιου μήκους 
κύματος»  μ΄ αυτόν, οι οποίες τον συμβουλεύουν, 
τον οδηγούν και αντιλαμβάνεται μ΄ έναν αισθη-
τήριο τρόπο πιο λεπτό και πιο πλατύ τους ήχους 
και τα χρώματα. Σ΄ αυτόν τον κόσμο υπάρχουν 
πολιτείες, σπίτια, οικογένειες, όπως κι εδώ, αν 
και υπάρχει μία τελείως διαφορετική χλωρίδα και 
πανίδα από τη γη. Παρόμοιος είναι ο κόσμος 
που επισκεπτόμαστε στα όνειρά μας. Εκεί είναι 
ένας κόσμος με 5 διαστάσεις και ο χρόνος ρέει 
διαφορετικά (γι΄αυτό σ΄ ένα όνειρο μπορούμε να 
δούμε μία ολόκληρη ιστορία να διαδραματίζεται 
μέσα σε λίγα λεπτά). Πολλά Θιβετανικά Μαντάλα 
και Αιγυπτιακές σαρκοφάγοι είχαν ζωγραφι-
σμένους  χάρτες αυτών των αόρατων κόσμων 
προκειμένου να καθοδηγήσουν την ψυχή μετά 
την αποχώρησή της από το υλικό σώμα,έτσι ώστε 
να μη χαθεί στους άλλους κόσμους.
Οι Ιερείς βοηθούσαν την ψυχή στο ουράνιο τα-
ξίδι της με τελετές, προσευχές και διαλογισμούς, 
μαθαίνοντάς της να διαβάζει για να μπορεί να 
ακολουθήσει αυτούς τους μαγικούς χάρτες.
Οι 3 Κόσμοι και οι Κάτοικοι τους.
Οι πιο κοντινοί σε σχέση με τη δική μας εξέλιξη 
στη Γη είναι  3 κόσμοι, τους οποίους στην Αρχαία 
Ελλάδα ονόμαζαν,  Κόσμο του Σώματος,  Κόσμο 
της Ψυχής (Αστρικός Κόσμος) και  Κόσμο του 
Νου. Στο Μεσαίωνα αντίστοιχα μιλούσαν για το 
Στοιχειώδη Κόσμο, τον Αγγελικό και τον Ουράνιο, 
ενώ ο Αγ. Αυγουστίνος μιλάει για τις 3 πόλεις: την 
Πόλη του Θεού στον Ουρανό, την Πνευματική 
γήινη πόλη και την Πόλη του Διαβόλου.
Όπως στον ορατό φυσικό κόσμο υπάρχουν 
πολλές ποικιλίες φυτών, διαφορετικά είδη ζώων 
και διάφορες ανθρώπινες φυλές, έτσι συμβαίνει 
και στους αόρατους κόσμους. Έχουν μόνιμους 
κατοίκους, επισκέπτες ή κάποιους που λειτουρ-
γούν ταυτόχρονα σε διαφορετικούς κόσμους.
Στο Νοητικό κόσμο συναντάμε κάποιες πνευμα-
τικά εξελιγμένες οντότητες που σπάνια επικοινω-
νούν με τους κατώτερους κόσμους, εκτός κι αν 
έχουν αναλάβει κάποια πνευματική αποστολή. 
Λέγεται ότι εδώ κατοικούν και οι Μάγοι με τους 
μαθητές τους (λευκοί και μαύροι). Οι τελευταίοι, σε 
αντίθεση με τους προηγούμενους, χρησιμοποι-
ούν τις γνώσεις και τη δύναμη τους για ιδιοτελείς 
σκοπούς.
Στον Αστρικό Κόσμο ζουν οι άνθρωποι μετά το 

φυσικό τους θάνατο με το αστρικό τους σώμα, 
σχηματίζοντας πόλεις κατά ομάδες σύμφωνα 
με τις τάσεις ή τα πιστεύω τους και η επικοινωνία 
περιορίζεται όπως συμβαίνει στο φυσικό επίπεδο 
από τις ατομικές γνώσεις του καθενός και τη συμ-
βολική γλώσσα που χρησιμοποιεί. Η επικοινωνία 
σ΄ αυτό το επίπεδο γίνεται με τηλεπάθεια, περιο-
ρίζεται ανάμεσα στις συμπάθειες και προτιμήσεις 

των ψυχών και επιτυγχάνεται ανάμεσα σ΄ αυτές 
που δονούν στο ίδιο «μήκος κύματος».
Εδώ μπορούμε να συναντήσουμε και άλλες περι-
πτώσεις, όπως είναι το λεγόμενο «είδωλο», μία 
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Η ύπαρξη μίας ζωής μετά το θάνατο είναι μία αντίληψη αποδεκτή απ΄ όλες τις Θρησκείες και τις 

φιλοσοφίες του κόσμου. Αρκετοί ψυχολόγοι και 
ψυχίατροι μελετούν σήμερα,  μέσω της ύπνωσης, 
τη θεωρία της μετενσάρκωσης, επιτυγχάνοντας 
κάποια θεραπευτικά αποτελέσματα σε τομείς που 
η κλασική ιατρική αδυνατεί να το κάνει. Επίσης με-
λετούν περιπτώσεις «νεκρανάστασης» (ασθενών 
που έχουν επανέλθει στη ζωή μετά από κλινικό 
θάνατο), που περιγράφουν  εμπειρίες απ’ αυτούς 
τους κόσμους (Ραίυμοντ Μούντυ, Νιλς Τζάκο-
μπσον κ.α.) Μας λένε λοιπόν ότι πηγαίνοντας κά-
ποιος εκεί, συναντάει οντότητες του «ίδιου μήκους 
κύματος»  μ΄ αυτόν, οι οποίες τον συμβουλεύουν, 
τον οδηγούν και αντιλαμβάνεται μ΄ έναν αισθη-
τήριο τρόπο πιο λεπτό και πιο πλατύ τους ήχους 
και τα χρώματα. Σ΄ αυτόν τον κόσμο υπάρχουν 
πολιτείες, σπίτια, οικογένειες, όπως κι εδώ, αν 
και υπάρχει μία τελείως διαφορετική χλωρίδα και 
πανίδα από τη γη. Παρόμοιος είναι ο κόσμος 
που επισκεπτόμαστε στα όνειρά μας. Εκεί είναι 
ένας κόσμος με 5 διαστάσεις και ο χρόνος ρέει 
διαφορετικά (γι΄αυτό σ΄ ένα όνειρο μπορούμε να 
δούμε μία ολόκληρη ιστορία να διαδραματίζεται 
μέσα σε λίγα λεπτά). Πολλά Θιβετανικά Μαντάλα 
και Αιγυπτιακές σαρκοφάγοι είχαν ζωγραφι-
σμένους  χάρτες αυτών των αόρατων κόσμων 
προκειμένου να καθοδηγήσουν την ψυχή μετά 
την αποχώρησή της από το υλικό σώμα,έτσι ώστε 
να μη χαθεί στους άλλους κόσμους.
Οι Ιερείς βοηθούσαν την ψυχή στο ουράνιο τα-
ξίδι της με τελετές, προσευχές και διαλογισμούς, 
μαθαίνοντάς της να διαβάζει για να μπορεί να 
ακολουθήσει αυτούς τους μαγικούς χάρτες.
Οι 3 Κόσμοι και οι Κάτοικοι τους.
Οι πιο κοντινοί σε σχέση με τη δική μας εξέλιξη 
στη Γη είναι  3 κόσμοι, τους οποίους στην Αρχαία 
Ελλάδα ονόμαζαν,  Κόσμο του Σώματος,  Κόσμο 
της Ψυχής (Αστρικός Κόσμος) και  Κόσμο του 
Νου. Στο Μεσαίωνα αντίστοιχα μιλούσαν για το 
Στοιχειώδη Κόσμο, τον Αγγελικό και τον Ουράνιο, 
ενώ ο Αγ. Αυγουστίνος μιλάει για τις 3 πόλεις: την 
Πόλη του Θεού στον Ουρανό, την Πνευματική 
γήινη πόλη και την Πόλη του Διαβόλου.
Όπως στον ορατό φυσικό κόσμο υπάρχουν 
πολλές ποικιλίες φυτών, διαφορετικά είδη ζώων 
και διάφορες ανθρώπινες φυλές, έτσι συμβαίνει 
και στους αόρατους κόσμους. Έχουν μόνιμους 
κατοίκους, επισκέπτες ή κάποιους που λειτουρ-
γούν ταυτόχρονα σε διαφορετικούς κόσμους.
Στο Νοητικό κόσμο συναντάμε κάποιες πνευμα-
τικά εξελιγμένες οντότητες που σπάνια επικοινω-
νούν με τους κατώτερους κόσμους, εκτός κι αν 
έχουν αναλάβει κάποια πνευματική αποστολή. 
Λέγεται ότι εδώ κατοικούν και οι Μάγοι με τους 
μαθητές τους (λευκοί και μαύροι). Οι τελευταίοι, σε 
αντίθεση με τους προηγούμενους, χρησιμοποι-
ούν τις γνώσεις και τη δύναμη τους για ιδιοτελείς 
σκοπούς.
Στον Αστρικό Κόσμο ζουν οι άνθρωποι μετά το 

φυσικό τους θάνατο με το αστρικό τους σώμα, 
σχηματίζοντας πόλεις κατά ομάδες σύμφωνα 
με τις τάσεις ή τα πιστεύω τους και η επικοινωνία 
περιορίζεται όπως συμβαίνει στο φυσικό επίπεδο 
από τις ατομικές γνώσεις του καθενός και τη συμ-
βολική γλώσσα που χρησιμοποιεί. Η επικοινωνία 
σ΄ αυτό το επίπεδο γίνεται με τηλεπάθεια, περιο-
ρίζεται ανάμεσα στις συμπάθειες και προτιμήσεις 

των ψυχών και επιτυγχάνεται ανάμεσα σ΄ αυτές 
που δονούν στο ίδιο «μήκος κύματος».
Εδώ μπορούμε να συναντήσουμε και άλλες περι-
πτώσεις, όπως είναι το λεγόμενο «είδωλο», μία 
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απομίμηση της ψυχής στον αστρικό κόσμο. Είναι 
σαν να ζωντανεύει το είδωλο μας στον καθρέπτη 
ενώ εμείς έχουμε φύγει. Τέτοιες παρουσίες χρησι-
μοποιούνται στον πνευματισμό, όταν κάποιος εξα-
πατάται παίρνοντας για αληθινό άτομο το είδωλο 
ενός πεθαμένου συγγενή του.
Ένας άλλος μυστήριος κόσμος σε σχέση με τον 
αστρικό κόσμο είναι η λεγόμενη 
«Όγδοη Σφαίρα», η πιο σκοτεινή περι-
οχή της σελήνης που ποτέ δεν φωτίζε-
ται από τον ήλιο, ένα είδος κοσμικού 
σκουπιδότοπου, όπου η προ-
σωπικότητα κάποιων 
ανθρώπων 
με υψη-
λ ό 
βαθ-
μ ό 

κτηνωδίας αποσυντίθεται 
περνώντας φοβερά βα-
σανιστήρια. Μία τέτοια πε-
ρίπτωση είναι αυτή των 
βρικολάκων.

Στον αστρικό κόσμο όμως 
κατοικούν και κάποια άλλα όντα 
που δεν ανήκουν στην ανθρώ-
πινη γραμμή εξέλιξης. Είναι τα 
λεγόμενα «Στοιχειακά πνεύματα», 
που χωρίζονται σε 4 κατηγορίες 
ανάλογα με το στοιχείο στο οποίο 
δρουν. Είναι οι Νάνοι, οι Καλικάντζαροι και οι 
Νύμφες στη γη, οι Νεράίδες, οι Τρίτωνες, οι 
Νηρηίδες στο νερό, οι Συλφίδες, τα Έλφη στον 
αέρα, οι Σαλαμάνδρες και οι πύρινοι δράκοντες 
στη φωτιά. Αυτά είναι τα πνεύματα της φύσης 
που είναι πολυάριθμα και διαφέρουν τόσο όσο 
οι ανθρώπινοι λαοί μεταξύ τους. Οι αναφορές 
σ΄ αυτά τα πλάσματα μάς λένε ότι τα ζώα μπο-
ρούν να δουν τα στοιχειά  και ότι αυτά εμφανί-
ζονται κάποιες φορές στα παιδιά, που συχνά 
παίζουν με κάποιους «αόρατους φίλους» τους, 
καθώς και σε κάποιους ανθρώπους  που ζουν 
κοντά στη φύση και είναι πιο αγνοί. Σ΄ όλα τα 
χωριά υπάρχουν κάποιοι γέροι που μιλούν με 
νεράιδες ή μπορούν να δουν τους νάνους και 
αφηγούνται τέτοιου είδους ιστορίες.
Άλλοι κάτοικοι αυτών των κόσμων είναι οι 
λεγόμενοι Δέβα, ανώτερα όντα που μπορούν 
να ανέβουν και στον Ουράνιο κόσμο. Είναι 
οι Άγγελοι του Χριστιανισμού ή οι κατώτεροι 
Θεοί των αρχαίων Ελλήνων και Ρωμαίων. Είναι 

οι Κύριοι των τεσσάρων 
στοιχείων, ευθύνονται 
για τις γεωλογικές και 
κλιματολογικές αλλα-
γές του πλανήτη μας, 
είναι οι δικαστές των 
καρμικών πράξεων 
όλων των βασιλείων, 

διατηρούν  και 
ισοσταθ-

μίζουν 
τ η ν 

ισορροπία της φύσης που πολλές φορές ο άν-
θρωπος ή άλλα όντα διαταράσσουν.
Αυτοί θεωρούνται μεσολαβητές ανάμεσα στο 
Θεό και στους ανθρώπους. Στη Χριστιανική Θρη-
σκεία υπάρχουν 9 χοροί Αγγέλων: οι Σεραφείμ, 
οι Χερουβείμ, οι Θρόνοι, οι Κυριαρχίες, οι Αρετές, 
οι Δυνάμεις, οι Κυριότητες, οι Αρχάγγελοι και οι 
Άγγελοι. Στον Ινδουισμό οι Αγκριράσας είναι οι 
αγγελιοφόροι μεταξύ του Ουρανού και της Γης, 
ενώ στον ισλαμικό κόσμο στέκουν 8 άγγελοι 
γύρω από το θρόνο του Αλλάχ, αντιπροσωπεύ-
οντας τα 4 σημεία του ορίζοντα και τα ενδιάμεσα 
αυτών.
Ο Τζορντάνο Μπρούνο μιλάει για 7 είδη δαιμόνων 
που ο μάγος θα πρέπει να γνωρίζει, προκειμένου 
να μπορεί να ενεργήσει πάνω τους και μαζί τους. 
Αυτά είναι τα πύρινα πνεύματα, τα αιθερικά, τα 
αέρινα, τα υδάτινα, τα γήινα, τα χθόνια ή υπόγεια 
και τα φυγόφωτα (απεχθάνονται το φως). Επίσης 
λέει ότι οι ανώτεροι δαίμονες είναι αυτάρκεις και 
τους αρέσουν οι μυρωδιές, οι ύμνοι και τα τρα-
γούδια, ενώ υπάρχουν δαίμονες που ευθύνονται 
για κάποιες αρρώστιες και άλλοι που διοικούν 
κάποιες ιστορικές εποχές και επαγρυπνούν για 
ορισμένες μορφές κουλτούρας ή πολιτισμού δια-
φυλάσσοντας την ύπαρξη και ανάπτυξη κρατών 
και αυτοκρατοριών.
Μας λέει επίσης τον τρόπο που μπορούμε να 
επικοινωνούμε μαζί τους μέσα από ορισμένα 
σύμβολα, εικόνες, σχήματα, χειρονομίες, χρώ-
ματα, αλλά κυρίως μέσω της ενδυνάμωσης 
της φαντασίας με την οποία μπορεί κάποιος να 
ενεργήσει ισχυρά πάνω και μέσα στο Σύμπαν. 
Στην αρχαία Αίγυπτο, για παράδειγμα, τα γράμ-
ματα ήταν ιερογλυφικά, είχαν κάποιες εικόνες 
(και ήχους προφοράς) και κάθε πράγμα είχε ένα 
μυστικό όνομα (πέρα από το συμβατικό) βγαλ-
μένο από την εσωτερική του φύση. Μ΄ αυτήν τη 
γραφή και εκείνους τους ήχους αντιλαμβάνονταν 
τις ομιλίες των θεών και χειρίζονταν τη μεγάλη 
επιστήμη της Μαγείας.
Οι Μάγοι και οι Ιερείς  κάποτε γνώριζαν τρόπους 
για να κατασκευάζουν με τη  στοιχειώδη ουσία 
(την πρώτη ύλη αυτών των ανώτερων κόσμων) 
τεχνητά στοιχειακά – φύλακες ή αγγέλους προ-
στάτες. Έτσι τα αρχαία αγάλματα των θεών και οι 
ιεροί χώροι ήταν φορτισμένοι, προστατευμένοι με 
τέτοιους Στοιχειακούς Φύλακες, προγραμματισμέ-
νους να επιτίθενται σ΄ όποιον βεβήλωνε τα ιερά. 
Αυτή είναι η εξήγηση για τις λεγόμενες «κατάρες» 
των τάφων των αρχαίων Φαραώ.
Σ΄ όλες τις Θρησκείες υπήρχε μία ιεραρχία θεοτή-
των, ξεκινώντας από τον Ένα, Πρωταρχικό Θεό, 
τον οποίο αντιλαμβανόμαστε από τις εκδηλώσεις 
του, καθώς αυτός αναλύεται σε μικρότερες θε-

Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΟΡΑΤΩΝ ΚΟΣΜΩΝ

ότητες, όπως το λευκό 
φως αναλύεται στα 7 
χρώματα της Ίριδας, το 
καθένα από τα οποία 
έχει αμέτρητες αποχρώ-
σεις. Έτσι υπάρχουν με-
γάλοι και ισχυροί Θεοί, 
όπως ο Δίας (Ελλά-
δα), ο Οντίν (Κέλτες), ο 
Άμμωνας (Αίγυπτος), 
αλλά και μικρότεροι θεοί 
που σχετίζονται με την 
καθημερινή ζωή, όπως 
ο θεός του ρυζιού στην 
Κίνα ή του καλαμποκιού στους Ινδιάνους.
Όλοι οι παραδοσιακοί λαοί, καθώς ήταν στενά 
συνδεδεμένοι με τη φύση, αντιλαμβάνονταν 
ότι όλα εμψυχώνονται από το ίδιο Πνεύμα, την 
ίδια Δύναμη. Πίστευαν ότι όλα έχουν ψυχή και 
επομένως θα έπρεπε να  αντιμετωπίζονται με 
σεβασμό. Οι Κέλτες, για παράδειγμα, έκαναν  ένα 
τελετουργικό πριν το κόψιμο ενός δέντρου, ενώ οι 
Ινδιάνοι έκαναν κάποιες προσφορές στο πνεύμα 
του ζώου που σκότωναν για να φάνε.
Επίσης πίστευαν ότι η 
αρμονία και η τάξη του 
κόσμου μπορούσε να 
υπάρχει μόνο, όσο οι 
διαφορετικοί κόσμοι 
και τα όντα που κα-
τοικούσαν σ΄ αυτούς 
θα επικοινωνούσαν 
μεταξύ τους και θα 
ήταν σε συμφωνία. 
Οι Θεοί ήταν μέρος 
της φύσης και -αν και 
όντα ανώτερα- ήταν 
τόσο φυσικά όσο ένα 
πουλί, ένα δέντρο ή ένας άνθρωπος. Και ίσως 
γεννιόνταν και ίσως πέθαιναν.
Οι τελετές που είχαν καθιερώσει αφιερώνονταν σε 
διάφορες θεότητες και ήταν σύμφωνες με τους 
ρυθμούς της φύσης 
(για παράδειγμα εί-
χαν κάποιες γιορτές 
στα ηλιοστάσια και 
στις ισημερίες). Σκο-
πός ήταν  να κρατιέ-
ται αυτή η γέφυρα με 
τον Ουρανό, αυτή η 
επαφή με τις αόρατες 
δυνάμεις και το Μυ-
στήριο.
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απομίμηση της ψυχής στον αστρικό κόσμο. Είναι 
σαν να ζωντανεύει το είδωλο μας στον καθρέπτη 
ενώ εμείς έχουμε φύγει. Τέτοιες παρουσίες χρησι-
μοποιούνται στον πνευματισμό, όταν κάποιος εξα-
πατάται παίρνοντας για αληθινό άτομο το είδωλο 
ενός πεθαμένου συγγενή του.
Ένας άλλος μυστήριος κόσμος σε σχέση με τον 
αστρικό κόσμο είναι η λεγόμενη 
«Όγδοη Σφαίρα», η πιο σκοτεινή περι-
οχή της σελήνης που ποτέ δεν φωτίζε-
ται από τον ήλιο, ένα είδος κοσμικού 
σκουπιδότοπου, όπου η προ-
σωπικότητα κάποιων 
ανθρώπων 
με υψη-
λ ό 
βαθ-
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κτηνωδίας αποσυντίθεται 
περνώντας φοβερά βα-
σανιστήρια. Μία τέτοια πε-
ρίπτωση είναι αυτή των 
βρικολάκων.

Στον αστρικό κόσμο όμως 
κατοικούν και κάποια άλλα όντα 
που δεν ανήκουν στην ανθρώ-
πινη γραμμή εξέλιξης. Είναι τα 
λεγόμενα «Στοιχειακά πνεύματα», 
που χωρίζονται σε 4 κατηγορίες 
ανάλογα με το στοιχείο στο οποίο 
δρουν. Είναι οι Νάνοι, οι Καλικάντζαροι και οι 
Νύμφες στη γη, οι Νεράίδες, οι Τρίτωνες, οι 
Νηρηίδες στο νερό, οι Συλφίδες, τα Έλφη στον 
αέρα, οι Σαλαμάνδρες και οι πύρινοι δράκοντες 
στη φωτιά. Αυτά είναι τα πνεύματα της φύσης 
που είναι πολυάριθμα και διαφέρουν τόσο όσο 
οι ανθρώπινοι λαοί μεταξύ τους. Οι αναφορές 
σ΄ αυτά τα πλάσματα μάς λένε ότι τα ζώα μπο-
ρούν να δουν τα στοιχειά  και ότι αυτά εμφανί-
ζονται κάποιες φορές στα παιδιά, που συχνά 
παίζουν με κάποιους «αόρατους φίλους» τους, 
καθώς και σε κάποιους ανθρώπους  που ζουν 
κοντά στη φύση και είναι πιο αγνοί. Σ΄ όλα τα 
χωριά υπάρχουν κάποιοι γέροι που μιλούν με 
νεράιδες ή μπορούν να δουν τους νάνους και 
αφηγούνται τέτοιου είδους ιστορίες.
Άλλοι κάτοικοι αυτών των κόσμων είναι οι 
λεγόμενοι Δέβα, ανώτερα όντα που μπορούν 
να ανέβουν και στον Ουράνιο κόσμο. Είναι 
οι Άγγελοι του Χριστιανισμού ή οι κατώτεροι 
Θεοί των αρχαίων Ελλήνων και Ρωμαίων. Είναι 

οι Κύριοι των τεσσάρων 
στοιχείων, ευθύνονται 
για τις γεωλογικές και 
κλιματολογικές αλλα-
γές του πλανήτη μας, 
είναι οι δικαστές των 
καρμικών πράξεων 
όλων των βασιλείων, 

διατηρούν  και 
ισοσταθ-

μίζουν 
τ η ν 

ισορροπία της φύσης που πολλές φορές ο άν-
θρωπος ή άλλα όντα διαταράσσουν.
Αυτοί θεωρούνται μεσολαβητές ανάμεσα στο 
Θεό και στους ανθρώπους. Στη Χριστιανική Θρη-
σκεία υπάρχουν 9 χοροί Αγγέλων: οι Σεραφείμ, 
οι Χερουβείμ, οι Θρόνοι, οι Κυριαρχίες, οι Αρετές, 
οι Δυνάμεις, οι Κυριότητες, οι Αρχάγγελοι και οι 
Άγγελοι. Στον Ινδουισμό οι Αγκριράσας είναι οι 
αγγελιοφόροι μεταξύ του Ουρανού και της Γης, 
ενώ στον ισλαμικό κόσμο στέκουν 8 άγγελοι 
γύρω από το θρόνο του Αλλάχ, αντιπροσωπεύ-
οντας τα 4 σημεία του ορίζοντα και τα ενδιάμεσα 
αυτών.
Ο Τζορντάνο Μπρούνο μιλάει για 7 είδη δαιμόνων 
που ο μάγος θα πρέπει να γνωρίζει, προκειμένου 
να μπορεί να ενεργήσει πάνω τους και μαζί τους. 
Αυτά είναι τα πύρινα πνεύματα, τα αιθερικά, τα 
αέρινα, τα υδάτινα, τα γήινα, τα χθόνια ή υπόγεια 
και τα φυγόφωτα (απεχθάνονται το φως). Επίσης 
λέει ότι οι ανώτεροι δαίμονες είναι αυτάρκεις και 
τους αρέσουν οι μυρωδιές, οι ύμνοι και τα τρα-
γούδια, ενώ υπάρχουν δαίμονες που ευθύνονται 
για κάποιες αρρώστιες και άλλοι που διοικούν 
κάποιες ιστορικές εποχές και επαγρυπνούν για 
ορισμένες μορφές κουλτούρας ή πολιτισμού δια-
φυλάσσοντας την ύπαρξη και ανάπτυξη κρατών 
και αυτοκρατοριών.
Μας λέει επίσης τον τρόπο που μπορούμε να 
επικοινωνούμε μαζί τους μέσα από ορισμένα 
σύμβολα, εικόνες, σχήματα, χειρονομίες, χρώ-
ματα, αλλά κυρίως μέσω της ενδυνάμωσης 
της φαντασίας με την οποία μπορεί κάποιος να 
ενεργήσει ισχυρά πάνω και μέσα στο Σύμπαν. 
Στην αρχαία Αίγυπτο, για παράδειγμα, τα γράμ-
ματα ήταν ιερογλυφικά, είχαν κάποιες εικόνες 
(και ήχους προφοράς) και κάθε πράγμα είχε ένα 
μυστικό όνομα (πέρα από το συμβατικό) βγαλ-
μένο από την εσωτερική του φύση. Μ΄ αυτήν τη 
γραφή και εκείνους τους ήχους αντιλαμβάνονταν 
τις ομιλίες των θεών και χειρίζονταν τη μεγάλη 
επιστήμη της Μαγείας.
Οι Μάγοι και οι Ιερείς  κάποτε γνώριζαν τρόπους 
για να κατασκευάζουν με τη  στοιχειώδη ουσία 
(την πρώτη ύλη αυτών των ανώτερων κόσμων) 
τεχνητά στοιχειακά – φύλακες ή αγγέλους προ-
στάτες. Έτσι τα αρχαία αγάλματα των θεών και οι 
ιεροί χώροι ήταν φορτισμένοι, προστατευμένοι με 
τέτοιους Στοιχειακούς Φύλακες, προγραμματισμέ-
νους να επιτίθενται σ΄ όποιον βεβήλωνε τα ιερά. 
Αυτή είναι η εξήγηση για τις λεγόμενες «κατάρες» 
των τάφων των αρχαίων Φαραώ.
Σ΄ όλες τις Θρησκείες υπήρχε μία ιεραρχία θεοτή-
των, ξεκινώντας από τον Ένα, Πρωταρχικό Θεό, 
τον οποίο αντιλαμβανόμαστε από τις εκδηλώσεις 
του, καθώς αυτός αναλύεται σε μικρότερες θε-

Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΟΡΑΤΩΝ ΚΟΣΜΩΝ

ότητες, όπως το λευκό 
φως αναλύεται στα 7 
χρώματα της Ίριδας, το 
καθένα από τα οποία 
έχει αμέτρητες αποχρώ-
σεις. Έτσι υπάρχουν με-
γάλοι και ισχυροί Θεοί, 
όπως ο Δίας (Ελλά-
δα), ο Οντίν (Κέλτες), ο 
Άμμωνας (Αίγυπτος), 
αλλά και μικρότεροι θεοί 
που σχετίζονται με την 
καθημερινή ζωή, όπως 
ο θεός του ρυζιού στην 
Κίνα ή του καλαμποκιού στους Ινδιάνους.
Όλοι οι παραδοσιακοί λαοί, καθώς ήταν στενά 
συνδεδεμένοι με τη φύση, αντιλαμβάνονταν 
ότι όλα εμψυχώνονται από το ίδιο Πνεύμα, την 
ίδια Δύναμη. Πίστευαν ότι όλα έχουν ψυχή και 
επομένως θα έπρεπε να  αντιμετωπίζονται με 
σεβασμό. Οι Κέλτες, για παράδειγμα, έκαναν  ένα 
τελετουργικό πριν το κόψιμο ενός δέντρου, ενώ οι 
Ινδιάνοι έκαναν κάποιες προσφορές στο πνεύμα 
του ζώου που σκότωναν για να φάνε.
Επίσης πίστευαν ότι η 
αρμονία και η τάξη του 
κόσμου μπορούσε να 
υπάρχει μόνο, όσο οι 
διαφορετικοί κόσμοι 
και τα όντα που κα-
τοικούσαν σ΄ αυτούς 
θα επικοινωνούσαν 
μεταξύ τους και θα 
ήταν σε συμφωνία. 
Οι Θεοί ήταν μέρος 
της φύσης και -αν και 
όντα ανώτερα- ήταν 
τόσο φυσικά όσο ένα 
πουλί, ένα δέντρο ή ένας άνθρωπος. Και ίσως 
γεννιόνταν και ίσως πέθαιναν.
Οι τελετές που είχαν καθιερώσει αφιερώνονταν σε 
διάφορες θεότητες και ήταν σύμφωνες με τους 
ρυθμούς της φύσης 
(για παράδειγμα εί-
χαν κάποιες γιορτές 
στα ηλιοστάσια και 
στις ισημερίες). Σκο-
πός ήταν  να κρατιέ-
ται αυτή η γέφυρα με 
τον Ουρανό, αυτή η 
επαφή με τις αόρατες 
δυνάμεις και το Μυ-
στήριο.
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του Καθ. Γεώργιου Α. Πλάνα, Ιδρυτή και Διευθυντή της 
Νέας Ακρόπολης στην Ελλάδα

Μέσα στις Αρχαίες Ιερές παραδόσεις των α-
νατολικών λαών ξεχωρίζει ιδιαίτερα ο μύθος 
του Γιλγαμές, του μυθικού βασιλιά της αρχαίας 
Χαλδαίας που κλείνει μέσα του σημαντικότατες 
γνώσεις σχετικά με τα Επτά Κλειδιά Ερμηνείας, 
και κυρίως το αστρονομικό, το οποίο αναφέρεται 
στα δώδεκα ζώδια. 

Οι Σουμέριοι, οι Βαβυλώνιοι, οι Ουρρίτες και οι 
Χιττίτες γνώριζαν αυτόν τον πανάρχαιο μύθο 
και μπορούμε να θεωρήσουμε, βασισμένοι στη 

συγκριτική μελέτη, ότι ο ίδιος ο ελληνικός μύθος του Ηρακλή και των 
δώδεκα άθλων του προέρχεται από το μύθο του Γιλγαμές. Οι επιρροές 
του συνεχίζονται ακόμα και στο Μεσαίωνα με το θρύλο του βασιλιά 
Αρθούρου και των ιπποτών (οι πρώτοι ήταν δώδεκα) της στρογγυλής 
τραπέζης, καθώς και στην ευρωπαϊκή παράδοση του Αγίου Γεωργίου 
που σκοτώνει το δράκοντα, που θυμίζει έναν από τους άθλους του Σου-
μέριου ήρωα Γιλγαμές. 

ΖΩΔΙΑ
Τα βαβυλωνιακά

Ο προσωπικός μας αόρατος κόσμος:
Κάθε άνθρωπος διαμορφώνει το δικό του αόρατο κόσμο, ανά-
λογα με τις επιθυμίες, τις σκέψεις και αυτά που οραματίζεται. Η 
ύλη των αόρατων κόσμων είναι μία ουσία που πλάθεται δημι-
ουργώντας μορφές, οι οποίες διαρκούν ένα χρονικό διάστημα 
και έπειτα διαλύονται. 
Οι κοινοί άνθρωποι έχουμε μικρή ένταση στις ψυχολογικές και 
νοητικές μας δράσεις,  δημιουργώντας έτσι ασυνείδητα κάποια 
στοιχειακά πνεύματα που διαρκούν πολύ λίγο. Αυτά λέγονται 
σκεπτομορφές  και περιφέρονται μέσα στην αύρα του δημιουρ-
γού τους και τον ακολουθούν, επηρεάζοντας τις επιλογές, τις 
σχέσεις  και τη δημιουργία της εικόνας του κόσμου του.
Κατά συνέπεια, το αόρατο δεν υπάρχει. Υπάρχει αυτό που θέ-
λουμε και αυτό που μπορούμε να δούμε. Αν πριν έναν αιώνα 
μιλούσαμε σ’ έναν επιστήμονα για την τηλεόραση ή το κινητό 
τηλέφωνο, προφανώς θα έβαζε τα γέλια. Με την ίδια λογική σε 
κάποια χρόνια μπορεί να υπάρχουν μηχανήματα με τα οποία 
θα μπορούμε να δούμε μέσα σ΄ αυτούς τους άλλους κόσμους, 
που ίσως τελικά να μην είναι πολύ μακριά από εμάς, ούτε τόσο 
«αόρατοι» …

Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΟΡΑΤΩΝ ΚΟΣΜΩΝ
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του Καθ. Γεώργιου Α. Πλάνα, Ιδρυτή και Διευθυντή της 
Νέας Ακρόπολης στην Ελλάδα

Μέσα στις Αρχαίες Ιερές παραδόσεις των α-
νατολικών λαών ξεχωρίζει ιδιαίτερα ο μύθος 
του Γιλγαμές, του μυθικού βασιλιά της αρχαίας 
Χαλδαίας που κλείνει μέσα του σημαντικότατες 
γνώσεις σχετικά με τα Επτά Κλειδιά Ερμηνείας, 
και κυρίως το αστρονομικό, το οποίο αναφέρεται 
στα δώδεκα ζώδια. 

Οι Σουμέριοι, οι Βαβυλώνιοι, οι Ουρρίτες και οι 
Χιττίτες γνώριζαν αυτόν τον πανάρχαιο μύθο 
και μπορούμε να θεωρήσουμε, βασισμένοι στη 

συγκριτική μελέτη, ότι ο ίδιος ο ελληνικός μύθος του Ηρακλή και των 
δώδεκα άθλων του προέρχεται από το μύθο του Γιλγαμές. Οι επιρροές 
του συνεχίζονται ακόμα και στο Μεσαίωνα με το θρύλο του βασιλιά 
Αρθούρου και των ιπποτών (οι πρώτοι ήταν δώδεκα) της στρογγυλής 
τραπέζης, καθώς και στην ευρωπαϊκή παράδοση του Αγίου Γεωργίου 
που σκοτώνει το δράκοντα, που θυμίζει έναν από τους άθλους του Σου-
μέριου ήρωα Γιλγαμές. 

ΖΩΔΙΑ
Τα βαβυλωνιακά

Ο προσωπικός μας αόρατος κόσμος:
Κάθε άνθρωπος διαμορφώνει το δικό του αόρατο κόσμο, ανά-
λογα με τις επιθυμίες, τις σκέψεις και αυτά που οραματίζεται. Η 
ύλη των αόρατων κόσμων είναι μία ουσία που πλάθεται δημι-
ουργώντας μορφές, οι οποίες διαρκούν ένα χρονικό διάστημα 
και έπειτα διαλύονται. 
Οι κοινοί άνθρωποι έχουμε μικρή ένταση στις ψυχολογικές και 
νοητικές μας δράσεις,  δημιουργώντας έτσι ασυνείδητα κάποια 
στοιχειακά πνεύματα που διαρκούν πολύ λίγο. Αυτά λέγονται 
σκεπτομορφές  και περιφέρονται μέσα στην αύρα του δημιουρ-
γού τους και τον ακολουθούν, επηρεάζοντας τις επιλογές, τις 
σχέσεις  και τη δημιουργία της εικόνας του κόσμου του.
Κατά συνέπεια, το αόρατο δεν υπάρχει. Υπάρχει αυτό που θέ-
λουμε και αυτό που μπορούμε να δούμε. Αν πριν έναν αιώνα 
μιλούσαμε σ’ έναν επιστήμονα για την τηλεόραση ή το κινητό 
τηλέφωνο, προφανώς θα έβαζε τα γέλια. Με την ίδια λογική σε 
κάποια χρόνια μπορεί να υπάρχουν μηχανήματα με τα οποία 
θα μπορούμε να δούμε μέσα σ΄ αυτούς τους άλλους κόσμους, 
που ίσως τελικά να μην είναι πολύ μακριά από εμάς, ούτε τόσο 
«αόρατοι» …

Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΟΡΑΤΩΝ ΚΟΣΜΩΝ
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Η σουμερική εκδοχή είναι σήμερα πιο φτωχή 
από τη βαβυλωνιακή, εξαιτίας του γεγονότος 
της απώλειας των πιο αρχαίων πινακίδων. 
Από το σουμερικό έπος υπάρχουν περίπου 
35.000 στίχοι πολύ λίγοι για το μέγεθός του. 
Εμείς σ’ αυτό το άρθρο θα παρουσιάσουμε 
την εκδοχή, ανακεφαλαιωμένη από τον Κρά-
μερ, προσπαθώντας να βρούμε και να ερ-
μηνεύσουμε συμβολικά, σε μια πρώτη προ-
σέγγιση, τις αστρολογικές αντιστοιχίες του 
κειμένου με τα δώδεκα ζώδια. Βέβαια ο μύθος 
του Γιλγαμές είναι ένας ηλιακός μύθος, όπως 
του Ηρακλή, του Αρθούρου και άλλων, που 
συμβολίζουν τον Ήλιο που ανατρέχει τις ζω-
διακές εστίες στο φαινομενικά ουράνιο ταξίδι 
του. Γι αυτόν το λόγο, σε κάποια στιγμή της 
διήγησης βλέπουμε το Σουμέριο Ήρωα  που 
νικά τους σκορπιούς, το σύμβολο της αποτε-
λειώσεις της ζωής, η οποία θα πρέπει να του 
αφήσει ελεύθερο το δρόμο. Ο ηλιακός του 
χαρακτήρας επαληθεύεται επίσης από την 
αντίθεσή του προς τη Θεά Ινάννα, σεληνι-
ακού χαρακτήρα. 
Τα περάσματα α-
πό τα 12 ζώδια κα-
θρεφτίζονται στα 
κατορθώματα του 
Γιλγαμές και γενι-
κά σε όλη του τη 
«γήινη» ύπαρξη. 
Αυτό μας δείχνει 
για άλλη μια φο-
ρά τη συγγένεια 
ανάμεσα στο μύ-
θο του Σουμέριου 
Βασιλιά και στον 

Ηρακλή. Το έπος αρχίζει με μια σύντομη εισα-
γωγή, η οποία εγκωμιάζει τον Γιλγαμές και τη 
γενέτειρα του πόλη, την Ουρούκ. Διηγείται ότι 
ο βασιλιάς της πόλης ο Γιλγαμές, έχει έναν α-
νεξέλεγκτο χαρακτήρα, δεν ανέχεται κανέναν 
ανταγωνιστή και έχει μεγάλα ερωτικά πάθη. 
Οι υπηρέτες του παραπονιούνται στους θε-
ούς επειδή ο βασιλιάς έχει γίνει ένας φοβερός 
τύραννος και δεν έχει βρεθεί κανένας στον 
κόσμο να τον  συνεφέρει. 

Αυτό το πρώτο εισαγωγικό μέρος του ιερού 
κειμένου αντιστοιχεί στα χαρακτηριστικά της 
1ης εστίας που διοικείται από το ζώδιο του 
Κριού, το οποίο δείχνει χαρακτηριστικά σχε-
τικά με τη ζωή, τη ζωτικότητα, την αδυναμία 
ελέγχου, τον ατομισμό και τον εγωισμό του 
ανθρώπινου Είναι. Έτσι τα χαρακτηριστικά 
του Γιλγαμές αντιστοιχούν σε μια ηλιακή 
θυμική ενέργεια, ιδιότητα 
του κριού, η οποία τονίζε-
ται έντονα με την πολεμική 
όψη του Άρη, η οποία 
θα κατεργαστεί και θα 
παραμορφωθεί από τις 
επόμενες εμπειρίες-κατορ-
θώματα που θα ακολου-
θήσουν. 

«Οι θεοί στέλνουν στη γη 
τη μεγάλη Μητέρα την 
Αρουρού. Αυτή πλάθει με 
πηλό (παραλληλισμός με 
τη Βίβλο στη δημιουργία 
του πρωτόπλαστου Αδάμ) 
το σώμα του Ενκίδου, που 
είναι ένα είδος αγριάνθρω-
που, εντελώς σκεπασμέ-
νος από τρίχες και μακριά μαλλιά. Αυτό το 
προγονικό ον αγνοεί τον πολιτισμό και ζει 
γυμνός μέσα στα άγρια ζώα της φύσης. Έχει 
περισσότερα χαρακτηριστικά ζώου παρά αν-
θρώπου. Όμως θα είναι αυτός που θα πρέ-
πει να δαμάσει τον υπερήφανο χαρακτήρα 

Ο βασιλιάς Ασουρμπανιπάλ, 669-627 π.Χ. Η ανα-
σκαφές που έφεραν στο φως τη βιβλιοθήκη του, 
μας προμήθευσαν μία μεγάλη πηγή της μεσοποτα-
μιακής λογοτεχνίας, στην οποία περιλαμβάνεται και 
το έπος του Γιλγαμές.

Η Θεά Ινάννα

Αγαλματίδιο που πα-
ριστάνει τον Ενκίδου
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του βασιλιά Γιλγαμές (παραλληλισμός με τον 
Πάρσιφαλ που ζει άγρια και τον πολιτισμένο 
Λάνσελοτ στο γνωστό μεσαιωνικό μύθο του 
βασιλιά Αρθούρου) και να πειθαρχήσει το 
πνεύμα του. Αλλά για να τα καταφέρει πρέπει 
πρώτα να γίνει άνθρωπος. Την αποστολή 
αυτή αναλαμβάνει μια μάγισσα αυλήτρια του 
βασιλικού ανακτόρου της Ουρούκ, η οποία 
ξυπνάει το σεξουαλικό ένστικτο του Ενκίδου 
και το ικανοποιεί. Αυτός χάνει τότε το κτη-
νώδες ύφος του και αναπτύσσει το πνεύμα 
του. Διαφωτίζει το λόγο του, του διδάσκει να 
τρώει ψωμί, να πίνει μπύρα και να ντύνεται 
σαν πολιτισμένος άνδρας...και τότε τα άγρια 
ζώα απομακρύνθηκαν από αυτόν».

Αυτή η 2η φάση αντιστοιχεί στη 2η  
Εστία, η οποία διοικείται από το ζώδιο 
του Ταύρου. Αυτή η Εστία προσφέρει 
το στοιχείο «μέσον» και σχετίζεται με 
την λανθάνουσα δύναμη του ήρωά 
μας. Πρέπει να προσέξουμε την αντί-
θεση που δημιουργείται στην αρχή  
μεταξύ του πολεμιστή Γιλγαμές, που 
διοικείται από τον Άρη, και του ομοιώ-
ματός του Ενκίδου που διοικείται από 
την Αφροδίτη. Την  Ιννάνα ή Ιστάρ 
στη Βαβυλωνία κάτω από τη μορφή 
της αυλήτρίδας, θεάς του έρωτα και 
του πολιτισμού) στο ζώδιο του Ταύ-
ρου. Οι παραδοσιακές αστρολογικές 
αντιστοιχίες αποδίδουν σαν εστία του 
Άρη το ζώδιο του Κριού και σαν Εστία 
της Αφροδίτης το ζώδιο του Ταύρου. 

Υπάρχει επίσης μια μυστική σχέση με τις 
αστρικές ενέργειες που διοχετεύτηκαν στις 
προηγούμενες αντίστοιχες Εποχές. 

Και συνεχίζει το κείμενο:
«Ο Ενκίδου, αφού μεταμορφώθηκε, ετοι-
μάζεται να πάει στην πόλη Ουρούκ. Ο Γιλ-
γαμές έχει προφητικά όνειρα για την άφιξη 
του Ενκίδου και τον περιμένει για να του 
αποδείξει ότι κανείς δεν είναι τόσο δυνατός 

ώστε να μπορεί να συγκριθεί μαζί του. Όταν 
συναντιούνται η τυραννική συμπεριφορά 
του βασιλιά δημιουργεί τη σύγκρουση και ο 
αγνός άνδρας του δάσους και ο πονηρός 
αστός συγκρούονται σαν δύο τιτάνες. Η 
έκβαση της πάλης είναι αμφίβολη και αφού 
παλέψουν πολύ βίαια λίγη ώρα, ο θυμός του 
Γιλγαμές εξαφανίζεται και οι δύο αντίπαλοι 
αγκαλιάζονται με συγκίνηση και συνάπτουν 
ειρήνη. Αυτή η  μάχη είναι η αφετηρία μιας 
φιλίας που θα γίνει θρυλική. Οι νέοι φίλοι, α-
πό τότε αχώριστοι, έκαναν μαζί πολυάριθμα 
κατορθώματα».  

Η Τρίτη αυτή φάση μας φέρνει σε επαφή με 
την 3η Εστία που διοικείται από το ζώδιο των 
Διδύμων. Βλέπουμε ότι οι δύο αντίπαλες 
δυνάμεις, του πόλου Γιν και του πόλου Γιανγκ, 
ενώνονται στο τέλος και καταλήγουν στην 
ανταλλαγή των αρετών και των ελαττωμάτων 
και των δύο. Είναι το ζώδιο το σχετικό και με 
τους διδύμους της ελληνικής  μυθολογίας τον 
Κάστορα και τον Πολυδεύκη, το θνητό και το 
αθάνατο στοιχείο τα οποία συναντώνται μέ-
σα στον άνθρωπο, καθώς επίσης ο αθάνα-

Η Θεά Ιστάρ

Γιλγαμές και Ενκίδου - πέτρινη αναπαράσταση

Εσωτερική Αστρολογία
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τος Ηρακλής και ο θνητός δίδυμος αδελφός 
του Ιφικλής. Αυτός ο δυϊσμός επαληθεύεται 
αργότερα με το θάνατο του Ενκίδου. Η μοίρα 
του Γιλγαμές είναι να έχει μέσα του τον Ενκί-
δου, ο οποίος συμβολίζεται με έναν διπλό 
πέλεκυ, και μόνο τότε θα γίνει άξιος να έχει το 
δικαίωμα να αναζητήσει την Αθανασία του 
συνειδητά. Ο θεός Ερμής (πλανήτης) διοικεί 
αυτήν την Εστία που είναι των αποστολών, 

των σχεδίων που προβάλ-
λουν για το μέλλον, 

των ιδεών και της 
νιότης. Έτσι, χάρη 

στην ανταλλαγή 
των πρωταρχι-
κών ενεργειών 
( Γ ι λ γ α μ έ ς -
Ενκίδου και 
Άρης Αφρο-
δίτη αντίστοι-
χα) ο τροχός 
των ζωδίων 

θα μπορέσει 
να κινηθεί και 

να εκτελέσει τον 
κύκλο, που είναι 

τέσσερις φορές αυ-
τός ο διπλός ρυθμός.

«Ο Ενκίδου θέλει να εγκαταλείψει την πόλη. 
Ο Γιλγαμές του ομολογεί ότι αυτός θα ήθελε 
να φτάσει στη χώρα των Κέδρων, εκείνη που 
βρίσκεται στον κόσμο των ζωντανών, για να 
εξοντώσει τον τρομερό φύλακα της Κουμπά-
μπα και να «καθαρίσει» τη χώρα από κάθε 
κακό. Ο Ενκίδου ήξερε αυτά τα δάση πολύ 
καλά, καθώς και τους μεγάλους κινδύνους 
και προειδοποιεί τον Γιλγαμές, αλλά αυτός 
απαντά ότι προτιμάει να αποκτήσει μια αιώ-
νια δόξα και ένα «όνομα» παρά να ζήσει μια 
θολή και μέτρια ύπαρξη (παραλληλισμός με 
το ομηρικό θέμα της εκλογής του βασιλιά των 
Μυρμιδόνων Αχιλλέα και τη αποστολή του 
βασιλιά Αρθούρου για την αναζήτηση του 
Άγιου δισκοπότηρου). Συμβουλεύεται τους 
γέροντες, έχει την ευεργετική βοήθεια του Ή-
λιου (του θεού Ούτου στη Σουμερία ή Σαμάς 
στη Βαβυλωνία) και φτιάχνουν μαγικά όπλα 
γίγαντα και για τους δύο. Αφού είναι όλα 
έτοιμα, ξεκινούν οι δυο φίλοι και μετά από ένα 
μεγάλο ταξίδι μέσα από τα επτά βουνά, φτά-
νουν στο δάσος των Κέδρων, σκοτώνουν 
τον Κουμπάμπα και κόβουν όλα τα δέντρα 
για ν’ ανάψουν μια μεγάλη φωτιά».

Αυτό το επεισόδιο αντιστοιχεί στην 4η Εστία, 
του Καρκίνου, και έχει σχέσεις με τη Μητέ-
ρα, τους προγόνους και τις προελεύσεις. Η 
κατάκτηση του δάσους των Κέδρων, που 
συνδέεται με τη θεά Ιστάρ, σεληνιακής όψης, 
αναφέρεται στον ηλιακό χαρακτήρα του ή-
ρωα που θυμίζει το μικρό του «εγώ», τη «ζωή 
του δάσους» προκειμένου ν’ αποκτήσει μια 
πιο υψηλή μοίρα. Ο δαίμονας Κουμπάμπα 
συμβολίζει και σχετίζεται με τα έντερα, τα 
σπλάχνα με τα οποία γίνονταν οι αρχαίες 
μαντείες. Το θάνατό του μπορούμε λοιπόν να 
το συσχετίσουμε με το να μάθει ο βασιλιάς τη 
μοίρα του και η μαντική ικανότητα είχε σχέση 
από παλιά με τη θηλυκή όψη του κόσμου (την 
Πυθία). Από άλλη άποψη είναι το σύμβολο 
της θυσίας της μήτρας (δη-μήτρας) που θα 
γεννήσει έναν ήρωα, τον πραγματικό βασιλιά 
«Άναξ», τον συνειδητό Ηλιακό Άνθρωπο, τον 
Γιλγαμές.

«Αλλά η περιπέτεια γεννά την περιπέτεια. 
Μόλις γυρίζουν πίσω στην Ουρούκ, η θεά 
Ιστάρ - θεά του πόθου και του έρωτα-ερω-
τεύεται τον όμορφο Γιλγαμές. Προσπαθεί να 
τον γοητεύσει, αλλά ο ήρωας δεν είναι πια 
ο τύραννος νεαρός της αρχής. Έχει μάθει 
την ασταθή φύση της θεάς και αρνιέται τις 
προτάσεις της με περιφρόνηση».

Αυτά αντιστοιχούν στην Εστία του Λέοντα, ο 
οποίος έχει σχέση με τους «γιους» , την οικο-
γένεια, καθώς και με τη δραστηριότητα στον 
αισθητό κόσμο. Βέβαια τα πρώτα παιδιά 
του, που εμείς γεννάμε, είναι η δράσεις μας. 
Η συμπεριφορά του Γιλγαμές, η εκλογή που 
πρέπει να κάνει μπροστά στις προτάσεις της 
Ιστάρ-έρωτα, θα τον κάνει να χάσει τη βοή-
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θεια της Αφροδίτης, του λυκόφωτος (Απο-
σπερίτης ή Έσπερος, σύμβολο της πτώσης 
και της γήινης αγάπης, της Πανδήμου Αφρο-
δίτης του νεοπλατωνικού Πλωτίνου) για να 
κερδίσει την Αφροδίτη της Αυγής (Αυγερινός 
ή Εωσφόρος, σύμβολο της ανάβασης και 
της Ουράνιας Αφροδίτης), της πολεμίστριας 
Ντάμας που το άρμα της σέρνουν λιοντάρια. 
Σε αυτό το ζώδιο ενισχύεται η ατομικοποίηση 
του Γιλγαμές, όπως του Ηρακλή με τη νίκη του 
πάνω στο λιοντάρι της Νεμέας. Το νικημένο 
λιοντάρι είναι σ΄ αυτήν την περίπτωση το 
σύμβολο της δικής του υπερηφάνειας που, 
νικημένη, αντικαθίσταται από τη διάνοια και 
την πνευματική διάκριση. 

«Απογοητευμένη και οδυνηρά τραυματισμένη 
η θεά Ιστάρ ζητάει από το θεό του ουρανού 
τον Ανού, να στείλει τον ουράνιό του ταύρο 
στην Ουρούκ για να καταστρέψει την πόλη 
και να σκοτώσει τον Γιλγαμές. Στην αρχή ο 
Ανούκ αρνιέται αλλά μπρος στις τρομερές 
απειλές της θεάς που θα ελευθερώσει τους 
νεκρούς από τον Άδη, τελικά δέχεται. Ο Ου-
ράνιος Ταύρος κατεβαίνει στη γη, ισοπεδώνει 
την πόλη Ουρούκ και προκαλεί μια τεράστια 
σφαγή πολεμιστών. Αλλά ο Γιλγαμές και ο 
Ενκίδου επιτίθεται το τέρας και το σκοτώνουν 
μετά από μια σκληρή μάχη. Οι δύο ήρωες 
φτάνουν στην ακμή της δόξας και η πόλη 
σώζεται και αντηχεί από τους ύμνους των 
άθλων τους». 

Αυτή η φάση σχετίζεται με την 6η Εστία του 
ζωδίου της Παρθένου που συμβολίζει τα 
μέσα, τα εργαλεία για να αντιμετωπίσει κά-
ποιος τις δοκιμασίες. Έχουμε φτάσει πια στη 
μέση των ζωδίων, στην ακμή και στο σημείο 
ωριμότητας των ηρώων οι οποίοι έχουν πε-
ράσει τη δοκιμασία νικώντας τον Ταύρο της 
Αφροδίτης-Ιστάρ, την ενέργεια των παθών με 
τη μεταβαλλόμενη ενέργεια της Παρθένου. 

Από αλχημική άποψη -μέσα στη διαδικασία 
της εσωτερικής ανθρώπινης μεταλλαγής 
ή δράσης και των δύο ηρώων μαζί- μας 
επαληθεύει την ερμητική όψη (υδραργυρική) 
του Έργου τους. Αφού έχει πραγματοποιη-
θεί το πρώτο μισό του κύκλου, του τροχού, 
η άνοιξη και το καλοκαίρι, θα βαδίσουμε 
τώρα προς το λυκόφως με τα επόμενα έξι 
κατορθώματα.

 Στη συνέχεια λέει: “Μια αναπόφευκτη κακοτυ-
χία φέρνει οδυνηρό τέλος σ’ αυτή τη χαρά”. 
Εφόσον ο Ενκίδου συμμετείχε ενεργητικά 
στο φόνο του Ουράνιου Ταύρου, ένα θείο 
δικαστήριο τον καταδικάζει σε θάνατο. Αφού 
περάσει μια αρρώστεια δώδεκα ημερών, ο 
Ενκίδου πεθαίνει μπρος στα έκπληκτα, α-
νήμπορα μάτια του φίλου του Γκιλγαμές. Ο 
θάνατος του φίλου του του αφαιρεί δυνάμεις 
στη δράση του. Αποφασίζει να ψάξει να βρει 
το μυστικό της Αιώνιας Ζωής, της Αθανασί-
ας.” Αυτό το μέρος αντιστοιχεί με την έβδομη 
εστία, που διοικείται από τον αστερισμό του 
Ζυγού, ο οποίος συσχετίζεται με τις συν-
δέσεις και πιο εσωτερικά με την στιγμή της 
δίκης, της κρίσης και της διαφοροποίησης 
(χωρισμού). 

Είναι σ’αυτό το σημείο που η διπλή ενέργεια 
των διδύμων φτάνει στην μεγαλύτερή της 
απομάκρυνση: δηλαδή ο Γιλγαμές είναι ζω-
ντανός και ο Ενκίδου πεθαμένος, αφού έγινε 
η Δίκη. Είναι οι Δίδυμοι Αδελφοί, ο φωτεινός 
και ο σκοτεινός, ο ημερήσιος και ο νυχτερι-
νός, ο δυισμός που αντιπροσωπεύεται με 
τους δύο δίσκους του Ζυγού σε αντίθεση και 
όμως αλληλοσυμπλήρωση. Οι στενοχώριες 
του Γκιλγαμές θ’αλλάξουν φύση: τώρα θ’ 
ασχοληθεί με την αναζήτηση της απάντη-
σης στο αίνιγμα του θανάτου και αυτή θα 
οδηγήσει τη νέα του δράση, την πορεία του, 
που όπως ο Ήλιος αρχίζει να γερνάει... και 
βαδίζει προς το τέλος, προς τη Σοφία, αντιμε-
τωπίζοντας το Ουράνιο ήμισυ του ζωδιακού 

Εσωτερική Αστρολογία



28 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  2005

κύκλου και αφήνοντας πίσω το πρώτο γήινο 
μαζί με το πεθαμένο “γήινο ομοίωμά” του, 
του Ενκίδου. 

Και συνεχίζει ακόμα: “Μονάχα ένας άνθρω-
πος έχει αποκτήσει την Αθανασία, είναι ο 
Ουτναπίστιμ, ο σοφός και ελεήμων βασιλιάς 
της πανάρχαιας πόλης Σουρουπάκ”. Ο Γιλ-
γαμές ξέρει ότι αυτός μένει “στην άλλη πλευ-
ρά” του κόσμου. Αρχίζει το δύσκολο ταξίδι 
διασχίζοντας βουνά και κοιλάδες περνώντας 
τη δοκιμασία της πείνας. Παλεύει συνέχεια 
με τα δαιμονικά τέρατα και κτήνη που του 
επιτίθενται. Τελικά διασχίζει την “Πρωταρχική 
θάλασσα”, “ Τα νερά του Θανάτου” (το σύμ-
βολο του υπερπέραν) και με τη βοήθεια του 
βαρκάρη που τον περνάει στην άλλη ακτή, 
μπορεί να αντιμετωπίσει τους ανθρώπους-
σκορπιούς”. Εδώ βλέπουμε έναν καθαρό 
παραλληλισμό με τον μύθο του Περσέα που 
πάει στο νησί της Μέδουσας, τον περνά ο 
Χάρος και νικάει τους σκορπιούς. 

Αυτή η φάση έχει σχέση με την όγδοη εστία, 
το ζώδιο Σκορπιός που αντιστοιχεί με τον 
θάνατο. Εδώ εκφράζεται καθαρά ο αστρο-
λογικός συμβολισμός καθώς και η εσωτερική 
σχέση του Σκορπιού με τα Νερά του Θανάτου 
(ζώδιο Νερού σε αντίθεση με τα Νερά της 
Ζωής και της δημιουργίας που αντιστοιχούν 
στον Καρκίνο.) Σ’αυτό το κατώφλι ο Γιλγα-
μές θα χάσει όλα αυτά που ακόμα έχει σαν 
θνητός. Οι Άρχοντες του Σκότους, οι Κύριοι 
του Αόρατου Κόσμου είναι τώρα έτοιμοι να 
τον δεχτούν. 

Πάρα κάτω μας λέει:” Ο περήφανος βασιλιάς 
της Ουρούκ δεν είναι πια παρά μόνο ένα 
κοκκαλιάρικο και βρώμικο σώμα όταν φτά-
νει μπροστά στον Ουτναπίστιμ. Έχει μακριά 
βρώμικα και μπερδεμένα μαλλιά, το σώμα 
του είναι ματωμένο και βρωμάει ολόκληρος 
σκεπασμένος με δέρματα ζώων. Ρωτάει τον 
σοφό γέροντα για το μυστικό της Αιώνιας 
Ζωής. Σαν απάντηση ο Ουτναπίστιμ του 

διηγείται την τρομερή ιστορία του Παγκό-
σμιου Κατακλυσμού και ότι ο ίδιος σώθηκε 
χάρη στο θεό Εά, θεό της Σοφίας, που τον 
συμβούλευσε να κατασκευάσει μια τεράστια 
κιβωτό (παραλληλισμός με τον βιβλικό μύθο 
του Νώε και της Ιερής Κιβωτού).” 

Την αθανασία τού την είχαν χαρίσει οι θεοί 
για να υπάρχει πάντα μάρτυρας της Κατα-
στροφής. Αλλά δεν έβλεπε για ποιό λόγο 
να την χαρίσουν και στον Γιλγαμές.” Αυτή 
η σκηνή συσχετίζεται με την ένατη εστία που 
διοικεί ο Τοξότης, με τις χαρακτηριστικές 
του Ζωδίου ιδιότητες: δοκιμασίες, προσκύ-
νημα, θρησκεία και γενικά τα σημάδια των 
θεών που θα οδηγούν και θα διευκολύνουν 
την ανθρώπινη εξέλιξη. Ο Ουτναπίστιμ σαν 
Πρόγονος συμβολίζει τον Κένταυρο (όπως 
ο Χείρωνας) κάτω από την προστασία του 
Δία, το Διδάσκαλο, το Σοφό, αυτόν που ο-
δηγεί και μεταφέρει την ανθρωπότητα στην 
Κιβωτό της Ζωής και της εμπειρίας μέσα από 
τις τρικυμίες και που διδάσκει στο Γιλγαμές 
ότι η νίκη πάνω στο θάνατο αποκτιέται μέσα 
από μεγάλη μάχη. Ότι είναι αδύνατον “να 
αρπάξουμε τη ζωή από τη ζωή...” αλλά είναι 
δυνατόν να τη διοχετεύσουμε ανάμεσα από 
έναν κύκλο εμπειριών. 

Σ’αυτό το ζώδιο, το τελευταίο του φθινοπώ-
ρου (για το βόρειο ημισφαίριο) η Ηλιακή Φω-
τιά δεν εκδηλώνεται πια με την ώθηση και τη 
ζέστη των δύο πρώτων ζωδίων φωτιάς που 
είναι του Κριού και του Λέοντα, αλλά μ’ένα 
λαμπερό και κρύο Φως, της Διάκρισης του 
Σοφού. Ο Γιλγαμές εδώ έχει ολοκληρώσει 
τη Μαθητεία του, ο βασιλιάς, ως Μαθητής, 
έχει μάθει. 

Και συνεχίζει το κείμενο: Όταν αναγκάζεται 
να γυρίσει στην Ουρούκ άπρακτος, τότε ο 
Ουτναπίστιμ του αποκαλύπτει το μυστικό του 
Φυτού της Αθανασίας, της Αιώνιας Νιότης, 
που φυτρώνει στο βυθό της θάλασσας. Ο 
Γιλγαμές βουτάει γρήγορα μέσα στα νερά, 
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παίρνει το φυτό και αρχίζει χαρούμενος την 
επιστροφή του.

 Η φάση αυτή αντιστοιχεί με τη δέκατη εστία 
που διοικείται απ’τον Αιγόκερω και η οποία 
είναι η Εστία του “Υπάρχειν”, της πραγματο-
ποιημένης Μοίρας.

 Το κλειδί της Αθανασίας βρίσκεται σ’αυτό το 
Φυτό που σχετίζεται με την αμβροσία και το 
νέκταρ των θεών, που κάνουν την Ψυχή να 
συνειδητοποιήσει την ίδια της την αθανασία, 
παρόλο το εφήμερο του φυσικού σώματος 
με το οποίο αυτή εκφράζεται. Έτσι στο τρίτο 
του σύμβολο, Ζώδιο της Γης και ανεβαίνο-
ντας προς την τελευταία φάση της πορείας 
του, το χειμώνα, ο Άρχοντας του Κύκλου, 
του Τροχού, ο Γιλγαμές ετοιμάζεται, όπως 
ο Ηλιος, για το θάνατο, με τη δύναμη της 
νίκης πάνω στη Μοίρα και του εκτελεσμένου 
καθήκοντος.

 Υστερα γράφει: “Αλλά οι θεοί έχουν γι’αυτόν 
και κάτι άλλο. Ενώ ο Γκιλγαμές λούζεται σε μια 
πηγή που βρήκε στο δρόμο του, ένα φίδι εμ-
φανίζεται και του κλέβει το Φυτό, το καταπίνει 
μπροστά του και αλλάζει δέρμα”. 

Η ενδέκατη εστία σε σχέση με αυτή τη φάση 
και με τον Υδροχόο φαίνεται καθαρά στο 
τέλος, όταν λέει ότι το Φίδι κλέβει το Φυτό και 
το καταπίνει μπροστά στο Γκιλγαμές αλλάζο-
ντας αμέσως δέρμα. Ετσι, η ενδέκατη εστία 

αντιστοιχεί με τη Σοφία ή τη συσσωρευμένη 
από όλους εμπειρία. Το εκλεγμένο ζώο, το 
φίδι, αναπαριστάνει την Σοφία (όπως στο 
Κηρύκειο του Ερμή και στην Ασπίδα της 
Αθηνάς) και συμβολίζει την κατάσταση Συ-
νείδησης που ο ήρωας έχει αποκτήσει. Αυτό 
το ζώδιο Αέρα που βρίσκεται σχεδόν στο 
τέλος του κύκλου σημαίνει τη Μετάδοση, τη 
συνειδητή μεταβίβαση της συσσωρευμένης 
εμπειρίας (Σοφία). 

Και τελειώνει: Τέλος επιστρέφει στην πόλη του 
και εξαιτίας της επαφής του με τον κόσμο των 
Θεών πεθαίνει χωρίς να πεθάνει, γινόμενος 
Δικαστής των Νεκρών, πασίγνωστος στον 
έναν και στον άλλον κόσμο για τη δικαιοσύνη 
του (παραλληλισμός με το θεό Οσιρι στην 
Αίγυπτο και με την Οσιροποίηση η οποία 
είναι κατορθωτή για κάθε Μύστη που περνάει 
στον “άλλο κόσμο” και γυρίζει. 

Αυτή η τελευταία σκηνή της ζωής του Γιλγα-
μές μας φέρνει σ’επαφή με τη δωδέκατη εστία 
που διοικείται από το ζώδιο των Ιχθύων. 
Αυτή αναπαριστάνει τις τελικές δοκιμασίες 
της Μύησης, τις δυσκολίες, την τελική θυσία 
που πρέπει να γίνει, δηλαδή την Αυτοθυσία. 
Ετσι ο ήρωάς μας ο Γκιλγαμές εμφανίζεται 
τέλος σαν ένας Προμηθέας που είναι έτοιμος 
να θυσιαστεί, να κατέβει στον κόσμο -των 
πνευματικά νεκρών- το γήινο κόσμο. Εκεί 
θα μεταδώσει στους ανθρώπους, τους “νε-
κρούς”, τη δική του δύναμη και τη σοφία, θα 
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άποψη για τη ζωή σ’ένα δρόμο (Ατραπό) 
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χού που “είναι έξω από κάθε διάστημα”. 

Σύμφωνα με τη Βουδιστική Εσωτερική πα-
ράδοση θα λέγαμε ότι μετατράπηκε συνει-
δητά σ’έναν Νιρβανακάγια ή Απαρνητή της 
Νιρβάνα, από Αγάπη στους ανθρώπους. 
Οπως στο μύθο της Σπηλιάς του Πλάτωνα, 

Εσωτερική Αστρολογία
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ο μύθος του Γκιλγαμές μας μιλάει για τις δύο φάσεις της εξελικτικής ανθρώπινης διαδικασίας 
από αστρολογική άποψη: α) την ατομική εξέλιξη που οδηγεί στην ανακάλυψη του Φωτός, 
της Σοφίας. β) Αυτή πρέπει όμως  να καθρεφτιστεί στην επιστροφή στο σκοτάδι της γήινης 
ύπαρξης, για να οδηγήσει τους ανθρώπους, τους “τυφλούς”, αυτούς που δεν έχουν δει το 
Φως, τους “νεκρούς”, προς τον Κοσμικό τους Στόχο εξέλιξης. 
Ο μύθος του Γκιλγαμές, εκφρασμένος χίλιες δύο φορές σ’άλλους παγκόσμιους μύθους, 
είναι το Σύμβολο του ίδιου του Ανθρώπου. Αλλά του Ανθρώπου που αναζητάει σωστά, που 
δρα σαν ήρωας, χωρίς φόβους... που σαν ιερός Προσκυνητής μπορεί τέλος να γονατίσει 
μπροστά στον ουράνιο καθρέφτη της Ζωής, ο οποίος του δείχνει την τόσο οδυνηρά επιζη-
τούμενη εικόνα της Αθανασίας... την εικόνα του Εαυτού του γραμμένη στο Σύμπαν.Και τη 
ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΕΙ. 
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Η πολιτιστική ατζέντα της Νέας 
Ακρόπολης

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Στο Παράρτημα Ηρακλείου είχαμε τη χαρά και την τιμή να δεχτούμε 
την επίσκεψη του Διευθυντή της Νέας Ακρόπολης Βραζιλίας και 
του Διεθνούς Ινστιτούτου πολεμικών Τεχνών ΜΠΟΝΤΙΝΤΑΡΜΑ, κ. 

Μιτσέλ Ετσενίκε. 
Κάναμε μια μικρή περιήγηση στα πιο σημαντικά αρχαιολογικά μέρη του 
Ηρακλείου: στην Κνωσό, στο Μουσείο και το Ιδαίον Άντρο. Με έκπληξη 
διαπιστώσαμε πως ένας άνθρωπος από την άλλη άκρη του πλανήτη γνώριζε 
τόσα πολλά πράγματα για την ιστορία της αρχαίας Κρήτης και για το πνεύμα 
που διαπότιζε αυτόν το πολιτισμό.

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΔΕΝΤΡΟΦΥΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ ΤΗΣ ΔΡΟΣΙΑΣ

Την Κυριακή 27/6 το πρωί, η Κ.Ο.Δ.Ε. (Κοινωνική και 
Οικολογική Δράση Ελλάδας)- Ζωντανές Δυνάμεις, σε 
συνεργασία με το Δασαρχείο Ιωαννίνων, έκανε δεν-
δροφύτευση στο δάσος της Δροσιάς, το φυσικό πνεύ-
μονα της πόλης μας. Μαζί τους συμμετείχε και το τμήμα 
εφήβων των εθελοντών Σαμαρειτών.  
Περίπου  25 εθελοντές φύτεψαν 200 πλατύφυλλα δέν-
δρα περιμετρικά ενός τμήματος  του δάσους της Δρο-
σιάς. Τα πλατύφυλλα δένδρα αφενός προσφέρουν 
προστασία στις γύρω κατοικημένες περιοχές, μιας και 
είναι λιγότερα εύφλεκτα από τα κωνοφόρα, αφετέρου 
βελτιώνουν την ποιότητα του εδάφους, λόγω των φύλλων, που όταν σαπίσουν λειτουργούν σαν λίπασμα. Αυτή η 
δραστηριότητα, εκτός του καθαρά πρακτικού μέρους της, έχει και μια συμβολική αξία, μιας και τα μέλη της ΚΟΔΕ 
με τις δράσεις τους στο δάσος από το 1988, έχουν στόχο την ευαισθητοποίηση του κόσμου για την προστασία 
και την ανάπτυξη του. 

ΑΘΗΝΑ                                        Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η τριήμερη Γιορτή του Εθελοντισμού:
                                                                                              «...γιατί εμείς, δεν καθόμαστε στ’ αυγά μας!»
 
α. Ένας μεγάλος αριθμός πολιτών κάθε ηλικίας συμμετείχε στην 
Έκθεση-Γνωριμία με τον Εθελοντισμό, για να δουν και να ενη-
μερωθούν για τις δραστηριότητες 25 εθελοντικών οργανισμών 

που «δεν κάθονται στ’ αυγά τους!». Η έκθεση διοργανώθηκε για 4η συνεχή 
χρονιά από την Κίνηση Φορέων Εθελοντισμού. Το κεντρικό μήνυμα της έκθε-
σης, «…γιατί εμείς δεν καθόμαστε στ’ αυγά μας», δηλώνει τη συνεχή δράση 
των εθελοντών των οργανισμών αυτών και τη συνειδητοποίηση για το ότι η 
ιδέα του Εθελοντισμού πρέπει να παραμείνει ζωντανή, όπως ζωντανή παραμέ-
νει η ανάγκη ανοιχτής και ανιδιοτελούς προσφοράς στον Άνθρωπο, την Κοι-
νωνία και το Περιβάλλον. Στόχος της έκθεσης ήταν η ενημέρωση και ευαισθη-
τοποίηση του πολίτη για τη συμμετοχή του σε εθελοντικές δραστηριότητες που 
συμβαδίζουν με τα ενδιαφέροντά του, αλλά ταυτόχρονα προσφέρουν στο κοι-
νωνικό σύνολο. Η Κίνηση Φορέων Εθελοντισμού διοργανώνει με επιτυχία ενη-
μερωτικές ημερίδες μέσα από τις οποίες προωθείται η ιδέα του Εθελοντισμού 
ως απαραίτητο στοιχείο για μια κοινωνία ζωντανή, υγιή και εξελισσόμενη. Οι 
οργανισμοί που συμμετείχαν προσφέρουν έργο σε πολλούς τομείς, όπως  φυ-

σικό περιβάλλον, πολιτισμός, υγεία,  
έκτακτες ανάγκες (σεισμοί, πλημμύ-
ρες), ανθρώπινα δικαιώματα κ.α.  
Φορείς όπως WWF-Ελλάς, Εθνικός 
Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων, 
«Νέα Ακρόπολη», Αρκτούρος, Μέ-
ριμνα Ζωής, AEGEE-Αθήνα, ΚΕ.Σ.Ο., 
είναι μόνο μερικοί από τους συμμετέχοντες φορείς.
 Η τριήμερη έκθεση γνωριμίας διοργανώθηκε στις 21-23 Απριλί-
ου 2005, στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων (ευγενική προ-
σφορά). Περιελάμβανε ολοήμερες εκθέσεις των δραστηριοτήτων των 
συμμετεχόντων οργανισμών, με ενημερωτικό υλικό, παρουσιάσεις, εκ-
δηλώσεις για παιδιά, προβολές ταινιών και άλλα δρώμενα, με δωρεάν 
συμμετοχή. Η έκθεση ξεκίνησε με συναυλία του συγκροτήματος «ΤΡΙΦΩ-
ΝΟ» (ευγενική προσφορά). 

Για 4η συνεχή χρονιά, η Κίνηση Φορέων Εθελοντισμού προωθεί τη δυνατότητα που ο κάθε 
πολίτης μπορεί να αξιοποιήσει μέσα από την εθελοντική προσφορά του χρόνου του σε δρα-

στηριότητες εθελοντισμού. Όλες οι πληροφορίες παρέχονται και ηλεκτρονικά, στη ιστοσελίδα www.simetexo.gr .
Πληροφορίες:
Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων Κίνησης Φορέων Εθελοντισμού
Τηλ.  210-7474263,  6945896418,  fax 210-8847639, e-mail:  info-na@hol.gr ,
 ιστοσελίδα: www.simetexo.gr  .

1.
Δραστηριότητες του τριμήνου που πέρασε

β. Στις αρχές Απριλίου πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα μια μουσικοποιητι-
κή βραδιά με θέμα τον ποιητή και φιλόσοφο Χαλίλ Γκιμπράν.
Σε αυτήν την πολύ όμορφη βραδιά ξετυλίχτηκαν μπροστά μας ποιήματα 
του Γκιμπράν για την Αγάπη, τη Ζωή, το Θάνατο, το Θεό, τον ΄Ανθρωπο, 
την Αλήθεια... Σκέψεις γεννημένες από την καρδιά, που ρέουν κατευθείαν 
στην καρδιά, γραμμένες από έναν ανυπόταχτο άνθρωπο που δεν δεχόταν 
τις διακρίσεις ανάμεσα σε άντρες-γυναίκες, μουσουλμάνους, εβραίους ή 
χριστιανούς... Αυτές του οι αντιλήψεις οδήγησαν σε κάψιμο των βιβλίων 
του και σε διωγμό από την πατρίδα του (μοίρα πολλών φιλοσόφων κατά 
μήκος των αιώνων).

2.

β. Κέντρο Υποδοχής Προσφύγων.
 Στο πλαίσιο της συνεργασίας μας με το Κέντρο Υποδοχής Προσφύγων 
Θεσ/νίκης εθελοντές και φίλοι της Ν.Α. διοργάνωσαν μία 2η αποστολή ειδών 
πρώτης ανάγκης για τους συνανθρώπους μας που το έχουν περισσότερη 
ανάγκη. Ενώ επίσης συνεχίστηκε αποτελεσματικά  όποτε χρειάστηκε η δημιουργική 
απασχόληση των παιδιών του Κέντρου.

γ. Θεατρική Παράσταση «Αρμονία».
 Η θεατρική ομάδα της Ν.Α.  με ένα ανοιξιάτικο θεατρικό δρώμενο με θέμα 
την «Αναζήτηση της  Αρμονίας»  μας ένταξε στους ρυθμούς της εποχής, ενώ 
ταυτόχρονα μας υπενθύμισε στοχαστικά ότι η ομορφιά και η ισορροπία βρίσκονται 
στα μικρά πράγματα της καθημερινότητας, που πολλές φορές αμελούμε. 

4.

3. ‘’Του κύκλου τα γυρίσματα που ανεβοκατεβαίνουν και του τροχού που 
ώρες ψηλά κι ώρες στα βάθη πηαίνουν....’’

Ένα όμορφο Σαββατόβραδο πραγματοποιήσαμε στο παράρτημα του Ρε-
θύμνου μουσική βραδιά αφιερωμένη στον Ερωτόκριτο. Ήταν ένα βράδυ 
γεμάτο από έρωτα και πόλεμο, με τη συνοδεία της κρητικής λύρας και του 
λαούτου. Φιλοξενήσαμε στο χώρο μας άτομα απ’ όλες τις ηλικίες, αφού η 
ιστορία αυτή, αν και είναι γραμμένη πολύ παλιά, παραμένει πάντα επίκαι-
ρη και μιλάει σε όλους τους ανθρώπους.

α. Εκδρομή στη Μηλιά Πιερίας.
 

Με το ξύπνημα της Άνοιξης ξύπνησε μέσα 
μας και η ανάγκη για εκδρομές, περιπάτους και 
παιχνίδια στη φύση. Σε αυτό το πλαίσιο διοργανώ-
σαμε και τη συγκεκριμένη εκδρομή στη Μηλιά Πιε-
ρίας, όπου εθελοντές, φίλοι και γνωστοί της Ν.Α. 
είχαμε την ευκαιρία να διασκεδάσουμε δημιουργι-
κά, περνώντας ευχάριστα ένα διήμερο.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

5. ΡΕΘΥΜΝΟ
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τις διακρίσεις ανάμεσα σε άντρες-γυναίκες, μουσουλμάνους, εβραίους ή 
χριστιανούς... Αυτές του οι αντιλήψεις οδήγησαν σε κάψιμο των βιβλίων 
του και σε διωγμό από την πατρίδα του (μοίρα πολλών φιλοσόφων κατά 
μήκος των αιώνων).

2.

β. Κέντρο Υποδοχής Προσφύγων.
 Στο πλαίσιο της συνεργασίας μας με το Κέντρο Υποδοχής Προσφύγων 
Θεσ/νίκης εθελοντές και φίλοι της Ν.Α. διοργάνωσαν μία 2η αποστολή ειδών 
πρώτης ανάγκης για τους συνανθρώπους μας που το έχουν περισσότερη 
ανάγκη. Ενώ επίσης συνεχίστηκε αποτελεσματικά  όποτε χρειάστηκε η δημιουργική 
απασχόληση των παιδιών του Κέντρου.

γ. Θεατρική Παράσταση «Αρμονία».
 Η θεατρική ομάδα της Ν.Α.  με ένα ανοιξιάτικο θεατρικό δρώμενο με θέμα 
την «Αναζήτηση της  Αρμονίας»  μας ένταξε στους ρυθμούς της εποχής, ενώ 
ταυτόχρονα μας υπενθύμισε στοχαστικά ότι η ομορφιά και η ισορροπία βρίσκονται 
στα μικρά πράγματα της καθημερινότητας, που πολλές φορές αμελούμε. 

4.

3. ‘’Του κύκλου τα γυρίσματα που ανεβοκατεβαίνουν και του τροχού που 
ώρες ψηλά κι ώρες στα βάθη πηαίνουν....’’

Ένα όμορφο Σαββατόβραδο πραγματοποιήσαμε στο παράρτημα του Ρε-
θύμνου μουσική βραδιά αφιερωμένη στον Ερωτόκριτο. Ήταν ένα βράδυ 
γεμάτο από έρωτα και πόλεμο, με τη συνοδεία της κρητικής λύρας και του 
λαούτου. Φιλοξενήσαμε στο χώρο μας άτομα απ’ όλες τις ηλικίες, αφού η 
ιστορία αυτή, αν και είναι γραμμένη πολύ παλιά, παραμένει πάντα επίκαι-
ρη και μιλάει σε όλους τους ανθρώπους.

α. Εκδρομή στη Μηλιά Πιερίας.
 

Με το ξύπνημα της Άνοιξης ξύπνησε μέσα 
μας και η ανάγκη για εκδρομές, περιπάτους και 
παιχνίδια στη φύση. Σε αυτό το πλαίσιο διοργανώ-
σαμε και τη συγκεκριμένη εκδρομή στη Μηλιά Πιε-
ρίας, όπου εθελοντές, φίλοι και γνωστοί της Ν.Α. 
είχαμε την ευκαιρία να διασκεδάσουμε δημιουργι-
κά, περνώντας ευχάριστα ένα διήμερο.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

5. ΡΕΘΥΜΝΟ
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Έρευνες που έχουν γίνει σε δυτικές χώρες -όπου είναι πολύ περιορισμένος ο αριθμός των πιστών 
που ανήκουν σε θρησκείες που διδάσκουν την μετενσάρκωση- δείχνουν ότι οι άνθρωποι που λένε 
ότι πιστεύουν σ΄ αυτή είναι πάρα πολλοί. (Έρευνα Harris). Πού οφείλεται αυτό; Ο Πλάτων εξηγεί 
ότι η φυσική τάση της ψυχής προς ορισμένες «θεμελιώδεις» αξίες ή αλήθειες -για παράδειγμα, 
το ωραίο, το δίκαιο και το καλό- προέρχεται από μια «ανάμνηση». Αυτό σημαίνει ότι θυμόμαστε 
ασυνείδητα αυτά που είδαμε από τη μια μετενσάρκωση στην άλλη, ενώ η Ψυχή βρισκόταν στα 
ουράνια επίπεδα. Είναι λοιπόν δυνατό να υπάρχει μέσα μας μια απέραντη σοφία που δεν την 
συνειδητοποιούμε;
Λέγεται ότι όταν κάποιος παρατηρεί στη φύση τον έναστρο ουρανό, τη θάλασσα ή μια φωτιά, 
κάτι μέσα στη ψυχή του φαίνεται να θυμάται…
Γενικά, η σημερινή ανθρωπότητα ενδιαφέρεται περισσότερο για τα υλικά αγαθά και τις ανέσεις, 
παρά για τις πνευματικές αναζητήσεις. Δεν ενδιαφέρεται για τις αιτίες ή για την προέλευση των 
πραγμάτων. Ο Νόμος της Αιτίας και του Αποτελέσματος εφαρμόζεται στη φύση μόνο στα φυσικά 
επίπεδα και στα κατώτερα επίπεδα του ψυχολογικού πεδίου. Στο φυσικό περιβάλλον εφαρμόζεται 
για τεχνολογικούς σκοπούς. Όπως: για την παραγωγή πραγμάτων τα οποία θα είναι ευκολότερα 
στη χρήση, πιο κατάλληλα, πιο βολικά. Για τη δημιουργία καλύτερων προγραμμάτων για τους 
υπολογιστές, καλύτερου εξοπλισμού. Στο ψυχολογικό επίπεδο, χρησιμοποιείται για να πείσει 
τον καταναλωτή μέσω του εμπορίου, για διαφήμιση και για πολιτική προπαγάνδα. Και για να 
χειραγωγήσει τις συγκινήσεις του μέσω της μουσικής και της διασκέδασης, ακόμη μια φορά με 
σκοπούς κερδοσκοπικού χαρακτήρα αντί για τη βελτίωση του ατόμου. 

πρακτική σημασία 
της θεωρίας της

 ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΗΣ
Γιατί η συνειδητοποίηση της ύπαρξης της 

μετενσάρκωσης, αλλάζει τον τρόπο ζωής μας

«Πράγματι, όπως έχουμε ήδη πει, κάθε ανθρώπινη ψυχή όφειλε απαραίτητα να στοχάζεται τις 
ουσίες, γιατί αλλιώς δεν θα μπορούσε να μπει στο σώμα ενός ανθρώπου. Αλλά οι αναμνήσεις 
αυτού του στοχασμού δεν ξυπνούν σε όλες τις ψυχές με την ίδια ευκολία».

Πλάτωνος, Φαίδρος

Alex Warren
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Ερωτήσεις που 
προκαλούν περιέργεια

Ωστόσο, παρά το συνεχή προπαγανδι-
στικό βομβαρδισμό και την καθοδήγη-
ση που εξασκούν στους ανθρώπους 
τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και η κοι-
νωνία -οδηγώντας τους σ΄ ένα  ακόμη 
πιο αβέβαιο μέλλον- κάποιοι νοιώθουν 
την εσωτερική ανάγκη να δουν πιο 
«βαθιά», πιο «ψηλά». Τους καταλαμβά-
νει ένα εσωτερικό κάλεσμα, το οποίο 
τους οδηγεί προς την «Αιτία», προς 
την «Αλήθεια». Μια ανεξήγητη αίσθηση 
τους κατακλύζει όταν ατενίζουν ένα 
ηλιοβασίλεμα, ένα βουνό, το βλέμμα 
ενός παιδιού ή κάποια από τα αμέτρητα 
θαύματα της φύσης, με τα οποία νοι-
ώθουν ότι έχουν μυστηριωδώς κάποια 
σχέση. Σε στιγμές σαν κι αυτές και σε 
άλλες -που μπορεί να είναι ή να μην 
είναι ευχάριστες, επειδή και οι επώδυνες 
στιγμές μάς κάνουν να στοχαζόμαστε- 
κάνουν ερωτήσεις όπως: 

Αυτές οι ερωτήσεις θα μπορούσαν να 
φανούν κλισέ, αλλά μπορεί να είναι 
ίσως οι πιο σημαντικές που μπορούμε 
να κάνουμε. Και καθώς στοχαζόμα-
στε πάνω στη φύση του Ανθρώπινου 
Όντος, θα κάνουμε περισσότερες ερω-
τήσεις-παρατηρήσεις που οδηγούν σε 
μια βαθύτερη κατανόηση του εαυτού 
μας και των άλλων. Ερωτήσεις όπως:

Η Ανθρωπότητα είναι μια μεγάλη οικογένεια, πα-
ρόλο που κάποιες φορές ενεργούμε ανώριμα και 
προσπαθούμε να χωριστούμε οι μεν από τους 
δε, γεγονός που συχνά δικαιολογείται στο όνομα 
της «θρησκείας» (λέξη που ετυμολογικά σημαίνει 
«ενώνω»!). 
Σήμερα αυτές οι ερωτήσεις δεν συνηθίζονται. Δυ-
στυχώς, είναι πιθανό οι άνθρωποι να έχουν απο-
μνημονεύσει φράσεις ή «ιδέες» που προβάλλουν τα 
προγράμματα της τηλεόρασης πριν να αντιμετω-
πίσουν αυτά τα ερωτήματα. (Τι δείχνει αυτό για την 
κοινωνία μας; Μια πολύ καλή ερώτηση!). Παρόλα 
αυτά, αυτές οι ερωτήσεις και άλλες παρόμοιες 
είναι πολύ χρήσιμες γι΄ αυτόν που αισθάνεται την 
ανάγκη να καταλάβει τον εαυτό του, τους άλλους 
και τον κόσμο στον οποίο ζούμε. 
Οι απαντήσεις μας οδηγούν, χωρίς αμφιβολία, στο 
συμπέρασμα ότι το Ανθρώπινο Ον έχει ένα σκοπό. 
Βρίσκεται σε ταξίδι. Εξελίσσεται… Υπάρχει ένα μυ-
στηριώδες λανθάνον δυναμικό μέσα στον καθένα 
μας, που μας προσελκύει. Αν και στην αρχή μπορεί 
να το αναγνωρίζουμε έξω, σε εκείνα τα στοιχεία 
της φύσης που ήδη αναφέραμε, αυτή η διαίσθη-
ση, αυτή η αίσθηση του ωραίου, αυτή η αγάπη 
για τη δικαιοσύνη, είναι η Αθάνατη Ψυχή. «Πού» 
βρίσκεται αυ-
τή η Αθάνατη 
Ψυχή; Όλα τα 
αρχαία συστή-
ματα σκέψης 
μιλούσαν για 
κάτι «ανώτερο», 
για έναν κόσμο 
αόρατο που εί-
ναι τελειότερος 
από αυτόν που 
μπορούμε να 
δούμε, να αι-
σθανθούμε, να 
οσφρανθούμε, 
να γευτούμε ή 
να ακούσουμε. 

-Ποιος είμαι;
-Ποιος είναι ο σκοπός της 
ζωής μου;
-Από πού έρχομαι;
-Πού πηγαίνω;

-Γιατί προσπαθούμε να βελτιώσουμε τον 
εαυτό μας;
-Γιατί αναζητάμε τη γνώση; 
-Γιατί βρίσκουμε την ομορφιά στην αρμονία; (όχι μόνο στη μουσική, αλλά και 
στην όραση, στα λόγια, στις πράξεις)
-Γιατί αναζητάμε τη δικαιοσύνη;
-Γιατί διαισθητικά πιστεύουμε στο Θεό (πέρα από μια θρησκεία ή πιστεύω); 
-Από πού ξεπροβάλλουν τα αισθήματα αλτρουισμού και συμπόνιας;
-Γιατί μας αρέσει να εργαζόμαστε μαζί;
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Ο Κόσμος των 
Αρχετύπων και η 
Αντανάκλασή του

Ο Πλάτων δίδασκε ότι ο εκδη-
λωμένος κόσμος που βλέπου-
με γύρω μας είναι απλά η σκιά 
ενός κόσμου τέλειων ιδεών ή 
«αρχετύπων». Στην Ανατολή, 
οι αρχαίοι φιλόσοφοι δίδασκαν 

επίσης ότι ο ενσαρκωμένος κό-
σμος είναι μόνο η αντανάκλα-
ση («Μάγια» ή ψευδαίσθηση) 
ενός κόσμου που είναι πολύ 
πιο λεπτός και πραγματικός. 
Οι ιδέες είναι πιο πραγματικές 
και διαρκείς από τις γήινες 
εκδηλώσεις τους. Για παράδειγ-
μα, εμείς μπορούμε να είμαστε 
λίγο – πολύ συμπονετικοί και 
υπομονετικοί (ή τουλάχιστον 
να ξέρουμε τι είναι αυτές οι 
δύο αρετές), αλλά οι ιδέες ή 
τα ιδεώδη της Συμπόνιας και 
της Υπομονής υπήρχαν πολύ 
καιρό πριν και θα συνεχίσουν 
να υπάρχουν και μετά την εν-
σάρκωση του συγγραφέα και 
του αναγνώστη αυτών των σε-
λίδων. Ο Πλάτων, όπως όλοι οι 
μεγάλοι δάσκαλοι της σοφίας, 
δίδασκε ότι όλοι οι άνθρωποι 
έχουν μια «ιδανική όψη» - μια 
αθάνατη ψυχή ή πνεύμα. Αυτή 
η αθάνατη ψυχή ή «αθάνατος 
σπινθήρας», όπως επίσης 
ονομάζεται, υπήρχε πριν από 
τη ζωή που τώρα ζούμε και θα 
διαρκέσει ακόμη περισσότερο, 
ακόμη κι όταν το σώμα και η 
ψυχή δεν θα υπάρχουν.

Η μετενσάρκωση

Όλα τα αρχαία φιλοσοφικά 
ρεύματα και θρησκείες δίδα-
σκαν τη μετενσάρκωση. Το 
καθένα χρησιμοποιούσε δια-
φορετικά σύμβολα, παραβολές 
ή μύθους για να εξηγήσει τη 
διαδικασία. Αλλά όλα δίδασκαν 
ότι οι ψυχές καθορίζουν τις 
μελλοντικές τους ενσαρκώσεις 
και τον τρόπο που περνούν 
σ΄ αυτές, από τον τρόπο που 
ζουν το παρόν. Αν ένας άν-
θρωπος είναι εγωιστής και 
χρησιμοποιεί την ενέργειά του 
μόνο για τη δική του άνεση και 
ευχαρίστηση (κάτι αντίθετο με 
την πνευματική ανάπτυξη), θα 
έχει λίγες πνευματικές επιθυμίες 
να εκπληρώσει στο υπερπέραν. Όταν θα έρθει η στιγμή να ξαναγεν-
νηθεί, «το μονοπάτι της μικρότερης αντίστασης» (αυτό είναι μέσα στο 
Νόμο της Αιτίας και του Αποτελέσματος) θα συνεχιστεί με μια ζωή 
παρόμοια με την προηγούμενη. 
Αντίθετα, αν κατά τη διάρκεια της ζωής του, αυτός ο άνθρωπος, 
προσπάθησε να ξεπεράσει το μονοπάτι της μικρότερης αντίστασης 
για να μπορέσει να βρεθεί λίγο πιο κοντά σ΄ αυτό που είναι αληθινό, 
καλό, όμορφο και δίκαιο και να θέσει αυτά τα ιδανικά σε πράξη, τότε, 
θα γίνει πιο δυνατός εσωτερικά, θα έχει μεγαλύτερη κατανόηση και 
το μονοπάτι της ανόδου ή της εξέλιξης θα γίνει πιο φυσικό μετά το 
θάνατο αλλά και στην επόμενη ζωή. 
Ο πρώτος τρόπος ζωής που αναφέρθηκε παραπάνω, η εγωιστική α-
ναζήτηση της άνεσης σε οποιαδήποτε τιμή, θα οδηγήσει ενδεχομένως 
σε πόνο και δυστυχία. Ο Βούδας δίδασκε ότι «ο πόνος είναι φορέας 
συνείδησης» και ότι ο πόνος γεννιέται επειδή προσπαθεί κανείς να 
βρει κάτι σταθερό σ΄ εκείνο που από τη φύση του είναι μεταβλητό. 
Αυτός ο πόνος, εξήγησε, μας διδάσκει τελικά τη διαφορά ανάμεσα 
στο πραγματικό και το απατηλό. 
Με παρόμοιο τρόπο, στο Φαίδωνα, ο Σωκράτης επισήμανε ότι η 
έλλειψη της ηδονής συχνά προξενεί πόνο και όταν ο πόνος φεύγει, 
η ηδονή επανέρχεται. Στη Μπαγκαβάτ Γκίτα, ο Κρίσνα ονομάζει την 
ευχαρίστηση και τον πόνο μη πραγματικά και λέει:
Η επαφή με την ύλη, ω γιε της Κούντι, δίνει το κρύο και τη ζέστη, την 
ηδονή και τον πόνο, που μέσα από εναλλασσόμενες ταλαντώσεις 
ενώνονται προσωρινά. Να τις ανεχθείς με ανδρεία, ω Μπαράτα!
Ο άνθρωπος τον οποίο ούτε η ηδονή ούτε ο πόνος φοβίζει και που 
στην κίνησή του παραμένει σταθερός, είναι άξιος της αθανασίας.
Μια από τις κυριότερες διδασκαλίες των Μεγάλων Δασκάλων της 
Σοφίας που δίδαξαν την ανθρωπότητα είναι η διάκριση ανάμεσα 
στο απατηλό και το πραγματικό, τόσο στον κόσμο όσο και στον 
άνθρωπο. Το απατηλό μέρος είναι αυτό που πεθαίνει: με άλλα λόγια, 
επιστρέφει στις ρίζες του. Όπως λέει ένα αρχαίο αγγλικό ρητό: «Οι στά-
χτες πηγαίνουν στις στάχτες, η σκόνη στη σκόνη». Το αληθινό μέρος 
-το θεϊκό μέρος- είναι αυτό που διαρκεί και, μαζί με τα μαθήματα που 
πήραμε από τις προηγούμενες ζωές, μετενσαρκώνεται. 

Εσωτερισμός
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1. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΝΟΥ 

Αυτό το είδος εφευρέσεων θα μπορούσε να εξαλείψει τις πε-
τρελαϊκές κρίσεις και να βοηθήσει να λυθούν περιβαλλοντικά 
προβλήματα. Οι πιο συχνά ονομαζόμενες ηλεκτρικές γεννήτριες 
δωρεάν ενέργειας ή γεννήτριες δίχως καύσιμα, παράγουν πε-
ρισσότερη ενέργεια απ’ ό,τι καταναλώνουν από οποιαδήποτε 
προηγούμενη γνωστή πηγή. Χωρίς μπαταρίες, ούτε ντεπόζιτο 
καυσίμων, ούτε σύνδεση με πρίζα. Αντίθετα, αγγίζουν μια α-
όρατη πηγή ισχύος. Τέτοιες ανορθόδοξα καθαρές συσκευές 
παραγωγής ενέργειας υπάρχουν σήμερα και κατασκευάστηκαν 
ήδη απ’ τον 19ο αιώνα.

ΟΙ 10 ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΑΠΙΘΑΝΕΣ 
ΕΦΕΥΡΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ

Όταν ο Λεονάρντο ντα Βίντσι σχεδί-
ασε μια απίθανη εφεύρεση, οι λόγι-
οι του 15ου αιώνα, πιθανώς να τον 
αποπήραν: “Ξέχασέ το, Λεόν. Αν οι 
μηχανές μπορούσαν να πετάξουν, 
θα το γνωρίζαμε”.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της ιστορίας, 
κάποιοι ειδικοί λένε στους καινοτό-
μους, ότι οι εφευρέσεις τους είναι 
αδύνατες. Μερικά παραδείγματα:
• Η Αγγλική Ακαδημία Επιστημών 
περιγέλασε τον Βενιαμίν Φραγκλί-
νο όταν ανέφερε την ανακάλυψη 
του αλεξικέραυνου και η Ακαδημία 
αρνήθηκε να δημοσιεύσει την ανα-
φορά του.
• Το 1902, μια ομάδα Γερμανών 
μηχανικών γελοιοποίησε τον κόμη 
Ferdinand von Zeppelin, όταν ισχυ-
ρίστηκε ότι εφεύρε ένα πηδαλιούχο 
μπαλόνι. (Αργότερα, τα αερόπλοια 
του Zeppelin, πέταξαν για εμπο-
ρικούς σκοπούς πάνω απ’ τον 
Ατλαντικό).
• Οι κυριότερες εφημερίδες αγνόησαν την ιστορική πτήση, το 1903, του αεροπλάνου των 
αδελφών Wright, επειδή το “Scientific American” υπέδειξε ότι η πτήση ήταν μια απάτη και
για πέντε χρόνια οι αξιωματούχοι της Ουάσινγκτον δεν πίστευαν ότι μια μηχανή βαρύτερη 
απ’ τον αέρα είχε πετάξει.
Ίσως στον 21ο αιώνα οι παρακάτω εφευρέσεις θα γίνουν επιστημονικά πρότυπα και ένας 
σπουδαστής Ιστορίας ίσως αναρωτηθεί γιατί οι ειδήμονες του 20ου αιώνα τις αγνόησαν.

της Jeane Manning, πηγή: www.esoterica.gr         

Διαβάζοντας το Βιβλίο της Φύ-
σης

Μπορούμε να καταλάβουμε τους νόμους της με-
τενσάρκωσης χωρίς τη χρήση των συμβόλων, των 
μύθων ή των παραβολών, με άλλα λόγια, άμεσα; 
Όπως και με τους άλλους νόμους του Σύμπαντος, 
η έρευνα είναι απαραίτητη για την ανακάλυψη 
της αλήθειας, και επομένως χρειαζόμαστε να 
στοχαστούμε πάνω σ΄ αυτό για να μπορέσουμε 
να συγκρίνουμε, να αναλύσουμε, να συνθέσουμε 
και να αξιολογήσουμε, ώστε τελικά να ΚΑΤΑΛΑ-
ΒΟΥΜΕ. Είναι δυνατόν να υπάρχουν ενδείξεις που 
μπορούμε να αντιληφθούμε άμεσα; Είναι δυνατόν 
να αντιληφθούμε άμεσα την αλήθεια;
Η Φωνή της Σιγής, και άλλα αρχαία κείμενα, συμ-
βουλεύουν να αποφεύγουμε «να μαθαίνουμε με 
το κεφάλι» και μας ωθούν να αναζητήσουμε τη 
«σοφία της ψυχής». Το να μαθαίνουμε με το κεφάλι 
σημαίνει να συσσωρεύουμε γνώσεις. Η σοφία της 
ψυχής είναι η εφαρμογή της γνώσης στην πράξη. 
Πάλι η Φωνή της Σιγής, όπως και όλες οι πραγμα-
τείες πάνω στην πνευματική ανάπτυξη, λέει ότι τα 
κλειδιά για την κατανόηση βρίσκονται πάντα μέσα 
στον υποψήφιο. 
Όταν έχουμε ανοιχτή την καρδιά μας, τα μάτια 
μας θα δουν και τα αυτιά μας θα ακούσουν. 
Αναγνωρίζουμε το απατηλό σαν αυτό που είναι, 
βρισκόμαστε λίγο πιο κοντά στην Αλήθεια.

Για τους Αναζητητές της Σοφίας

Η πίστη στη μετενσάρκωση αλλάζει 
αναγκαστικά τον τρόπο που ζούμε; Η 
μετενσάρκωση είναι ένας μηχανισμός 
για να εξελιχθούμε ως πνευματικά όντα 
και να οδηγηθούμε προς την πλήρη 
πραγμάτωση της αληθινής μας φύ-
σης. Κάθε ενσάρκωση μάς παρέχει 
τις εμπειρίες που χρειαζόμαστε για να 

μάθουμε και να μεγαλώσουμε. Αυτές οι εμπειρίες 
μπορεί να είναι δύσκολες, αλλά έτσι μαθαίνουμε. 
Υπάρχει, ωστόσο, ένας τρόπος με τον οποίο μπο-
ρούμε να μάθουμε γρηγορότερα και να προξενή-
σουμε λιγότερο πόνο σε μας και στους άλλους. 
Είναι η Ιδέα πίσω από όλες τις διδασκαλίες των 
Δασκάλων. Είναι η Ατραπός της Σοφίας. Αυτή η 
Αληθινή Ατραπός απαιτεί ειλικρίνεια, ταπεινότητα, 
βούληση και επιμονή. Είναι μια ατραπός που μας 
οδηγεί προς τα μέσα και προς τα πάνω. Βαδίζο-
ντάς την μαθαίνουμε για μας και για τους άλλους. 
Μαθαίνουμε για τη Φύση και τους Θεούς.
Είναι μια ατραπός απελευθέρωσης και ελπίδας. 
Είναι απελευθερωτική, επειδή σ΄ αυτήν κτίζουμε 

το ίδιο μας το μέλλον, μέσα από τις σκέψεις 
μας, τα λόγια μας και τις πράξεις μας. Είμα-
στε οι μόνοι που την καθορίζουμε. Κανένα 
άλλο άτομο ή ον δεν μπορεί να ελέγξει εμάς 
ή το μέλλον μας. Αυτή η γνώση διαλύει κάθε 
αίσθημα αποθάρρυνσης. Γι΄ αυτό η ατρα-
πός είναι πάντα διανθισμένη με ελπίδα.
Τότε, ναι, ο άνθρωπος συνειδητοποιώντας 
ότι μετενσαρκώνεται, αλλάζει τον τρόπο της 
ζωής του. Αρχίζει να εκτιμά περισσότερο τα 
αληθινά πράγματα. Ο Πλάτων μίλησε για 
ομορφιά, δικαιοσύνη και καλοσύνη. Όπως 
έλεγε ο Κομφούκιος, όταν συναντάμε κάτι 
που είναι αληθινό  -χωρίς να έχει σημασία 
πόσο μικρό είναι- είμαστε υποχρεωμένοι να 
το βιώσουμε. Αρχίζουμε να αναγνωρίζουμε 
ότι όλοι σχετιζόμαστε με όλα τα όντα. 
Σιγά-σιγά αρχίζουμε να ταυτιζόμαστε περισ-
σότερο με την Αθάνατη Ψυχή ή το Πνεύμα 
παρά με το προσωρινό σώμα ή τις κατώ-
τερες συγκινήσεις. Φυσικά γινόμαστε πιο 
ηθικοί, όχι επειδή το είπε κάποιος ή από φόβο 
για τους νόμους που έκαναν οι άνθρωποι. 
Το κάνουμε επειδή θέλουμε να είμαστε κα-
λύτεροι, να έχουμε περισσότερη αρμονία 
μέσα μας, να βρισκόμαστε σε επαφή, μέσα 
από τις πράξεις μας, με τους παγκόσμιους 
νόμους. 
Υπάρχει επομένως περισσότερη ειρήνη στις 
καρδιές μας, ακόμη και στις πιο δύσκολες 
στιγμές. Επιπλέον, στο δικό μας μικρό μέτρο, 
γινόμαστε δημιουργοί ενός νέου και καλύ-
τερου κόσμου.
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1. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΝΟΥ 

Αυτό το είδος εφευρέσεων θα μπορούσε να εξαλείψει τις πε-
τρελαϊκές κρίσεις και να βοηθήσει να λυθούν περιβαλλοντικά 
προβλήματα. Οι πιο συχνά ονομαζόμενες ηλεκτρικές γεννήτριες 
δωρεάν ενέργειας ή γεννήτριες δίχως καύσιμα, παράγουν πε-
ρισσότερη ενέργεια απ’ ό,τι καταναλώνουν από οποιαδήποτε 
προηγούμενη γνωστή πηγή. Χωρίς μπαταρίες, ούτε ντεπόζιτο 
καυσίμων, ούτε σύνδεση με πρίζα. Αντίθετα, αγγίζουν μια α-
όρατη πηγή ισχύος. Τέτοιες ανορθόδοξα καθαρές συσκευές 
παραγωγής ενέργειας υπάρχουν σήμερα και κατασκευάστηκαν 
ήδη απ’ τον 19ο αιώνα.

ΟΙ 10 ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΑΠΙΘΑΝΕΣ 
ΕΦΕΥΡΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ

Όταν ο Λεονάρντο ντα Βίντσι σχεδί-
ασε μια απίθανη εφεύρεση, οι λόγι-
οι του 15ου αιώνα, πιθανώς να τον 
αποπήραν: “Ξέχασέ το, Λεόν. Αν οι 
μηχανές μπορούσαν να πετάξουν, 
θα το γνωρίζαμε”.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της ιστορίας, 
κάποιοι ειδικοί λένε στους καινοτό-
μους, ότι οι εφευρέσεις τους είναι 
αδύνατες. Μερικά παραδείγματα:
• Η Αγγλική Ακαδημία Επιστημών 
περιγέλασε τον Βενιαμίν Φραγκλί-
νο όταν ανέφερε την ανακάλυψη 
του αλεξικέραυνου και η Ακαδημία 
αρνήθηκε να δημοσιεύσει την ανα-
φορά του.
• Το 1902, μια ομάδα Γερμανών 
μηχανικών γελοιοποίησε τον κόμη 
Ferdinand von Zeppelin, όταν ισχυ-
ρίστηκε ότι εφεύρε ένα πηδαλιούχο 
μπαλόνι. (Αργότερα, τα αερόπλοια 
του Zeppelin, πέταξαν για εμπο-
ρικούς σκοπούς πάνω απ’ τον 
Ατλαντικό).
• Οι κυριότερες εφημερίδες αγνόησαν την ιστορική πτήση, το 1903, του αεροπλάνου των 
αδελφών Wright, επειδή το “Scientific American” υπέδειξε ότι η πτήση ήταν μια απάτη και 
για πέντε χρόνια οι αξιωματούχοι της Ουάσινγκτον δεν πίστευαν ότι μια μηχανή βαρύτερη 
απ’ τον αέρα είχε πετάξει.
Ίσως στον 21ο αιώνα οι παρακάτω εφευρέσεις θα γίνουν επιστημονικά πρότυπα και ένας 
σπουδαστής Ιστορίας ίσως αναρωτηθεί γιατί οι ειδήμονες του 20ου αιώνα τις αγνόησαν.

της Jeane Manning, πηγή: www.esoterica.gr         

Διαβάζοντας το Βιβλίο της Φύ-
σης

Μπορούμε να καταλάβουμε τους νόμους της με-
τενσάρκωσης χωρίς τη χρήση των συμβόλων, των 
μύθων ή των παραβολών, με άλλα λόγια, άμεσα; 
Όπως και με τους άλλους νόμους του Σύμπαντος, 
η έρευνα είναι απαραίτητη για την ανακάλυψη 
της αλήθειας, και επομένως χρειαζόμαστε να 
στοχαστούμε πάνω σ΄ αυτό για να μπορέσουμε 
να συγκρίνουμε, να αναλύσουμε, να συνθέσουμε 
και να αξιολογήσουμε, ώστε τελικά να ΚΑΤΑΛΑ-
ΒΟΥΜΕ. Είναι δυνατόν να υπάρχουν ενδείξεις που 
μπορούμε να αντιληφθούμε άμεσα; Είναι δυνατόν 
να αντιληφθούμε άμεσα την αλήθεια;
Η Φωνή της Σιγής, και άλλα αρχαία κείμενα, συμ-
βουλεύουν να αποφεύγουμε «να μαθαίνουμε με 
το κεφάλι» και μας ωθούν να αναζητήσουμε τη 
«σοφία της ψυχής». Το να μαθαίνουμε με το κεφάλι 
σημαίνει να συσσωρεύουμε γνώσεις. Η σοφία της 
ψυχής είναι η εφαρμογή της γνώσης στην πράξη. 
Πάλι η Φωνή της Σιγής, όπως και όλες οι πραγμα-
τείες πάνω στην πνευματική ανάπτυξη, λέει ότι τα 
κλειδιά για την κατανόηση βρίσκονται πάντα μέσα 
στον υποψήφιο. 
Όταν έχουμε ανοιχτή την καρδιά μας, τα μάτια 
μας θα δουν και τα αυτιά μας θα ακούσουν. 
Αναγνωρίζουμε το απατηλό σαν αυτό που είναι, 
βρισκόμαστε λίγο πιο κοντά στην Αλήθεια.

Για τους Αναζητητές της Σοφίας

Η πίστη στη μετενσάρκωση αλλάζει 
αναγκαστικά τον τρόπο που ζούμε; Η 
μετενσάρκωση είναι ένας μηχανισμός 
για να εξελιχθούμε ως πνευματικά όντα 
και να οδηγηθούμε προς την πλήρη 
πραγμάτωση της αληθινής μας φύ-
σης. Κάθε ενσάρκωση μάς παρέχει 
τις εμπειρίες που χρειαζόμαστε για να 

μάθουμε και να μεγαλώσουμε. Αυτές οι εμπειρίες 
μπορεί να είναι δύσκολες, αλλά έτσι μαθαίνουμε. 
Υπάρχει, ωστόσο, ένας τρόπος με τον οποίο μπο-
ρούμε να μάθουμε γρηγορότερα και να προξενή-
σουμε λιγότερο πόνο σε μας και στους άλλους. 
Είναι η Ιδέα πίσω από όλες τις διδασκαλίες των 
Δασκάλων. Είναι η Ατραπός της Σοφίας. Αυτή η 
Αληθινή Ατραπός απαιτεί ειλικρίνεια, ταπεινότητα, 
βούληση και επιμονή. Είναι μια ατραπός που μας 
οδηγεί προς τα μέσα και προς τα πάνω. Βαδίζο-
ντάς την μαθαίνουμε για μας και για τους άλλους. 
Μαθαίνουμε για τη Φύση και τους Θεούς.
Είναι μια ατραπός απελευθέρωσης και ελπίδας. 
Είναι απελευθερωτική, επειδή σ΄ αυτήν κτίζουμε 

το ίδιο μας το μέλλον, μέσα από τις σκέψεις 
μας, τα λόγια μας και τις πράξεις μας. Είμα-
στε οι μόνοι που την καθορίζουμε. Κανένα 
άλλο άτομο ή ον δεν μπορεί να ελέγξει εμάς 
ή το μέλλον μας. Αυτή η γνώση διαλύει κάθε 
αίσθημα αποθάρρυνσης. Γι΄ αυτό η ατρα-
πός είναι πάντα διανθισμένη με ελπίδα.
Τότε, ναι, ο άνθρωπος συνειδητοποιώντας 
ότι μετενσαρκώνεται, αλλάζει τον τρόπο της 
ζωής του. Αρχίζει να εκτιμά περισσότερο τα 
αληθινά πράγματα. Ο Πλάτων μίλησε για 
ομορφιά, δικαιοσύνη και καλοσύνη. Όπως 
έλεγε ο Κομφούκιος, όταν συναντάμε κάτι 
που είναι αληθινό  -χωρίς να έχει σημασία 
πόσο μικρό είναι- είμαστε υποχρεωμένοι να 
το βιώσουμε. Αρχίζουμε να αναγνωρίζουμε 
ότι όλοι σχετιζόμαστε με όλα τα όντα. 
Σιγά-σιγά αρχίζουμε να ταυτιζόμαστε περισ-
σότερο με την Αθάνατη Ψυχή ή το Πνεύμα 
παρά με το προσωρινό σώμα ή τις κατώ-
τερες συγκινήσεις. Φυσικά γινόμαστε πιο 
ηθικοί, όχι επειδή το είπε κάποιος ή από φόβο 
για τους νόμους που έκαναν οι άνθρωποι. 
Το κάνουμε επειδή θέλουμε να είμαστε κα-
λύτεροι, να έχουμε περισσότερη αρμονία 
μέσα μας, να βρισκόμαστε σε επαφή, μέσα 
από τις πράξεις μας, με τους παγκόσμιους 
νόμους. 
Υπάρχει επομένως περισσότερη ειρήνη στις 
καρδιές μας, ακόμη και στις πιο δύσκολες 
στιγμές. Επιπλέον, στο δικό μας μικρό μέτρο, 
γινόμαστε δημιουργοί ενός νέου και καλύ-
τερου κόσμου.
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Ξεχάστε τις μηχανικές συσκευές αέναης κίνησης του Rube 
Goldberg. Τελικά αναγκάζονταν να σταματούν. Αντίθετα, 
νέοι μετατροπείς ενέργειας στερεάς κατάστασης (δίχως 
κινούμενα μέρη), λέγεται ότι αντλούν από ένα ενεργειακό 
πεδίο που μας περιβάλλει στο χώρο. Αυτή η πηγή άφθονης 
ενέργειας είναι γνωστή στους φυσικούς ως κβαντικές τα-
λαντώσεις μηδενικού σημείου του κενού. Ο όρος “μηδενικό 
σημείο” αναφέρεται στο φαινόμενο κατά το οποίο, ακόμα 
και στη θερμοκρασία που παγώνει η θερμική κίνηση των 
μορίων, στους μηδέν βαθμούς Kelvin, συνεχίζει να υπάρχει 
μια ελαφριά κίνηση, η οποία αποδίδεται σε δια-διαστασια-
κές ταλαντώσεις ή στην κοσμική ενέργεια. Ο μαγνητισμός 
και οι στροβιλιστικές κινήσεις από σπιν σε σπιν, φαίνεται ότι 
ευθυγραμμίζουν αυτές τις τυχαίες ταλαντώσεις του κενού 
και τις ενεργοποιούν όπως και στο φαινόμενο Searl. 
Οι εφευρέτες τους δίνουν διάφορα ονόματα στους μετα-
σχηματιστές ενέργειας απ’ το κενό. Στη δεκαετία του 1930, 
ένας επιστήμονας στη Γιούτα, ο T. Henry Moray, εφηύρε μια 
συσκευή ενέργειας-ακτινοβολίας, που τροφοδοτούνταν 
από τη θάλασσα ενέργειας στην οποία επιπλέει η γη. Αυτή 
η θάλασσα που μας περιβάλλει, είπε ο Moray, είναι γεμάτη 
με ακτίνες, οι οποίες διαπερνούν συνεχώς τη γη απ’ όλες 
τις κατευθύνσεις, πιθανόν από αναρίθμητους γαλαξίες. 
Μετατρέποντας αυτήν την κοσμική ακτινοβολία βάθους 
σε έναν περίεργα ψυχρό είδος ηλεκτρισμού, η συσκευή 
του άναψε λαμπτήρες πυράκτωσης, θέρμανε ένα σίδερο 
και κίνησε έναν κινητήρα.
Μια πνευματική κοινότητα στην Ελβετία κατείχε μια επι-
τραπέζια συσκευή δωρεάν ενέργειας, η οποία δούλευε σε 
θερμοκήπια για χρόνια, αλλά τα μέλη της φοβήθηκαν ότι 
οι εκτός κοινότητας θα έστρεφαν την τεχνολογία σε πολε-
μικούς σκοπούς. Πριν η κοινότητα κλείσει τις πόρτες της 
στους αδιάκριτους, ευρωπαίοι μηχανικοί έγιναν μάρτυρες 
του μετασχηματιστή, ο οποίος παρήγαγε χιλιάδες Watt. 
Παρ’ όλα αυτά, οι περισσότερες απ’ τις άλλες συσκευές 
ανορθόδοξης ενέργειας βρίσκονται ακόμα στο στάδιο 
των αναξιόπιστων, άτεχνων πρωτότυπων. (Έτσι ήταν και 
το πρώτο αεροπλάνο των αδελφών Wright. Πέταξε μόλις 
100 πόδια περίπου).
Ο εφευρέτης των συστημάτων παραγωγής και μετάδοσης 
εναλλασσόμενου ρεύματος, ο μεγαλοφυής Nikola Tesla 
(1857-1943), λέγεται ότι έθεσε σε κίνηση ένα αυτοκίνητο 
Pierce-Arrow με μια συσκευή δωρεάν ενέργειας στη δεκαε-
τία του 1930. Αν και δύσκολο να τεκμηριωθεί τώρα, έχουμε 
το λόγο του, ότι αυτό είναι δυνατό. Είναι απλά θέμα χρόνου 
το να επιτύχουν οι άνθρωποι να προσαρμόσουν τα μηχα-
νήματά τους στους τροχούς της φύσης, είπε ο Tesla.
Ίσως να είχε συμβεί πριν απ’ την εποχή του Tesla. Μεταξύ 
των εφευρέσεων δωρεάν ενέργειας του John Worrell Keely 
(1827-1898) είναι ο κινητήρας Hydro Pneumo-Pulsating-
Vacuo motor (Υδρο Πνευμο-Παλμο-Κενού)*, ο οποίος χρη-
σιμοποιούσε την κοιλότητα (συντριβή) του νερού. Αν και 
ο Kelly έφτασε σε ένα προχωρημένο επίπεδο κατανόησης 
της επιστήμης των ταλαντώσεων, απέτυχε να αναπτύξει 
μηχανές που θα μπορούσαν να χειριστούν άλλοι άνθρω-
ποι. Η πρόοδος συνεχίζεται από άλλες κατευθύνσεις. Μια 
εταιρία στη Georgia πουλάει water cavitation devices 
(συσκευές κοιλότητας νερού) *, οι οποίες κυμαίνονται σε 
απόδοση από 110% έως 300%.
Πιο πάνω, στο Βανκούβερ του Καναδά, ο ερευνητής του 
Tesla, John Hutchison, λέει ότι έχει την αίσθηση της φυσικής 

ροής μιας λεπτής πρωτογενούς ενέργει-
ας. Την άνοιξη του 1995 παρουσίασε την 
τελευταία του εφεύρεση στο συγγραφέα 
και σ’ ένα μηχανικό. Ο μετασχηματιστής 
Hutchison περιλαμβάνει κρυστάλλινα 
υλικά και την αρχή του ηλεκτρικού συ-
ντονισμού. Περιστρέφει μερικά κουμπιά 
για να τον συντονίσει και η ροή ενέργειας 
ενισχύεται μέχρι που κινεί μια μηχανή 
διαμέτρου μίας ίντσας. Η περιστροφή 
ενός μικρού έλικα δεν φαίνεται πολύ 
εντυπωσιακή, έως ότου θυμηθείς ότι δεν 
υπάρχουν μπαταρίες και ότι η συσκευή 
λειτουργεί για μέρες κάθε φορά.
Ο Wingate Lambertson Ph.D. απ’ την 
Φλόριντα, πρώην εκτελεστικός διευθυ-
ντής της επιστημονικής και τεχνολογικής 
επιτροπής του Κεντάκι, ανακάλυψε μια 
συσκευή που μετατρέπει τις ταλαντώσεις 
της ενέργειας του κενού σε ηλεκτρισμό, 
ο οποίος ανάβει μια σειρά από λάμπες. 
Αυτός ο αξιοπρεπής πρώην καθηγητής 
έφτασε στο προσκήνιο της δωρεάν 
ενέργειας από μια παρακαμπτήριο. 
Στα μέσα της δεκαετίας του 1960 διά-
βασε το “Υπάρχει ένας Ποταμός” του 
Thomas Sugree, ο οποίος γράφει για 
τον αφανισμό της Ατλαντίδας εξαιτίας 
της κακής χρήσης ενός κρυσταλλικού 

Ο John Worrell Keely στο εργαστήριό 
του, το 1889 
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συσσωρευτή ενέργειας. Ο αδελφικός φίλος 
του Lambertson, προσφέρθηκε αργότερα να 
συνεργαστεί για την αντιγραφή του πρώτου 
Ατλάντειου ενεργειακού μετασχηματιστή, 
αλλά τελικά ο Lambertson επέστρεψε στη 
γνώση του των κεραμικών και των μετάλλων 
για να κατασκευάσει ένα μετασχηματιστή. 
Ούτε η δική του, ούτε καμιά άλλη σημερινή 
μέθοδος μετατροπής της ενέργειας μηδενικού 
σημείου δεν βασίζεται στην πρώτη Ατλάντεια 
μέθοδο του κρυστάλλου, επειδή οι ερευνητές 
βρήκαν καλύτερες μεθόδους. Επίσης, η ιδέα 
ενός κεντρικού σταθμού ενέργειας που να 
παρέχει ηλεκτρική ενέργεια σε ένα έθνος 
είναι ξεπερασμένη, λεει ο Dr. Lambertson. Οι 
μικροί μετασχηματιστές ενέργειας θα ακο-
λουθήσουν το μονοπάτι του προσωπικού 
μετασχηματιστή.

3. ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 

ΝΕΡΟΥ ΑΠ’ ΤΟ 
ΚΑΥΣΙΜΟ ΜΕ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ

Μια άλλη παραλλαγή του θέματος νερό - 
καύσιμο βασίζεται περισσότερο στις δονήσεις 
παρά στη χημεία. Με περισσότερο από 100% 
αποτελεσματικότητα, ένα τέτοιο σύστημα πα-
ράγει αέριο υδρογόνο και οξυγόνο από συνη-
θισμένο νερό, σε φυσιολογικές θερμοκρασίες 
και πίεση.
Ένα παράδειγμα είναι η ευρεσιτεχνία U.S. 
4,394,230, “Μέθοδος και Συσκευή Διαχωρι-
σμού Μορίων Νερού”, που εκδόθηκε για τον 
Dr. Andrija Puharich το 1983. Η μέθοδός του 
έκανε περίπλοκες ηλεκτρικές κυματομορφές να 
συνηχούν με μόρια νερού και να τα διασπούν, 
απελευθερώνοντας υδρογόνο και οξυγόνο. 
Χρησιμοποιώντας την αντίληψη του Tesla για 
τον ηλεκτρικό συντονισμό, ο Puharich μπόρε-
σε να διασπάσει το μόριο του νερού πολύ πιο 
αποτελεσματικά από την πρωτόγονη δύναμη 
της ηλεκτρόλυσης, την οποία γνωρίζουν όλοι 
οι φοιτητές Φυσικής. (Ο συντονισμός είναι 

2. ΨΥΧΡΗ 
ΣΥΝΤΗΞΗ

Στην Ιαπωνία, η ψυχρή σύντη-
ξη ονομάζεται Ενέργεια Νέου 
Υδρογόνου και αυτό το έθνος 
που εξαρτάται απ’ το πετρέλαιο, 
καλωσορίζει τα επιτυχημένα 
πειράματα. Αντίθετα, δύο πρω-
τοποριακά πειράματα καταδιώ-
χθηκαν στη Βόρεια Αμερική. Ένα 
επιτυχές πείραμα κοινοποιήθηκε 
στο Monte Carlo, στην 5η Δι-
εθνή Διάσκεψη για την Ψυχρή 
Σύντηξη. Η εταιρία Clean Energy 
Technologies της Φλόριντα, επέ-
δειξε ένα στοιχείο ψυχρής σύντη-
ξης με απόδοση ενέργειας μέχρι 
δέκα φορές πιο πολύ απ’ την 
κατανάλωση. Και άλλες εταιρίες 
ποντάρουν επίσης σ’ αυτήν τη 
νέα πηγή ενέργειας θερμότητας, 
η οποία θα μπορούσε να κινήσει 
ηλεκτρικές γεννήτριες.
Τι προκαλεί πραγματικά τη σύ-
ντηξη των ατομικών πυρήνων 
και απελευθερώνει ενέργεια 
δίχως εξαιρετικά υψηλές θερ-
μοκρασίες και πιέσεις; Ένας 
Ρουμάνος φυσικός που γράφει 
στο περιοδικό “Infinite Energy”,
ο Dr. Peter Gluck, αναρωτιέται 
αν θα μπορούσε να είναι εν 
μέρει ένα καταλυτικό πυρηνικό 
αποτέλεσμα και εν μέρει ένα κα-
ταλυτικό κβαντικό αποτέλεσμα, 
που παρέχουν τη σύλληψη της 
ενέργειας μηδενικού σημείου, 
την πανταχού παρούσα ενέρ-
γεια z-p.

αυτός που διασπά ένα κρυστάλλινο ποτήρι, όταν ένας τραγουδιστής 
όπερας πετύχει ακριβώς τη νότα που δονεί όμοια με τη μοριακή δομή 
του κρυστάλλου).
Να αναφερθεί ότι ο Puharich οδηγούσε το αμάξι του σπίτι, χρησιμοποι-
ώντας νερό ωςκαύσιμο, για αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα, σε 
ταξίδια στη Βόρεια Αμερική. Σ’ ένα υψηλό ορεινό πέρασμα του Μεξικού, 
αναγκάστηκε να χρησιμοποιήσει χιόνι για καύσιμο. Η διάσπαση των μορί-
ων του νερού, όπως χρειάζεται να είναι σε ένα όχημα, είναι πιο 
επαναστατική απ’ τα συστήματα που κινούνται με υδρογόνο, 
με τα οποία έχει ασχοληθεί κάθε μεγάλος κατασκευαστής 
αυτοκινήτων. Με το συζητούμενο σύστημα, δεν χρειάζεται 
να κουβαλάς ένα ντεπόζιτο γεμάτο με καύσιμο υδρογόνο, 
το οποίο θα μπορούσε να είναι μια υποψήφια βόμβα.
Ένας άλλος εφευρέτης, ο οποίος έφτιαξε άμεσα επιτυχώς 
καύσιμο από νερό, ήταν ο πρόσφατος Francisco Pacheco 
του New Jersey. Η Διπολική Αυτοηλεκτρική Γεννήτρια Υδρο-
γόνου του Pacheco (ευρεσιτεχνία U.S., 5,089,107), διαχώριζε 
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το υδρογόνο απ’ το θαλασσινό νερό, 
όπως απαιτείτο.
Ένας πρωτοπόρος στη διάσπαση του 
νερού σε υδρογόνο και οξυγόνο, δίχως 
θέρμανση ή κοινό ηλεκτρισμό, ο John 
Worrell Keely, πραγματοποίησε άθλους, 
τους οποίους η επιστήμη του 20ου αιώνα 
είναι ανήμπορη να επαναλάβει. Δούλεψε 
με τον ήχο και άλλες δονήσεις για να θέσει 
σε κίνηση μηχανές. Για να απελευθερώσει 
ενέργεια από μόρια νερού, ο Kelly έχυσε 
ένα τέταρτο νερού σ’ έναν κύλινδρο, 
στον οποίο δονούνταν διαπασών στην 
ακριβή συχνότητα ώστε να απελευθερω-
θεί η ενέργεια. Αυτό σημαίνει ότι διέσπασε 
τα μόρια του νερού και απελευθέρωσε 
υδρογόνο, ή μήπως απελευθέρωσε 
μια πιο πρωτογενή μορφή ενέργειας; 
Τα αρχεία που θα απαντούσαν τέτοιες 
ερωτήσεις έχουν χαθεί. Εντούτοις, έναν 
αιώνα αργότερα, ο Kelly δικαιώνεται. Έ-
νας επιστήμονας ανακάλυψε πρόσφατα 
ότι, ο Kelly ήταν σωστός στην πρόβλεψη 
της ακριβούς συχνότητας, η οποία θα 
διασπούσε ένα μόριο νερού. Ο Kelly α-
ντιλαμβανόταν τα άτομα, σαν περίπλοκα 
δονητικά φαινόμενα. 4. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΗ 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
“Κοίτα, Μάνα Γη, χωρίς γραμμές ισχύος”.
Ο Tesla ίσως να ήθελε να αναφωνήσει ένα τέτοιο καύχημα, αλλά δεν έγινε έτσι. Ο κόσμος είναι δι-
κτυωμένος με γραμμές μετάδοσης για το ηλεκτρικό δίκτυο. Η εφεύρεσή του για ασύρματη αποστολή 
ηλεκτρικής ισχύος δεν ήταν τόσο δημοφιλής στην Wall Street.
Πριν οι μεσίτες της ενέργειας ανακαλύψουν τι σκάρωνε, ο Tesla ανέπτυξε εργαστήριο μ’ έναν πύργο 
στην κορυφή, κοντά στο σημερινό Colorado Springs. Γέμισε το βουνίσιο αέρα με θυελλώδεις τεχνητούς 
κεραυνούς και σφυροκόπησε τη γη με ηλεκτρικές ταλαντώσεις, καθώς δοκίμαζε ιδέες για τον ηλεκτρικό 
συντονισμό. Κατόπιν επέστρεψε στη Νέα Υόρκη για να φτιάξει το Wardenclyffe, έναν περίπλοκο ξύλινο 
πύργο στο Long Island, απ’ τον οποίο σχεδίαζε να στείλει τόσο σήμα επικοινωνίας, όσο και ισχύος, α-
σύρματα. Όταν ο τραπεζίτης J. Pierpont Morgan συνειδητοποίησε ότι ο Tesla μπορούσε να τα καταφέρει, 
διέκοψε τη χρηματοδότηση του εφευρέτη και μπλόκαρε άλλες οικονομικές συμφωνίες που προσπάθησε 
να κάνει ο Tesla. Ο πύργος Wardenclyffe γκρεμίστηκε και πουλήθηκε για παλιοσίδερα.
Τα τελευταία χρόνια, επιστήμονες όπως ο James Corum Ph.D. έμαθαν ότι ο Tesla δοκίμασε επιτυχημένα 
ένα ασύρματο σύστημα στο Κολοράντο. Για παράδειγμα, ο Tesla γνώριζε συγκεκριμένες συχνότητες, 
οι οποίες σχετίζονταν με τις συχνότητες της γήινης ιονόσφαιρας, γνώση που δεν θα μπορούσε να 
κατέχει τον 19ο αιώνα, εκτός κι αν είχε στείλει ηλεκτρικές ταλαντώσεις, ασύρματα.

5. ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙ-ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
Το 1923, οι απλοί ιπτάμενοι δίσκοι του Townsend T. Brown 
απέδειξαν μια σχέση μεταξύ του ηλεκτρισμού και της βα-
ρύτητας. Δουλεύοντας σ’ αυτήν την κατεύθυνση για πάνω 
από 28 χρόνια, ο Brown κατοχύρωσε (ευρεσιτεχνίες U.S. 
2,949,550, 3,018,394, κ.α.) την ηλεκτροστατική μέθοδο προ-
ώθησης. Ξεκινώντας με δίσκους διαμέτρου δύο ποδιών, 
που αιωρούνταν γύρω από έναν πάσσαλο με 17 πόδια 
το δευτερόλεπτο, αύξησε το μέγεθος κατά ένα τρίτο και 
οι δίσκοι πέταξαν τόσο γρήγορα ώστε τα αποτελέσματα 
έγιναν άκρως απόρρητα, έγραψε ένα διεθνές περιοδικό 
πτήσεων το 1956. Πριν το τέλος της ζωής του ο Brown κα-
τείχε συσκευή, η οποία μπορούσε να ανυψώσει τον εαυτό 
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της όταν της εφαρμοζόταν ηλεκτρισμός. Πέθανε το 1985.
Συμπέρασμα: αν η ηλεκτροβαρυτική αναπτυχθεί, θα μπορούσαμε 
να είχαμε μια τεχνολογία ηλεκτρικών διαστημοπλοίων, η οποία δεν 
θα υπόκειται στις γνωστές ηλεκτρομαγνητικές αρχές. Το σκάφος 
θα ωθούνταν σε κάθε κατεύθυνση, δίχως να κινεί μηχανικά μέρη. 
Δίχως ταχύτητες, προπέλες ή τροχούς.
Εφαρμογές της σύνδεσης μεταξύ του ηλεκτρισμού ή του μαγνητι-
σμού και της βαρύτητας αποδεικνύονται με άλλα πειράματα, συ-
μπεριλαμβανομένων αυτών του David Hamel απ’ το Οντάριο και 
του Floyd Sparky Sweet απ’ την Καλιφόρνια. Σ’ ένα συμπόσιο του 
1981, στο Τορόντο, ο Rudolf Zinsser απ’ τη Γερμανία, παρουσίασε 
μια συσκευή (ευρεσιτεχνία U.S. 4,085,384), η οποία αυτοπροωθείτο, 
σύμφωνα με αξιόπιστους μάρτυρες όπως ο μηχανικός George 
Hathaway. Ο Zinsser ισχυρίστηκε ότι οι ειδικά διαμορφωμένοι 
παλμοί του, ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, μετέβαλλαν το τοπικό 
βαρυτικό πεδίο.
Ο Hathaway συνεργάστηκε στα μέσα της δεκαετίας του 1980 με τον 
John Hutchison σε πειράματα δράσης από απόσταση, στα οποία 
βαριά κομμάτια μέταλλου εκτοξεύτηκαν προς το ταβάνι, όταν το-
ποθετήθηκαν σε ένα περίπλοκο ηλεκτρομαγνητικό πεδίο και κάποια 
μεταλλικά δείγματα τεμαχίστηκαν ανώμαλα. Επισκέπτες ήρθαν στο 
εργαστήριο απ’ το Los Alamos και το Καναδικό υπουργείο Άμυνας. 
(Ο στρατός είναι ένα βήμα μπροστά απ’ τους ακαδημαϊκούς όσον 
αφορά την απόκοσμη επιστήμη).

6. ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΜΕΤΑΣΤΟΙΧΕΙΩΣΗ 

ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Να αλλάξουμε τα ατομικά στοιχεία ή να κάνουμε 
τα στοιχεία να μοιάζουν μυστηριώδη; Ακούγε-
ται σαν απίστευτη αλχημεία, αλλά πρόσφατα 
πειράματα το πέτυχαν, δίχως τους μοριακούς 
επιταχυντές της Μεγάλης Επιστήμης. Αυτοί οι 
επιστήμονες διδάχθηκαν από έναν μεταφυσικό, 
τον Walter Russell (1871-1963). Κατά τη διάρκεια 
έντονων πνευματιστικών εμπειριών, ο Russell είχε 
δει ότι: τα πάντα στο σύμπαν, από το άτομο 
ως το μακρινό διάστημα, σχηματίζονται από 
μια αόρατη γεωμετρία βάθους. Ο Russell όχι 
μόνο απεικόνισε τα οράματά του σε πίνακες, 
αλλά επίσης διδάχθηκε επιστήμες. Ήταν τόσο 
πολύ μπροστά, ώστε το 1926 προέβλεψε το 
τρίτιο, το δευτέριο, το νεπτόνιο, το πλουτώνιο 
και άλλα στοιχεία.
Πρόσφατα οι επαγγελματίες μηχανικοί Ron 
Kovac και Toby Grotz του Κολοράντο, με τη 
βοήθεια του Dr. Tim Binder, επανέλαβαν την 
εργασία του 1927 του Russell, η οποία είχε προς 
το παρόν ελεγχθεί απ’ τα Εργαστήρια. Ο Russell 
βρήκε έναν πρωτότυπο τρόπο να αλλάξει την 
αναλογία του υδρογόνου προς το οξυγόνο 
στον ατμό του νερού, μέσα σε ένα σφραγισμέ-
νο σωλήνα χαλαζία ή να μετατρέψει τον ατμό σε 
εντελώς διαφορετικά στοιχεία. Το συμπέρασμά 
τους συμφωνεί με τον Russell: η γεωμετρία της 
κίνησης στο κενό είναι σημαντική στην ατομι-
κή μεταστοιχείωση. Ο Kovac συνόψισε αυτή 
την ιδέα στη γεωμετρία της καμπύλωσης του 
χώρου.

Αυτοί οι σύγχρονοι μεταρρυθμιστές μιλούν για τους ά-
θλους του Russell, όπως το να επιμηκύνει ή να πλατύνει 
τον πυρήνα του νερού σε άζωτο ή υδρογόνο ή αντί-
στροφα. Για να μετατρέψουν τους πυρήνες, αλλάζουν τη 
μορφή του μαγνητικού πεδίου. Αν και χρησιμοποίησαν 
ακριβό εξοπλισμό ανάλυσης είναι βασικά μια εύκολη 
στην εφαρμογή επιστήμη. Δεν απαιτείται κύκλοτρο ατο-
μικών συγκρούσεων• απλά μια απαλή ώθηση χρησι-
μοποιώντας τις σωστές συχνότητες. Συγκεντρώστε και 
αποκεντρώστε την κίνηση του φωτός, φτιάξτε μια δίνη 
και ελέγξτε την.
Οι ερευνητές της ψυχρής σύντηξης συναντούν, επίσης 
τυχαία, στοιχεία που ξεπετάγονται στα ηλεκτρισμένα 
τους παρασκευάσματα. Κανείς δεν προτείνει να φτιάξει 
χρυσό και να ανατρέψει τη νομισματική κίνηση ανά τον 
κόσμο, αλλά κάποια πειράματα στοχεύουν να βάλουν 
μια τάξη στα ραδιενεργά απόβλητα με τις πρωτότυπες 
διεργασίες τους.
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7. ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗΣ ΟΡΓΟΝΗΣ 
Όταν ο Wilhelm Reich, M.D., (1897-1957) μετακόμισε απ’ την 
Ευρώπη στη Σκανδιναβία και στην Αμερική, άφησε πίσω του μια 
σειρά από εξαγριωμένους ειδικούς, σε κάθε πεδίο που εξερεύ-
νησε, στην ψυχιατρική, την πολιτική, τη σεξολογία, τη βιολογία, 
τη μικροσκοπία και την έρευνα για τον καρκίνο. Η δουλειά του 
οδήγησε σε μια ενοποιητική ανακάλυψη, μία δίχως μάζα παλ-
λόμενη ζωτική ενέργεια, την οποία ονόμασε οργόνη, επειδή την 
ανακάλυψε σε ζωντανούς οργανισμούς πριν ανακαλύψει ότι 
διαποτίζει επίσης την γήινη ατμόσφαιρα.
Ο ζωή του Reich τελείωσε στη φυλακή μετά από μια παρατε-
ταμένη σύγκρουση με την Επιτροπή Τροφίμων και Φαρμάκων 
(FDA) των Η.Π.Α. Τα βιβλία και οι σημειώσεις του κάηκαν από ομοσπονδιακούς υπαλλήλους, επειδή η 
FDA είχε ξεσηκώσει ένα ζήτημα εναντίον της χρήσης για θεραπεία του συσσωρευτή οργόνης του. Ο 
συσσωρευτής είναι ένα κουτί φτιαγμένο από στρώματα οργανικών και ανόργανων υλικών• πειράματα 
με αυτόν παρουσιάζουν ανώμαλα αποτελέσματα. Μια ασυνήθιστη αύξηση της θερμοκρασίας μέσα 
στον συσσωρευτή, υποδεικνύει περιορισμούς στον δεύτερο νόμο της θερμοδυναμικής. Άσχετα αν η συ-
γκεντρωμένη οργόνη μπορεί να δώσει λύση σε προβλήματα υγείας, ο συσσωρευτής προκαλεί ανοικτά 
την κατεστημένη επιστήμη.

8. Ο ΣΥΝΝΕΦΟ-ΘΡΑΥΣΤΗΣ
Το 1952 ο Wilhelm Reich εφηύρε μια μέθοδο δημιουργί-
ας βροχής που δεν περιλαμβάνει το ράντισμα των σύν-
νεφων με χημικά. Η συντριβή των σύννεφων, αλλιώς 
γνωστή ως μηχανική αιθερικών καιρικών συνθηκών, 
επικαλείται αρχές που είναι δύσκολα αποδεκτές απ’ 
τον συμβατικά εκπαιδευμένο νου. Η τεχνολογία είναι 
χαμηλών απαιτήσεων. Στρέψτε στον ουρανό μερικούς 
κούφιους μεταλλικούς σωλήνες και συνδέστε τα χαμη-
λότερα άκρα τους σε τρεχούμενο νερό. Αλλά αν δεν 
γνωρίζετε τόσο μετεωρολογία όσο και Οργοτρονική, 
παρακαλώ μην το δοκιμάσετε αυτό στο σπίτι, πάνω 
στον πλανήτη μας.
Μεταξύ των ιδιοτήτων αυτής της πρωτογενούς ενέργει-
ας, της οργόνης, καθώς παρατήρησε ο Reich, είναι η 
απορρόφησή της στο νερό, ο ρόλος της στον έλεγχο 
του καιρού και η επικίνδυνη κατάστασή της όταν διεγερ-
θεί από ραδιενέργεια. Ο πλανήτης δεν χρειάζεται άλλα 
πειράματα τρελών επιστημόνων, που να διαχειρίζονται 
τα συστήματα της φύσης, αλλά ίσως χρειάζεται μια 
πιο προχωρημένη κατανόηση, τού τι προκαλούν στην 
ατμόσφαιρα οι εκπομπές εγκαταστάσεων πυρηνικής 
ενέργειας. (Οι συνεχιστές του Reich προειδοποιούν ότι 
η ζωτική ενέργεια του πλανήτη διαταράσσεται από την 
υπερβολική ραδιενέργεια).

9. ΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΚΑΙ 
Η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ RIFE 
Στα τέλη της δεκαετίας του 1920, ο Royal Raymond 
Rife, απ’ το Σαν Ντιέγκο, εφηύρε ένα υψηλής-μεγέ-
θυνσης, υψηλής-ανάλυσης οπτικό μικροσκόπιο. 
Αυτό σήμαινε ότι μπορούσε να δει άψογα τα ζωντα-
νά κύτταρα, σε αντίθεση προς τα νεκρά δείγματα 
που μπορούν να παρατηρηθούν κάτω από ένα 
ηλεκτρονικό μικροσκόπιο. Βασικά, ανέπτυξε μια γεν-
νήτρια ηλεκτρομαγνητικών συχνοτήτων, την οποία 
μπορούσε να συντονίσει στη φυσική συχνότητα τού 
υπό εξέταση μικροοργανισμού. Επιπλέον, έμαθε ότι 
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πηγή: www.esoterica.gr, 
στα πλαίσια της συνεργασίας με το περιοδικό μας

συγκεκριμένη ηλεκτρομαγνητική συχνότητα θα μπορού-
σε να σκοτώσει συγκεκριμένους τύπους βακτηρίων.
Οι νέες ανακαλύψεις στη βιοφυσική όχι μόνο ρίχνουν 
φως στη διαδικασία φωτισμού του μικροσκοπίου του 
Rife, αλλά εξηγούν και το πώς μπορούσε να προκαλεί 
επιλεκτικά την έκρηξη ιών. Η αντίληψή του για βακτήρια 
που αλλάζουν σχήμα υποδεικνύει ότι η παραδοσιακή 
μικροβιακή θεωρία είναι ατελής. Παρά τις καταγραμ-
μένες θεραπείες, η δίχως φάρμακα ανώδυνη ηλεκτρική 
θεραπευτική αγωγή των ασθενειών δεν καλωσορίστηκε 
από κάποιον ισχυρό ιατρικό σύνδεσμο.

10. ΣΥΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΤΗΛΕΠΑΘΕΙΑΣ 

Όταν ο Patrick Flanagan 
ήταν έφηβος, στις αρχές της 
δεκαετίας του 1960, το περι-
οδικό “Life” τον κατέταξε ως 
έναν απ’ τους κορυφαίους 
επιστήμονες στον κόσμο. Ανάμεσα στις εφευρέσεις του ήταν το Νευρόφωνο, 
ένα ηλεκτρονικό όργανο, το οποίο μπορεί να προγραμματίσει υποβολές σε 
κάποιο άτομο, απευθείας μέσω δερματικής επαφής. Κατασκεύασε το πρώτο 
Νευρόφωνο, σε ηλικία 14 ετών, από σκουπίδια της κουζίνας. Τα ηλεκτρόδιά 
του ήταν γυαλιστικά σφουγγαράκια φτιαγμένα από λεπτό χάλκινο σύρμα και 
μονωμένο με πλαστικές σακούλες. Κατόπιν συνέδεσε τα ηλεκτρόδια σ’ έναν 
ειδικό μετασχηματιστή που ήταν συνδεδεμένος στον ενισχυτή hi-fi.

Κρατώντας τα σφουγγαράκια στους κροτάφους του, μπορούσε να ακούσει, μέσα στο κεφάλι του, μουσική 
απ’ τον ενισχυτή. Μετέπειτα μοντέλα ρύθμιζαν αυτόματα το σήμα για να συντονιστεί με το ανθρώπινο δέρμα 
ωςμέρος ενός περίπλοκου κυκλώματος. Οι ειδικοί για τις ευρεσιτεχνίες είπαν ότι, ήταν αδύνατο ο ήχος να 
ακούγεται καθαρά δίχως να δονεί τα οστά ή να διέρχεται από κάποιο κρίσιμο νεύρο του αυτιού και αρνού-
νταν για 12 χρόνια να το κατοχυρώσουν. Το αρχείο ανοίχτηκε ξανά όταν ένας κουφός -εξαιτίας νευρικού 
προβλήματος- υπάλληλος στο γραφείο ευρεσιτεχνιών, άκουσε με ένα Νευρόφωνο.
Κάποια εποχή ο Flanagan ερεύνησε την γλώσσα ανθρώπων και δελφινιών, σε σύμβαση με το Ναυτικό των 
Η.Π.Α. Αυτό οδήγησε σε ένα τρισδιάστατο ολογραφικό ηχητικό σύστημα, το οποίο μπορούσε να θέσει ήχους 
οπουδήποτε στο χώρο. Κατόπιν τελειοποίησε ένα μοντέλο Νευροφώνου, που μπορούσε να χρησιμοποιηθεί 
για υποσυνείδητη εκμάθηση, η οποία θα κατευθυνόταν σε μακροπρόθεσμες τράπεζες της μνήμης. Αλλά 
αφού έστειλε μια πρωτότυπη εφαρμογή για ένα ψηφιακό Νευρόφωνο, η Defense Intelligence Agency (Υπη-
ρεσία Αμυντικών Πληροφοριών) το κατέταξε σε ένα επίπεδο 
μυστικότητας, και ήταν ανήμπορος να δουλέψει πάνω στη 
συσκευή ή να μιλήσει σε κανένα γι΄ αυτήν για πέντε χρόνια. 
Αυτό ήταν αποκαρδιωτικό, αφού η πρώτη ευρεσιτεχνία έκανε 
12 χρόνια να γίνει δεκτή.
Έχοντας βοηθήσει κάποιους κουφούς ανθρώπους να α-
κούσουν, το επόμενο θαύμα του Flanagan θα μπορούσε 
να είναι να βοηθήσει τους τυφλούς να δουν. Το μόνο που 
έχουμε να κάνουμε είναι να ερεθίσουμε το δέρμα με τα σω-
στά σήματα.
Με την δημόσια αποδοχή εφευρέσεων όπως των μετασχημα-
τιστών της ενέργειας του κενού και των υπέρ-εκπαιδευτικών 
συσκευών, ίσως οι σύγχρονοι μεταρρυθμιστές θα αποσύ-
ρουν την απόρριψη και τον περίγελο. Παρόλα αυτά, σκεφτεί-
τε ότι θα υπάρχουν πάντα ειδικοί για να πουν: Ξεχάστε το: 
αυτά τα πράγματα είναι αδύνατα.

Ο
ι 10

 κορυφ
αίες απίθανες εφ

ευρέσ
εις που λειτουργούν
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σπόροι... σοφίας
για τον άνθρωπο:

Χρειάζεται να καταλάβουμε ότι τόσο ο άνδρας 
όσο και η γυναίκα, 
όταν είναι πραγματικά τίμιοι,
όταν έχουν καρδιά μέσα στο στήθος τους, 
δε νοιάζονται παρά μόνο για τη γνώμη της 
συνείδησής τους,
τη φωνή του Θεού στην καρδιά τους
και τον άνεμο της ιστορίας που τους οδηγεί.

για την κοινωνία:

Ανώφελο είναι το ν’αλλάζει κανείς ζυγό,...
το ουσιαστικό είναι να πάψει να είναι βόδι!

Όλα τα μυστικά περικλείουν γνώση, αλλά τις πιο 
πολλές φορές άγνοια. Πολύ συχνά αυτά που δεν 
λέγονται δεν οφείλονται σε εσωτερικούς λόγους, 
αλλά στον απλούστατο λόγο ότι δεν υπάρχει 
τίποτε να ειπωθεί.

για τον κόσμο:

Κάθε τι που εφαρμόζεται με υπερβολή παύει να 
είναι καλό.

Οφείλεις να μισείς το κακό που φωλιάζει στους 
ανθρώπους αλλά όχι τους ίδιους, που είναι 
απλά όργανα των παθών, των φόβων και των 
προλήψεών τους.

J. A. Livraga
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Δρόμοι και είδη της 

Σοφία Γαστεράτου                       

ΓΙΟΓΚΑ
Στην Εσωτερική 
Παράδοση η λέξη 
«Ατραπός» που 

σημαίνει «Δρόμος», ανα-
φέρεται στη διαδικασία 
ανάπτυξης και εξέλιξης 

της συνείδησης και ανύψωσής 
της προς το φως. Η διαδικασία 
εξέλιξης είναι μια διαδικασία έ-

νωσης, αρχικά του ανθρώπου με τον 
ίδιο του τον Εαυτό και στη συνέχεια του 
ανώτερου Εαυτού μας με το άπειρο φως, 

δηλαδή τη Θεότητα. 
Στην Ανατολή αυτή η Ένωση και η μεθοδολογία για 
την πραγμάτωσή της ονομάζονται Γιόγκα. Η λέξη 

«γιόγκα» προέρχεται από τη σανσκριτική ρίζα «yug» που 
σημαίνει «ζυγός», «κρίκος», δηλαδή το στοιχείο το οποίο 

ενώνει κάτι με κάτι άλλο.
Συστήματα ανάλογα με αυτό της Γιόγκα, βρίσκουμε να χρησιμοποι-
ούνται ως συστήματα εκπαίδευσης, σε όλους τους μυητικούς ναούς 

όπου τελούνταν μυστήρια, σε όλες τις εποχές και τους παραδοσιακούς πο-
λιτισμούς. Μπορούμε να πούμε ότι η μυστηριακή γνώση έχει ως περιεχόμενό 
της όλη τη μεθοδολογία της ένωσης του ανθρώπου με τον εαυτό του μέσω 
των λεγόμενων Μικρών Μυστηρίων και του Εαυτού με τη Θεότητα μέσω των 
Μεγάλων Μυστηρίων. 
Η Γιόγκα λοιπόν, ως μια τέτοια μυητική γνώση, είναι η μέθοδος για την ανά-
πτυξη της συνείδησης και την εναρμόνιση όλων των φορέων μεταξύ τους και 
αυτών με το Σύμπαν, τη Θεότητα. Δεν είναι, όπως λανθασμένα θεωρείται, ένα 
σύστημα γυμναστικής, χαλάρωσης ή αναπνοών αλλά μια φιλοσοφία και μια 
επιστήμη που η γνώση και η πρακτική της εξάσκηση δίνουν στον άνθρωπο τη 
δυνατότητα να ξεπεράσει τον εαυτό του.
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ΕΙΔΗ ΓΙΟΓΚΑ: 

Μπορούμε να συγκρίνουμε τα είδη της  Γιόγκα με ένα τετράεδρο με βάση τη Χάθα Γιόγκα 
και πλευρές την Κάρμα Γιόγκα, τη Βάκθι Γιόγκα τη Γνάνι Γιόγκα και ως κορωνίδα τη Ράτζα ή 
Βασιλική Γιόγκα.

ΧΑΘΑ ΓΙΟΓΚΑ: 
Περιέχει διάφορες τεχνικές εξωτερικής (Γιάμα στα Σανσκριτικά) 
και εσωτερικής (Νιγιάμα) κάθαρσης, ελέγχου της αναπνοής, 
και της βιοενεργειακής δύναμης (Πραναγιάμα) και ελέγχου 
του φυσικού σώματος μέσω ορισμένων στάσεων (Ασάνας) 
που στοχεύουν στην εναρμόνιση των ηλιακών (Χα) και των 
σεληνιακών (Θα) ενεργειών. Οι ενέργειες αυτές σχετίζονται με 
την υγεία και την ισορροπία του νευρικού συστήματος, που 
με τη σειρά του σχετίζεται με την ανάπτυξη των παραψυχολο-
γικών δυνάμεων στον άνθρωπο.

ΚΑΡΜΑ ΓΙΟΓΚΑ: 
Η λέξη «Κάρμα» σημαίνει «Δράση». Είναι η Γιό-
γκα της Ορθής Δράσης. Με αυτήν ο άνθρω-
πος μαθαίνει να ρυθμίζει σωστά τις δράσεις 
του, και να αναγνωρίζει τις αιτίες και τα απο-
τελέσματα των δράσεών του. Λέγοντας Ορθή 
Δράση εννοούμε τη δράση με ανιδιοτέλεια, 
χωρίς να αποβλέπουμε στους καρπούς της 
δράσης αλλά από αγάπη προς τους άλλους 
και από καθήκον γιατί αυτό μας προστάζει 
η συνείδησή μας. Είναι η ίδια προσταγή την 
οποία ο Καντ διατύπωσε επιγραμματικά στη 
φράση: «Δράσε με τρόπο ώστε η δράση σου 
να μπορεί να έχει καθολική αξία». 
Αυτός που γνωρίζει την Κάρμα Γιόγκα αντιλαμ-
βάνεται με διαφορετικό τρόπο τη ζωή, σαν μια 
συνεχόμενη ροή, χωρίς διακοπές, χωρίς ύπνο, 
χωρίς παύσεις και συνεπώς χωρίς θάνατο. 
Αντιλαμβάνεται την έννοια της μιας ζωής με 
τους δυο πόλους της, αυτόν που ονομάζουμε 
ζωή και αυτόν που ονομάζουμε θάνατο. Και 
αυτό γιατί γνωρίζει ότι μέσα σ’ ένα σύμπαν που 
εξελίσσεται, που βρίσκεται συνεχώς σε δράση 
δεν υπάρχει η έννοια της αδράνειας, κι έτσι μέ-
σα από την ατομική του δράση συμμετέχει στη 
συμπαντική που εξελίσσει τους κόσμους. Ανα-
πτύσσει την αρετή της Υπηρεσίας και σχετίζεται 
με την πλατωνική αρετή της Σωφροσύνης.

ΒΑΚΘΙ ΓΙΟΓΚΑ: 
Είναι η Γιόγκα της αφοσίωσης 
σ’ έναν ανώτερο σκοπό. Ο 
άνθρωπος μαθαίνει να ελέγχει 
τα κατώτερα πάθη του, μεταλ-
λάσσοντας τα ένστικτα και τα 
πάθη σε ανώτερα συναισθή-
ματα, όπως αυτά της αγά-
πης, της αυτοθυσίας και της 
συμπόνιας και σε ανώτερες 
επιθυμίες, όπως την επιθυμία 
για πνευματική ανάβαση. Μ’ 
αυτόν τον τρόπο μετατρέπει 
τα ψυχολογικά δεσμά του και 
αντί να προσκολλάται στον 
υλικό κόσμο συνδέεται με τον 
πνευματικό. 
Η Βάκθι Γιόγκα συνδέεται με 
το ευλαβικό συναίσθημα το 
οποίο μπορεί να λάβει δύο 
μορφές: α) τη λατρεία σε ένα 
προσωπικό Θεό, σε μια συ-
γκεκριμένη αποστολή ή έργο 
και β) τη λατρεία της θεότητας 
σε αφηρημένο επίπεδο ή ως 
ένα ολοκληρωμένο ιδεώδες. 
Αναπτύσσει την αρετή της 
Αφοσίωσης και σχετίζεται με 
την πλατωνική αρετή της Αν-
δρείας.

Εσωτερισμός



50 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  2005

(1) Αναφέρονται 7 φορείς έκφρασης του ανθρώπου: Αιθεροφυσικός, Πρανικός ή Ενεργειακός, Αστρικός 
ή Συναισθηματικός, Κάμα Μάνας ή Ιδιοτελής Νους, Μάνας ή Ανιδιοτελής Νους, Βούδι ή Διαίσθηση, Άτμα ή 
Βούληση.
Εκτός από αυτά τα είδη αναφέρονται και άλλα, όπως η Τάντρα Γιόγκα, Η Μάντρα Γιόγκα, η Άγνι Γιόγκα, η 
Λάγια Γιόγκα κ.α. Δεν θα αναφερθούμε σε αυτά, καθώς αποτελούν υποδιαιρέσεις των 5 βασικών ειδών που 
αναφέρθηκαν.
Χρειάζεται να επισημανθεί ότι όταν ασχολούμαστε με το θέμα επιφανειακά και διανοητικά μπορεί να αντιμε-
τωπίσουμε πολλούς κινδύνους. Γι’ αυτό χρειάζεται να διαθέτουμε την ανάλογη σοβαρότητα, χωρίς βιασύνες 
και επιπολαιότητα. Απαιτείται εξαγνισμός του φυσικού, ψυχολογικού και νοητικού φορέα, ορθή στάση, που 
δεν επιδιώκει εντυπωσιακά αποτελέσματα, αλλά αναζητά μια πραγματική μαθητεία και το κυριότερο ορθή 
καθοδήγηση, μέσα στα πλαίσια ενός συστήματος Μαθητείας.

ΓΝΑΝΙ ΓΙΟΓΚΑ: 
Είναι η Γιόγκα της Γνώσης, από 
τη λέξη «Γνάνα» που σημαίνει 
«Γνώση». Σε αυτήν η συνείδηση 
στοχεύει στη νοητική αρμονία 
που προκύπτει μέσα από την 
ορθή αντίθεση των συμπληρω-
ματικών στοιχείων, τον έλεγχο 
του νου και την καλλιέργεια του 
ανώτερου ανιδιοτελή νου μας, 
του λεγόμενου Μάνας. 
Η γνώση των νόμων της ορα-
τής και αόρατης φύσης, για τον 
Μικρόκοσμο και το Μακρόκο-
σμο, αποτέλεσαν αντικείμενο 
των διάφορων φιλοσοφικών 
συστημάτων που έχουν υπάρ-
ξει στην ιστορία της ανθρω-
πότητας και δημιουργούν μια 
νοητική οδό ανάβασης προς 
την αλήθεια. Αναπτύσσει την 
αρετή της Έρευνας και σχετίζε-
ται με την πλατωνική αρετή της 
Φρόνησης.

ΡΑΤΖΑ ΓΙΟΓΚΑ: 
Από τη λέξη «Ράτζα» που σημαίνει «βασιλιάς, 
βασιλικός». Σχετίζεται με την πλατωνική αρετή της 
Δικαιοσύνης.  Συνδέεται με την ανώτερη δημιουργι-
κή δύναμη του Σύμπαντος, που ονομάζεται «Κου-
νταλίνι» και θεωρείται ότι βρίσκεται σε λανθάνουσα 
κατάσταση μέσα στον άνθρωπο. 
Η ονομασία “Κουνταλίνι” προέρχεται από την σαν-
σκριτική λέξη «Κούνταλ» που σημαίνει σπείρα και 
αυτό γιατί μοιάζει μ’ ένα συσπειρωμένο φίδι που 
κοιμάται στην βάση της σπονδυλικής στήλης. Σε 
φυσιολογικές συνθήκες παραμένει αδρανής, συ-
σπειρωμένη στη βάση της σπονδυλικής στήλης. 
Από αυτή τη βάση, η οποία ονομάζεται Μουλα-
ντάρα Τσάκρα, ξεκινά μια σειρά 7 κέντρων ενέρ-
γειας, τα λεγόμενα «Τσάκρας», που βρίσκονται 
σε διάφορα σημεία του ανθρώπινου σώματος 
μέχρι την κορυφή του κεφαλιού, όπου βρίσκεται 
το ανώτερο. Η λέξη «Τσάκρα» σημαίνει «τροχός» 
και τα ονομάζουν έτσι γιατί όταν ενεργοποιηθούν 
περιστρέφονται σαν τροχοί. Αποκαλούνται επί-
σης «Πάντμας» που σημαίνει «Λωτοί» γιατί έχουν 
πέταλα τα οποία είναι κλειστά και όταν μπουν σε 
ενέργεια ανοίγουν και μοιάζουν με λωτούς. 
Από την ίδια βάση ξεκινούν και τρία κανάλια τα 
οποία ονομάζονται «Νάντις». Η «Σουσούμνα», το 
κεντρικό, και δύο άλλα η «Ίδα» αριστερά και η «Πιν-
γκάλα» δεξιά, που διοχετεύουν αρνητική ενέργεια η 
Ίδα και θετική ενέργεια η Πινγκάλα. Καθώς ανεβαί-
νουν διασταυρώνονται μεταξύ τους, όπως γίνεται 
στο Κηρύκειο του Ερμή. Στα σημεία διασταύρωσης 
βρίσκονται τα Τσάκρας, δημιουργώντας μια εικό-
να παρόμοια με αυτές που μας δίνουν το νευρικό 
ή το κυκλοφορικό σύστημα του ανθρώπου.
Η Κουνταλίνι διοχετεύει την πύρινη ενέργεια της 
Βούλησης, του φορέα Άτμα (1) και είναι πολύ 
δύσκολο να τη χειριστεί κάποιος σήμερα. Λέγεται 
ότι ένας  δάσκαλος αυτού του είδους έχει πλήρη 
εξουσία στην ύλη και την ενέργεια, το χώρο και 
το χρόνο, σε καθετί εκδηλωμένο, καθώς επίσης 
και στις ιδέες και τα νοητικά στοιχεία που τις δη-
μιουργούν.
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ΠΡΑΤΥΑΧΑΡΑ
ΑΣΑ

ΝΑ

ΠΡΑΝΑΓΙΑΜΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΙΟΓΚΑ:

Οι παρακάτω τεχνικές ανήκουν στη λεγόμενη ΓΙΟΓΚΑ ΣΟΥΤΡΑ. Συλλέχθηκαν από τον Ινδό 
φιλόσοφο Παταντζάλι, το 2ο αι. π.Χ.
Υπάρχουν 8 βαθμίδες ή σκαλοπάτια της Γιόγκα, αριθμός που συσχετίζεται με τις 8 Αρετές 
της «Ευγενούς 8πλής Ατραπού» του Βούδα, τα 8 επίπεδα ανάβασης της ψυχής προς την 
Οσιροποίηση στην Αίγυπτο, τις 8 κλίμακες της εκκλησιαστικής ιεραρχίας στο Χριστιανισμό, 
τους 8 βαθμούς μύησης στα Μιθραϊκά μυστήρια κ.α. Πρόκειται για  4 προκαταρκτικά στάδια 
και 4 ακόλουθα. Τα 4 πρώτα σχετίζονται με τη ΧΑΘΑ ΓΙΟΓΚΑ και τα υπόλοιπα 4με τη διαδοχική 
πραγμάτωση των άλλων ειδών Γιόγκα.

ΓΙΑΜΑ
Περιέχει 5 ηθικές εντολές.  Αφορά   τη 
σχέση  με τους συνανθρώπους μας.  
Περιλαμβάνει εγκράτεια, αποχή, απαγο-
ρεύσεις, σωστή διατροφή, σωματικές 
καθάρσεις και εξαγνισμό.

ΝΙΓΙΑΜΑ   
Περιλαμβάνει 5 ηθικούς  κανόνες   ορθής   
συμπεριφοράς,   εσωτερικό εξαγνισμό και 
αγνότητα προθέσεων.

ΠΡΑΝΑΓΙΑΜΑ  
Είναι η   εξάσκηση, η ρύθμιση και έλεγχος 
της αναπνοής  και της βιοενέργειας.   Περι-
έχει  αναπνευστικές  ασκήσεις   με   τα   δύο 
ρουθούνια  διαδοχικά, συγκράτηση   του   
αέρα,   ρυθμούς   αναπνοής ( εισπνοή 
– εκπνοή ) και  χρειάζεται οπωσδήποτε 
καθοδήγηση έμπειρου δασκάλου.

ΑΣΑΝΑ  
Ασχολείται   με   κατάλληλες   σωματικές   
στάσεις   που  στοχεύουν   σε εναρμόνιση 
και  σωστή  διοχέτευση  των  ενεργειών   
στα  όργανα  και  τους ιστούς του σώ-
ματός μας.

ΠΡΑΤΥΑΧΑΡΑ
Είναι ο έλεγχος και η υπέρβαση των αισθή-
σεων. Περιέχει ασκήσεις που στοχεύουν 
στην αποσύνδεση της συνείδησης από τα 
εξωτερικά ερεθίσματα, σε σημείο που ο α-
σκούμενος σε αυτή να καταφέρνει  πλήρη  
απομόνωση από το περιβάλλον. Είναι το 
προστάδιο της τέλειας συγκέντρωσης. 

ΓΙΑΜΑ
Ν

ΙΓΙΑ
Μ

Α

Εσωτερισμός
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ΣΑΜΑΝΤΙ

ΝΤΑΡΑΝΑ

ΝΤΥΑΝΑ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

•Τα τρία Κέντρα του Μυστηρίου, Γ.Α.Πλάνας, Νέα Ακρόπολη
•Η Σοφία της Ανατολής, Γ.Α.Πλάνας, Νέα Ακρόπολη
•Γιόγκα, Mircea Elliade, Εκδόσεις Ι. Χατζηνικολή.
•Ερμηνευτικό λεξικό της Ινδικής Φιλοσοφίας, Θεόδωρου Παντουβά.
Ιστορία της Ινδικής Φιλοσοφίας, Δημήτρη Κ. Βελισσαρόπουλου, πρώην πρεσβευτή στην Ινδία, Εκδόσεις 
Δωδώνη.
•Ουπανισάντ του Γιόγκα, Ζαν Βαρέν, Εκδόσεις Δωδώνη.
•Οι δέκα βασικές Ουπανισάντ, Εκδόσεις Ιάμβλιχος.
•Οι Μεγάλοι Μύστες, Εδουάρδου Συρέ, Εκδόσεις Κάκτος.
•Το Μυστικό της Χάθα Γιόγκα. Νικολάου Α. Μαργιωρή Εκδόσεις Ομακοείο Αθηνών
•Ράτζα Γιόγκα, νοητική ανύψωση από την συνείδηση στην υπερσυνείδηση. Νικολάου Α. Μαργιωρή Εκδό-
σεις Ομακοείο Αθηνών
•Ραμακρίσνα ο ημίθεος, Βιβεκανάντα ο σοφός, Ρομαίν Ρολάν, Εκδόσεις Δίβρης.
•Γκνιάνα Γιόγκα, Σουάμι Βιβεκανάντα, Εκδόσεις Κονιδάρη.
•Ινδουισμός, Βασίλης Βιτσαξής, Εκδόσεις βιβλιοπωλείο της Εστίας.
•Τα συστήματα της Γιόγκα, Κιρπάλ Σινγκ, Εκδόσεις Πύρινος Κόσμος.
•Η αυτοβιογραφία ενός Γιόγκι, Γιογκανάντα, Εκδόσεις Βιβλιοπωλείο της Εστίας.
•Γιόγκα, το κλειδί της ζωής, Τζέημς Μακάρτνεϋ, Εκδόσεις Μπουκουμάνη.
•Ασκήσεις Γιόγκα για όλους, S. Mutumdar, Εκδόσεις Κονιδάρη.
•Θιβετανική Γιόγκα, Έβανς – Γουέντζ, Εκδόσεις Τηλορήτης.
•Γιόγκα Ταό, Τσι Σου, Εκδόσεις Θυμάρι.
•Γιόγκα στην καθημερινή ζωή, Swami Maheshwarananda, Εκδόσεις Biblioteka Yoga.

ΝΤΑΡΑΝΑ   
Είναι η  Συγκέντρωση σε  ένα  εξωτερικό 
ή   εσωτερικό αντικείμενο ή ιδέα, που ε-
πιτυγχάνεται μέσω της σταθεροποίησης 
της προσοχής. Η σταθεροποίηση του 
νου είναι αυτή που επιτρέπει τη γνώση 
των όντων.

ΝΤΥΑΝΑ   
Είναι ο διαλογισμός   πάνω   σε  μια 
πνευματική ιδέα και η ταύτιση με αυτήν.   
Στη  φάση   αυτήν   καταργείται ο   δυ-
ϊσμός  υποκειμένου  και   αντικειμένου 
συγκέντρωσης   και   το  υποκείμενο 
ενώνεται  με το αντικείμενο του διαλογι-
σμού του. Αναφερόμαστε σε μια  υψηλή  
ένωση στην οποία  η συνείδηση χάνει 
την  αίσθηση της ύπαρξης ως ατομική 
διαίρεση.

ΣΑΜΑΝΤΙ  
Είναι η έκσταση, η Θεοφάνεια, η ανώτα-
τη κατάσταση Συνειδητότητας, η έσχατη 
Ένωση.   Η συνείδηση βυθίζεται στη 
θεότητα, πέρα από τα παν-τίποτα και 
το άπειρο-μηδέν.  Έχει δύο  βαθμίδες: τη  
«Σαμπραγνιάτα», που σημαίνει «με σπό-
ρο», στην οποία  ο άνθρωπος   διατηρεί  
τη  συνείδησή του, και την «Ασαμπρα-
γνιάτα», που σημαίνει «χωρίς σπόρο», 
κατά την οποία ο άνθρωπος υπερβαίνει 
τη συνείδησή του  και πετυχαίνει ένα 
αληθινό πνευματικό όραμα. 

         

Τρόποι χρήσης των κρυστάλλων 
σε θεραπείες.

«Οι ενέργειες της φύσης είναι οι θεραπευτές των 
ασθενειών» -Ιπποκράτης-
«Ο θεραπευτής είναι βοηθός της φύσης». -Γαλη-
νός-

Η έντονη ζωή που ζούμε, οι συνθήκες καθημερι-
νού στρες ποικίλης αιτιολογίας, οι ψυχοσωματικές 
αλληλεπιδράσεις και η ανεπάρκεια της προοδευτι-
κής, σύγχρονης επιστήμης να αντιμετωπίσει ουσι-
αστικά και ολιστικά τις παθήσεις  της εποχής, οδη-
γούν στην αναζήτηση νέων τρόπων θεραπείας. Η 
έρευνα σε αυτόν τον τομέα, μας οδηγεί πίσω, σε 
θεραπείες που μοιάζουν καινούριες, αλλά οι ρίζες 
τους φθάνουν στα βάθη των χρόνων, στις παρα-
δοσιακές ή απόκρυφες θεραπείες αρχαίων λαών, 

των οποίων τα απομεινάρια υπάρχουν μέχρι σήμερα 
σε κάποιους λαούς.

Ο άνθρωπος αποτελεί ένα αναπόσπαστο κομμάτι της φύ-
σης. Μόνο αντιλαμβανόμενοι το περιβάλλον, τη φύση, τον 

πλανήτη μας και ό,τι σε αυτόν κατοικεί, αλλά και το ηλιακό μας 
σύστημα και την έννοια του  Σύμπαντος σαν μια ολότητα, μπο-
ρούμε να κατανοήσουμε τη μεταξύ μας δυναμική σχέση και 
αλληλεπίδραση.
Τα ζώα, τα φυτά, τα ορυκτά, έχουν τον δικό τους δρόμο εξέ-
λιξης και η παράλληλη παρουσία τους στον πλανήτη  βοη-

θά την ανθρωπότητα να εξελιχθεί μέσα από την έρευνα και παρατήρηση, τη βαθιά μελέτη και τις 
εμπειρίες που μπορούμε να αποκομίσουμε ερχόμενοι σε επαφή με τη φύση. Φαινομενικά είναι εύ-
κολο να διακρίνει κάποιος μια πέτρα από ένα πετράδι, όμως η διάκριση μεταξύ διαφορετικών κα-
τηγοριών ακατέργαστων πετρωμάτων, ημιπολύτιμων και πολύτιμων λίθων και των κρυσταλλικών 
τους δομών απαιτεί αρκετά εξειδικευμένη γνώση. Ακόμα πιο εντυπωσιακό μοιάζει το να μπορεί 
να διακρίνει κάποιος μέσω της όρασης, αφής και  διαίσθησης, τις ιδιότητες των κρυστάλλων και 
πώς μπορούν να δράσουν θεραπευτικά στον άνθρωπο και να τον βοηθήσουν να βρει το δρόμο 
αυτοβελτίωσης, βαδίζοντας  προς την αναζήτηση του εσωτερικού εαυτού.
Ακολουθώντας φυσικά, γεωλογικά φαινόμενα, διαβαθμίσεις πιέσεων, θερμοκρασίας και χημικές 
διεργασίες (π.χ. οξειδώσεις, θειώσεις) πραγματοποιείται η διαδικασία της κρυστάλλωσης. Καθ’ 
όλη την διάρκειά της, η θερμοκρασία και η πίεση διατηρούνται σταθερές. Ο κρύσταλλος που 
δημιουργείται αποκτά τη δική του ιδιοσυχνότητα δόνησης ανάλογα με τη φύση του υλικού από το 
οποίο προήλθε. Αυτό είναι και το κλειδί στη χρήση τους για θεραπευτικούς σκοπούς. Η κατάλληλη 
τοποθέτηση σε συγκεκριμένα ενεργειακά κέντρα ( τσάκρα) μπορεί να συντονίσει και να διεγείρει ή 
να καταστείλει κάποιο κέντρο, με αλλεπάλληλες επιδράσεις στα όργανα που σχετίζονται με αυτό, 
αλλά και να επιδράσει στην ψυχική και νοητική σφαίρα, οδηγώντας στην επανάκτηση της αρμο-
νικής ισορροπίας και μια σταδιακή πορεία εξέλιξης του ατόμου, καθώς μαθαίνει να ακούει και να 
ακολουθεί την εσωτερική του φωνή. 
Οι κρύσταλλοι μπορούν να βελτιώσουν την κατάσταση υγείας με διάφορους τρόπους. Σε  μια 
συνεδρία κρυσταλλοθεραπείας ο θεραπευτής συνδυάζει τη γνώση με τη διαίσθηση, δημιουργεί 

Γεωργία Κ. Κολιοπούλου

Η σελίδα της υγείας
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ΣΑΜΑΝΤΙ

ΝΤΑΡΑΝΑ
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

•Τα τρία Κέντρα του Μυστηρίου, Γ.Α.Πλάνας, Νέα Ακρόπολη
•Η Σοφία της Ανατολής, Γ.Α.Πλάνας, Νέα Ακρόπολη
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•Ερμηνευτικό λεξικό της Ινδικής Φιλοσοφίας, Θεόδωρου Παντουβά.
Ιστορία της Ινδικής Φιλοσοφίας, Δημήτρη Κ. Βελισσαρόπουλου, πρώην πρεσβευτή στην Ινδία, Εκδόσεις 
Δωδώνη.
•Ουπανισάντ του Γιόγκα, Ζαν Βαρέν, Εκδόσεις Δωδώνη.
•Οι δέκα βασικές Ουπανισάντ, Εκδόσεις Ιάμβλιχος.
•Οι Μεγάλοι Μύστες, Εδουάρδου Συρέ, Εκδόσεις Κάκτος.
•Το Μυστικό της Χάθα Γιόγκα. Νικολάου Α. Μαργιωρή Εκδόσεις Ομακοείο Αθηνών
•Ράτζα Γιόγκα, νοητική ανύψωση από την συνείδηση στην υπερσυνείδηση. Νικολάου Α. Μαργιωρή Εκδό-
σεις Ομακοείο Αθηνών
•Ραμακρίσνα ο ημίθεος, Βιβεκανάντα ο σοφός, Ρομαίν Ρολάν, Εκδόσεις Δίβρης.
•Γκνιάνα Γιόγκα, Σουάμι Βιβεκανάντα, Εκδόσεις Κονιδάρη.
•Ινδουισμός, Βασίλης Βιτσαξής, Εκδόσεις βιβλιοπωλείο της Εστίας.
•Τα συστήματα της Γιόγκα, Κιρπάλ Σινγκ, Εκδόσεις Πύρινος Κόσμος.
•Η αυτοβιογραφία ενός Γιόγκι, Γιογκανάντα, Εκδόσεις Βιβλιοπωλείο της Εστίας.
•Γιόγκα, το κλειδί της ζωής, Τζέημς Μακάρτνεϋ, Εκδόσεις Μπουκουμάνη.
•Ασκήσεις Γιόγκα για όλους, S. Mutumdar, Εκδόσεις Κονιδάρη.
•Θιβετανική Γιόγκα, Έβανς – Γουέντζ, Εκδόσεις Τηλορήτης.
•Γιόγκα Ταό, Τσι Σου, Εκδόσεις Θυμάρι.
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τη συνείδησή του  και πετυχαίνει ένα 
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Τρόποι χρήσης των κρυστάλλων 
σε θεραπείες.

«Οι ενέργειες της φύσης είναι οι θεραπευτές των 
ασθενειών» -Ιπποκράτης-
«Ο θεραπευτής είναι βοηθός της φύσης». -Γαλη-
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Η έντονη ζωή που ζούμε, οι συνθήκες καθημερι-
νού στρες ποικίλης αιτιολογίας, οι ψυχοσωματικές 
αλληλεπιδράσεις και η ανεπάρκεια της προοδευτι-
κής, σύγχρονης επιστήμης να αντιμετωπίσει ουσι-
αστικά και ολιστικά τις παθήσεις  της εποχής, οδη-
γούν στην αναζήτηση νέων τρόπων θεραπείας. Η 
έρευνα σε αυτόν τον τομέα, μας οδηγεί πίσω, σε 
θεραπείες που μοιάζουν καινούριες, αλλά οι ρίζες 
τους φθάνουν στα βάθη των χρόνων, στις παρα-
δοσιακές ή απόκρυφες θεραπείες αρχαίων λαών, 

των οποίων τα απομεινάρια υπάρχουν μέχρι σήμερα 
σε κάποιους λαούς.

Ο άνθρωπος αποτελεί ένα αναπόσπαστο κομμάτι της φύ-
σης. Μόνο αντιλαμβανόμενοι το περιβάλλον, τη φύση, τον 

πλανήτη μας και ό,τι σε αυτόν κατοικεί, αλλά και το ηλιακό μας 
σύστημα και την έννοια του  Σύμπαντος σαν μια ολότητα, μπο-
ρούμε να κατανοήσουμε τη μεταξύ μας δυναμική σχέση και 
αλληλεπίδραση.
Τα ζώα, τα φυτά, τα ορυκτά, έχουν τον δικό τους δρόμο εξέ-
λιξης και η παράλληλη παρουσία τους στον πλανήτη  βοη-

θά την ανθρωπότητα να εξελιχθεί μέσα από την έρευνα και παρατήρηση, τη βαθιά μελέτη και τις 
εμπειρίες που μπορούμε να αποκομίσουμε ερχόμενοι σε επαφή με τη φύση. Φαινομενικά είναι εύ-
κολο να διακρίνει κάποιος μια πέτρα από ένα πετράδι, όμως η διάκριση μεταξύ διαφορετικών κα-
τηγοριών ακατέργαστων πετρωμάτων, ημιπολύτιμων και πολύτιμων λίθων και των κρυσταλλικών 
τους δομών απαιτεί αρκετά εξειδικευμένη γνώση. Ακόμα πιο εντυπωσιακό μοιάζει το να μπορεί 
να διακρίνει κάποιος μέσω της όρασης, αφής και  διαίσθησης, τις ιδιότητες των κρυστάλλων και 
πώς μπορούν να δράσουν θεραπευτικά στον άνθρωπο και να τον βοηθήσουν να βρει το δρόμο 
αυτοβελτίωσης, βαδίζοντας  προς την αναζήτηση του εσωτερικού εαυτού.
Ακολουθώντας φυσικά, γεωλογικά φαινόμενα, διαβαθμίσεις πιέσεων, θερμοκρασίας και χημικές 
διεργασίες (π.χ. οξειδώσεις, θειώσεις) πραγματοποιείται η διαδικασία της κρυστάλλωσης. Καθ’ 
όλη την διάρκειά της, η θερμοκρασία και η πίεση διατηρούνται σταθερές. Ο κρύσταλλος που 
δημιουργείται αποκτά τη δική του ιδιοσυχνότητα δόνησης ανάλογα με τη φύση του υλικού από το 
οποίο προήλθε. Αυτό είναι και το κλειδί στη χρήση τους για θεραπευτικούς σκοπούς. Η κατάλληλη 
τοποθέτηση σε συγκεκριμένα ενεργειακά κέντρα ( τσάκρα) μπορεί να συντονίσει και να διεγείρει ή 
να καταστείλει κάποιο κέντρο, με αλλεπάλληλες επιδράσεις στα όργανα που σχετίζονται με αυτό, 
αλλά και να επιδράσει στην ψυχική και νοητική σφαίρα, οδηγώντας στην επανάκτηση της αρμο-
νικής ισορροπίας και μια σταδιακή πορεία εξέλιξης του ατόμου, καθώς μαθαίνει να ακούει και να 
ακολουθεί την εσωτερική του φωνή. 
Οι κρύσταλλοι μπορούν να βελτιώσουν την κατάσταση υγείας με διάφορους τρόπους. Σε  μια 
συνεδρία κρυσταλλοθεραπείας ο θεραπευτής συνδυάζει τη γνώση με τη διαίσθηση, δημιουργεί 

Γεωργία Κ. Κολιοπούλου
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το κατάλληλο 
περιβάλλον και 
ατμόσφαιρα, 
στη συνέχεια 
τοποθετούνται 
οι κατάλληλοι 
κ ρ ύ σ τ α λ λ ο ι , 
σε καθορισμέ-
νες θέσεις και 
σχηματισμούς, 

γύρω και επάνω στο σώμα, χρησιμοποιώντας το 
κατάλληλο μέγεθος και σχήμα κοπής, ανάλογα 
με τις διαταραχές που θέλουμε να θεραπεύσουμε,  
αντιμετωπίζοντας το άτομο ολιστικά. 
Η συχνότερη χρήση των κρυστάλλων, αν και γί-
νεται ασυνείδητα τις περισσότερες φορές, είναι να 
φορεθούν σαν κόσμημα. Μπορούν να επιλεχθούν 
οι κατάλληλοι κρύσταλλοι για τόνωση, ενδυνά-
μωση και ενίσχυση σαν μια επαναφορτιζόμενη 
φυσική μπαταρία. Ή να φορεθούν σαν φυλαχτό, 
παίζοντας ρόλο ενεργειακής ασπίδας, προστα-

τεύοντας από 
αρνητικές επι-
δράσεις. Μπο-
ρούν να ενερ-
γοποιήσουν, να 
φορτίσουν θε-
τικά ή να απο-
φορτίσουν κά-
ποια σημεία του 
χώρου όπου 
ζούμε, ανάλογα 
με το χώρο, τη 
λειτουργία του, 
αλλά και αυ-
τούς που διαμέ-

νουν ή εργάζονται σ’ αυτόν. Βοηθούν την ανάπτυ-
ξη φυτών, τη διατήρηση της υγείας και προστασία 

από ασθένειες 
σε μικρά παιδιά 
και ζώα, όταν 
τοποθετούνται 
κοντά τους ή 
επάνω τους.
 Η τοποθέτηση 
κάτω από το 
μαξιλάρι ενός 
φ ο ρ τ ι σ μ έ ν ο υ 
κ ρ υ σ τ ά λ λ ο υ 
μπορεί να προ-
στατέψει ή και 
να καθοδηγήσει 
κάποιον στον 
αστρικό κόσμο 

του ονείρου. Επίσης, ορισμένοι κρύσταλλοι 
προστατεύουν και διευκολύνουν την ύπνωση, 
το αστρικό ταξίδι ή την προσπάθεια αναδρο-
μής, αλλά έχουν και την ιδιότητα να καθοδηγούν 
το υποκείμενο σε μια βαθύτερη σφαίρα συνει-
δητότητας και επίγνωσης, διευκολύνοντας την 
επαφή με τον εσωτερικό εαυτό όταν το άτομο 
είναι συνειδησιακά έτοιμο και ώριμο για αυτό.
 Κατά το Μεσαίωνα υπήρχαν μάντεις κρυσταλ-
λοσκόποι, που χρησιμοποιούσαν κρυστάλλινες 
σφαίρες ή καθρέφτες από βήρυλλο ή κρύσταλ-
λο χαλαζία. Ο Παράκελσος χρησιμοποιεί για 
πρώτη φορά τη λέξη ελιξήριο «λίθος της γνώ-
σης». Το ελιξίριο αποτελεί εκχύλισμα ή διάλυμα 
ουσιών φυτικής, ζωικής ή ορυκτής προέλευσης 
μέσα σε νερό ή αλκοόλ ή οξύ. Αφού καθαριστεί 
και φορτιστεί κατάλληλα ο κρύσταλλος τοποθε-
τείται για λίγες ώρες σε απεσταγμένο νερό ή αλ-
κοόλ,  έπειτα απομακρύνεται και μπορεί το ελιξί-
ριο να δυναμοποιηθεί με διαδοχικές αραιώσεις.
 Κάτι αντίστοιχο   γίνεται και στην Ομοιοπαθητική 
για την παρασκευή θεραπευτικών σκευασμάτων 
από στοιχεία ορυκτών πετρωμάτων ή μετάλλων. 
Αντίστοιχα και με τα ανθοϊάματα ή τα αιθέρια 
έλαια, ένα ελιξίριο μπορεί να χορηγηθεί διαλυμέ-
νο σε ρόφημα ή σε 
επαφή με το δέρμα 
με λουτρά. 

Οι ιδιότητες των 
κρυστάλλων ήταν 
γνωστές στους αν-
θρώπους σε χρό-
νους αρχαίους, σε 
πολιτισμούς που 
καταστράφηκαν 
ολοσχερώς και 
μαζί με άλλες από-
κρυφες γνώσεις 
κατάφεραν να μη 
χαθούν και να μεταβιβαστούν σαν πυρήνας 
σοφίας στους επόμενους λαμπαδηφόρους της 
ιερής φλόγας, ανεξάρτητα από χρώματα, θρη-
σκείες, γεωγραφικά μήκη και πλάτη. Υπάρχουν 
εντυπωσιακά παραδείγματα της κοινής χρήσης 
ορισμένων πετραδιών και μετάλλων σε διάφο-
ρους απομακρυσμένους πολιτισμούς. Τόσο 
στην Κίνα όσο και στην Ελλάδα, ο σιδηροπυρί-
της χρησιμοποιείτο για προστασία από ερπετά. 
Τα πολυτιμότερα πετράδια κοσμούν από την 
αρχαιότητα μέχρι σήμερα, στέμματα, ενδύματα, 
σκήπτρα ιερέων και βασιλέων. Θα ήταν επιπό-
λαιο να δεχθούμε ότι γίνονταν απλά για λόγους 
αισθητικής ή επιβολής πλούτου, ή στην ακολου-
θία ενός καθαρά τυπικού τελετουργικού, όπως 
γίνεται στις μέρες μας.     
Υπάρχουν αναφορές σε Αρχαία Κείμενα για την 
καταστροφή της Λεμουρίας ή Μου, όπως ένα 

κείμενο από τα Αρχεία της Λάσα, το οποίο ανακά-
λυψε ο Σλήμαν στο Θιβέτ. Επίσης έχουν καταγραφεί  
εμπειρίες και πληροφορίες από άτομα με ψυχικές 
δυνάμεις, που σε αναδρομές περιγράφουν εικόνες 
και βιώματα από την Λεμουρία, αλλά και  την Ατλα-
ντίδα. Ο εξερευνητής Τζωρτζ Χαντ Γουίλιαμσον, με το 
ψευδώνυμο αδελφός Φίλιπ, στο βιβλίο του “Secret 
of the Andes”, περιγράφει τον «Ναό του Θεϊκού 
Φωτός» της Μου, όπου κρεμόταν ο Χρυσός δίσκος 
του Ήλιου και μπροστά του σε ένα μονολιθικό βωμό 
έλαμπε το αιώνιο Λευκό φως της κρυσταλλικής 
Φλόγας. Είχε τη δύναμη, σε συνδυασμό με ένα πο-
λύπλοκο σύστημα κατόπτρων από ατόφιο χρυσά-
φι και κρυσταλλικών φακών, να θεραπεύει όποιον 
έμπαινε στον ναό.  
Ο Έντγκαρ Κέυση σε κάποιες υπαγορεύσεις αναφέ-
ρει τη χρήση κρυστάλλων ακόμα και για την πλοή-
γηση πλοίων και αεροσκαφών στην Ατλαντίδα. Στη 
θολωτή οροφή ενός κεντρικού ναού υπήρχε ένας 

κρύσταλλος, 
τις ενέργειες 
του οποίου 
γνώριζαν και 
χ ε ι ρ ί ζ ο ν τ α ν 
μόνο οι μυη-
μένοι Ονομα-
ζόταν Τουαόι, 
Πέτρα της Φω-
τιάς, και απο-
τελούσε τον 
πυρήνα του 
ενεργειακού κέ-
ντρου της χώ-
ρας. Επίσης ο 
ψυχικός, θερα-
πευτής Φράνκ 

Χάλπερ, ιδρυτής του Ιδρύματος Μεταφυσικής της 
Αριζόνα, περιγράφει το Ναό της Θεραπείας στην 
Ατλαντίδα με μια κεντρική αίθουσα θεραπείας και 
πολλούς μικρούς ατομικούς χώρους θεραπείας με 
κατάλληλα φορτισμένους κρυστάλλους, αλλά και 
κράματα μετάλλων. Το φως διαπερνούσε ήπια και 
διαχέονταν στο χώρο σ’ ένα μεγαλείο χρωματισμών 
που σε συνδυασμό με τους κραδασμούς που εκπέ-
μπονταν συντελούσε στη θεραπεία.
Σύμφωνα με τις πηγές που αναφέραμε, λίγο πριν 
επέλθει η καταστροφή, οι μυημένοι θέλησαν να 
διαφυλάξουν τις γνώσεις και την ιστορία του αν-
θρώπου, για να μεταβιβαστούν στους επόμενους 
πολιτισμούς που θα κατάφερναν να συνεχίσουν το 
μονοπάτι προς τη σοφία. Ως καταλληλότερους φο-
ρείς αυτών των γνώσεων επέλεξαν τους κρυστάλ-
λους. Ένα πέπλο μυστηρίου εξακολουθεί να απλώ-
νεται γύρω από την ύπαρξη δεκάδων κρυστάλλινων 

κρανίων, όπως κάποιο που είχε βρεθεί σε ανα-
σκαφές ενός ναού των Μάγια. Περιγράφονται 
και έχουν καταγραφεί πολλές ιστορίες για τη 
θεραπευτική τους δύναμη και πιστεύεται ότι 
οφείλονται στις πληροφορίες που είναι απο-
θηκευμένες στην κρυσταλλική τους δομή.
Ο Πάπυρος του Έμπερς (1500 πΧ), δίνει αρ-
κετά στοιχεία για τη θεραπευτική χρήση των 
κρυστάλλων και των ορυκτών γενικότερα. Στο 
βιβλίο της Εξόδου περιγράφεται το περιστήθιο 
που φορούσε ο αρχιερέας, με 12 πέτρες, οι 
οποίες εξέπεμπαν ένα θείο φως και αργότε-
ρα ο Ιουδαίος Ιστορικός Ιώσηπος (37-95 πΧ) 
αναφέρει πως έπαψε να λάμπει το περιστήθιο 
όταν ο Θεός δυσαρεστήθηκε από τις παρα-
βιάσεις του Νόμου. Ο Ανδρέας επίσκοπος 
Καισάρειας τον 5ο ή 10ο αιώνα, συσχετίζει με 
τους 12 Μαθητές του Ιησού το συμβολισμό 
των λίθων της Νέας Ιερουσαλήμ στην αποκά-
λυψη του Ιωάννη.
Υπάρχουν συσχετισμοί πολύτιμων πετραδιών 
με τους Πλανήτες του Ηλιακού μας Συστήμα-
τος, τα 12 ζώδια του Ζωδιακού Κύκλου, αλλά 
και μέταλλα, αρώματα, και θεότητες που διο-
χέτευαν την ενέργειά τους μέσα από ορισμέ-
να πετράδια και είχαν καλύτερη επίδραση 
συγκεκριμένες μέρες της εβδομάδας και πα-
ρατίθενται στο τέλος του κειμένου, όπως τους 
συλλέξαμε από το βιβλίο «Τα 3 Κέντρα του Μυ-
στηρίου». Ανακαλύπτουμε επίσης κάποιες πα-
ραλλαγές σε σχέση με τις αντιστοιχίες πετρω-
μάτων και ζωδιακού κύκλου, σε διάφορους 
πολιτισμούς και εποχές , όπως στους Αιγύπτι-
ους και Έλληνες, στο Βυζάντιο, στους Εβραί-
ους, στους Αστρολόγους του Μεσαίωνα μέ-
χρι τους σύγχρονους Αστρολόγους, όπως 
μπορεί να δει κάποιος στο βιβλίο «Ο Κόσμος 
των Πολύτιμων και Ημιπολύτιμων Λίθων». 

Η μελέτη στο πεδίο αυτό έρευνας μπορεί να 
δώσει σημαντικότατες πληροφορίες, χωρίς 
να περιοριστεί μόνο στον τομέα της θεραπευ-
τικής, όμως ο καλύτερος τρόπος να γνωρί-
σουμε πραγματικά τους κρυστάλλους είναι να 
έρθουμε σε επαφή μαζί τους, να διαλέξουμε 
κάποιον που μας έλκει περισσότερο, ακόμα 
και αν δεν ξέρουμε γιατί, και να αφεθούμε στα 
μηνύματα που μπορεί να μας δώσει. Οι κρύ-
σταλλοι μπορεί να βοηθήσουν να ανοιχτεί μια 
ακόμη πόρτα προς το βασίλειο της φύσης και 
τελικά προς τον ίδιο μας τον Εαυτό που απο-
τελεί τον εσωτερικό μας Δάσκαλο. 
Με τη χρήση των κρυστάλλων με σεβασμό 
προς τη φύση και κατανόηση των κρυφών 
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με τις διαταραχές που θέλουμε να θεραπεύσουμε,  
αντιμετωπίζοντας το άτομο ολιστικά. 
Η συχνότερη χρήση των κρυστάλλων, αν και γί-
νεται ασυνείδητα τις περισσότερες φορές, είναι να 
φορεθούν σαν κόσμημα. Μπορούν να επιλεχθούν 
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νουν ή εργάζονται σ’ αυτόν. Βοηθούν την ανάπτυ-
ξη φυτών, τη διατήρηση της υγείας και προστασία 
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σε μικρά παιδιά 
και ζώα, όταν 
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κοντά τους ή 
επάνω τους.
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μαξιλάρι ενός 
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μπορεί να προ-
στατέψει ή και 
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κάποιον στον 
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του ονείρου. Επίσης, ορισμένοι κρύσταλλοι 
προστατεύουν και διευκολύνουν την ύπνωση, 
το αστρικό ταξίδι ή την προσπάθεια αναδρο-
μής, αλλά έχουν και την ιδιότητα να καθοδηγούν 
το υποκείμενο σε μια βαθύτερη σφαίρα συνει-
δητότητας και επίγνωσης, διευκολύνοντας την 
επαφή με τον εσωτερικό εαυτό όταν το άτομο 
είναι συνειδησιακά έτοιμο και ώριμο για αυτό.
 Κατά το Μεσαίωνα υπήρχαν μάντεις κρυσταλ-
λοσκόποι, που χρησιμοποιούσαν κρυστάλλινες 
σφαίρες ή καθρέφτες από βήρυλλο ή κρύσταλ-
λο χαλαζία. Ο Παράκελσος χρησιμοποιεί για 
πρώτη φορά τη λέξη ελιξήριο «λίθος της γνώ-
σης». Το ελιξίριο αποτελεί εκχύλισμα ή διάλυμα 
ουσιών φυτικής, ζωικής ή ορυκτής προέλευσης 
μέσα σε νερό ή αλκοόλ ή οξύ. Αφού καθαριστεί 
και φορτιστεί κατάλληλα ο κρύσταλλος τοποθε-
τείται για λίγες ώρες σε απεσταγμένο νερό ή αλ-
κοόλ,  έπειτα απομακρύνεται και μπορεί το ελιξί-
ριο να δυναμοποιηθεί με διαδοχικές αραιώσεις.
 Κάτι αντίστοιχο   γίνεται και στην Ομοιοπαθητική 
για την παρασκευή θεραπευτικών σκευασμάτων 
από στοιχεία ορυκτών πετρωμάτων ή μετάλλων. 
Αντίστοιχα και με τα ανθοϊάματα ή τα αιθέρια 
έλαια, ένα ελιξίριο μπορεί να χορηγηθεί διαλυμέ-
νο σε ρόφημα ή σε 
επαφή με το δέρμα 
με λουτρά. 

Οι ιδιότητες των 
κρυστάλλων ήταν 
γνωστές στους αν-
θρώπους σε χρό-
νους αρχαίους, σε 
πολιτισμούς που 
καταστράφηκαν 
ολοσχερώς και 
μαζί με άλλες από-
κρυφες γνώσεις 
κατάφεραν να μη 
χαθούν και να μεταβιβαστούν σαν πυρήνας 
σοφίας στους επόμενους λαμπαδηφόρους της 
ιερής φλόγας, ανεξάρτητα από χρώματα, θρη-
σκείες, γεωγραφικά μήκη και πλάτη. Υπάρχουν 
εντυπωσιακά παραδείγματα της κοινής χρήσης 
ορισμένων πετραδιών και μετάλλων σε διάφο-
ρους απομακρυσμένους πολιτισμούς. Τόσο 
στην Κίνα όσο και στην Ελλάδα, ο σιδηροπυρί-
της χρησιμοποιείτο για προστασία από ερπετά. 
Τα πολυτιμότερα πετράδια κοσμούν από την 
αρχαιότητα μέχρι σήμερα, στέμματα, ενδύματα, 
σκήπτρα ιερέων και βασιλέων. Θα ήταν επιπό-
λαιο να δεχθούμε ότι γίνονταν απλά για λόγους 
αισθητικής ή επιβολής πλούτου, ή στην ακολου-
θία ενός καθαρά τυπικού τελετουργικού, όπως 
γίνεται στις μέρες μας.     
Υπάρχουν αναφορές σε Αρχαία Κείμενα για την 
καταστροφή της Λεμουρίας ή Μου, όπως ένα 

κείμενο από τα Αρχεία της Λάσα, το οποίο ανακά-
λυψε ο Σλήμαν στο Θιβέτ. Επίσης έχουν καταγραφεί  
εμπειρίες και πληροφορίες από άτομα με ψυχικές 
δυνάμεις, που σε αναδρομές περιγράφουν εικόνες 
και βιώματα από την Λεμουρία, αλλά και  την Ατλα-
ντίδα. Ο εξερευνητής Τζωρτζ Χαντ Γουίλιαμσον, με το 
ψευδώνυμο αδελφός Φίλιπ, στο βιβλίο του “Secret 
of the Andes”, περιγράφει τον «Ναό του Θεϊκού 
Φωτός» της Μου, όπου κρεμόταν ο Χρυσός δίσκος 
του Ήλιου και μπροστά του σε ένα μονολιθικό βωμό 
έλαμπε το αιώνιο Λευκό φως της κρυσταλλικής 
Φλόγας. Είχε τη δύναμη, σε συνδυασμό με ένα πο-
λύπλοκο σύστημα κατόπτρων από ατόφιο χρυσά-
φι και κρυσταλλικών φακών, να θεραπεύει όποιον 
έμπαινε στον ναό.  
Ο Έντγκαρ Κέυση σε κάποιες υπαγορεύσεις αναφέ-
ρει τη χρήση κρυστάλλων ακόμα και για την πλοή-
γηση πλοίων και αεροσκαφών στην Ατλαντίδα. Στη 
θολωτή οροφή ενός κεντρικού ναού υπήρχε ένας 

κρύσταλλος, 
τις ενέργειες 
του οποίου 
γνώριζαν και 
χ ε ι ρ ί ζ ο ν τ α ν 
μόνο οι μυη-
μένοι Ονομα-
ζόταν Τουαόι, 
Πέτρα της Φω-
τιάς, και απο-
τελούσε τον 
πυρήνα του 
ενεργειακού κέ-
ντρου της χώ-
ρας. Επίσης ο 
ψυχικός, θερα-
πευτής Φράνκ 

Χάλπερ, ιδρυτής του Ιδρύματος Μεταφυσικής της 
Αριζόνα, περιγράφει το Ναό της Θεραπείας στην 
Ατλαντίδα με μια κεντρική αίθουσα θεραπείας και 
πολλούς μικρούς ατομικούς χώρους θεραπείας με 
κατάλληλα φορτισμένους κρυστάλλους, αλλά και 
κράματα μετάλλων. Το φως διαπερνούσε ήπια και 
διαχέονταν στο χώρο σ’ ένα μεγαλείο χρωματισμών 
που σε συνδυασμό με τους κραδασμούς που εκπέ-
μπονταν συντελούσε στη θεραπεία.
Σύμφωνα με τις πηγές που αναφέραμε, λίγο πριν 
επέλθει η καταστροφή, οι μυημένοι θέλησαν να 
διαφυλάξουν τις γνώσεις και την ιστορία του αν-
θρώπου, για να μεταβιβαστούν στους επόμενους 
πολιτισμούς που θα κατάφερναν να συνεχίσουν το 
μονοπάτι προς τη σοφία. Ως καταλληλότερους φο-
ρείς αυτών των γνώσεων επέλεξαν τους κρυστάλ-
λους. Ένα πέπλο μυστηρίου εξακολουθεί να απλώ-
νεται γύρω από την ύπαρξη δεκάδων κρυστάλλινων 

κρανίων, όπως κάποιο που είχε βρεθεί σε ανα-
σκαφές ενός ναού των Μάγια. Περιγράφονται 
και έχουν καταγραφεί πολλές ιστορίες για τη 
θεραπευτική τους δύναμη και πιστεύεται ότι 
οφείλονται στις πληροφορίες που είναι απο-
θηκευμένες στην κρυσταλλική τους δομή.
Ο Πάπυρος του Έμπερς (1500 πΧ), δίνει αρ-
κετά στοιχεία για τη θεραπευτική χρήση των 
κρυστάλλων και των ορυκτών γενικότερα. Στο 
βιβλίο της Εξόδου περιγράφεται το περιστήθιο 
που φορούσε ο αρχιερέας, με 12 πέτρες, οι 
οποίες εξέπεμπαν ένα θείο φως και αργότε-
ρα ο Ιουδαίος Ιστορικός Ιώσηπος (37-95 πΧ) 
αναφέρει πως έπαψε να λάμπει το περιστήθιο 
όταν ο Θεός δυσαρεστήθηκε από τις παρα-
βιάσεις του Νόμου. Ο Ανδρέας επίσκοπος 
Καισάρειας τον 5ο ή 10ο αιώνα, συσχετίζει με 
τους 12 Μαθητές του Ιησού το συμβολισμό 
των λίθων της Νέας Ιερουσαλήμ στην αποκά-
λυψη του Ιωάννη.
Υπάρχουν συσχετισμοί πολύτιμων πετραδιών 
με τους Πλανήτες του Ηλιακού μας Συστήμα-
τος, τα 12 ζώδια του Ζωδιακού Κύκλου, αλλά 
και μέταλλα, αρώματα, και θεότητες που διο-
χέτευαν την ενέργειά τους μέσα από ορισμέ-
να πετράδια και είχαν καλύτερη επίδραση 
συγκεκριμένες μέρες της εβδομάδας και πα-
ρατίθενται στο τέλος του κειμένου, όπως τους 
συλλέξαμε από το βιβλίο «Τα 3 Κέντρα του Μυ-
στηρίου». Ανακαλύπτουμε επίσης κάποιες πα-
ραλλαγές σε σχέση με τις αντιστοιχίες πετρω-
μάτων και ζωδιακού κύκλου, σε διάφορους 
πολιτισμούς και εποχές , όπως στους Αιγύπτι-
ους και Έλληνες, στο Βυζάντιο, στους Εβραί-
ους, στους Αστρολόγους του Μεσαίωνα μέ-
χρι τους σύγχρονους Αστρολόγους, όπως 
μπορεί να δει κάποιος στο βιβλίο «Ο Κόσμος 
των Πολύτιμων και Ημιπολύτιμων Λίθων». 

Η μελέτη στο πεδίο αυτό έρευνας μπορεί να 
δώσει σημαντικότατες πληροφορίες, χωρίς 
να περιοριστεί μόνο στον τομέα της θεραπευ-
τικής, όμως ο καλύτερος τρόπος να γνωρί-
σουμε πραγματικά τους κρυστάλλους είναι να 
έρθουμε σε επαφή μαζί τους, να διαλέξουμε 
κάποιον που μας έλκει περισσότερο, ακόμα 
και αν δεν ξέρουμε γιατί, και να αφεθούμε στα 
μηνύματα που μπορεί να μας δώσει. Οι κρύ-
σταλλοι μπορεί να βοηθήσουν να ανοιχτεί μια 
ακόμη πόρτα προς το βασίλειο της φύσης και 
τελικά προς τον ίδιο μας τον Εαυτό που απο-
τελεί τον εσωτερικό μας Δάσκαλο. 
Με τη χρήση των κρυστάλλων με σεβασμό 
προς τη φύση και κατανόηση των κρυφών 

Η σελίδα της υγείας
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της νόμων, μπορούμε να καθαρίσουμε από περιττά συναισθήματα και σκέψεις  και να αναγνωρίσου-
με τα βαθύτερα και αληθινά συναισθήματά μας και τις πιο υψηλές σκέψεις μας και να καταφέρουμε, 
αναγνωρίζοντάς τα, να υπερνικήσουμε τα εμπόδια που εμείς οι ίδιοι έχουμε θέσει στον εαυτό μας. Ίσως 
τότε να καταφέρουμε να αντιληφθούμε το σιωπηλό τους τραγούδι, τη δόνηση την οποία εκπέμπουν, να 
συντονιστούμε μαζί της και να ανακαλύψουμε τη δική μας δόνηση και ιδιοσυχνότητα, σαν μια χορδή 
της άρπας του σύμπαντος, προσφέροντας το έργο και τη δράση μας, συμμετέχοντας σε μια ουράνια 
μελωδία στα χέρια του δημιουργού. 

ΑΡΧΑΪΚΟ ΒΗΜΑ 
 
Στις 5 Φεβρουαρίου 2005 ο συνεργάτης του περιοδικού μας Γιώργος Χαραλαμπόπουλος έφυγε για 
το «Μεγάλο Ταξίδι» σε ηλικία μόλις 57 ετών. Η σελίδα ΑΡΧΑΪΚΟ ΒΗΜΑ φιλοξένησε τα άρθρα του επί 12 
χρόνια κι αυτός μοιράστηκε μαζί μας τις πολύτιμες γνώσεις του, αποτέλεσμα έρευνας πολλών ετών. 
Το κενό που αφήνει στο χώρο της αναζήτησης είναι μεγάλο...όμως εμείς ξέρουμε, όπως κι εκείνος 
άλλωστε, ότι ο σωματικός θάνατος δεν είναι το τέλος... 

Αποσπάσματα από άρθρα του Γιώργου Χαραλαμπόπουλου στο περιοδικό μας: 

 τεύχος 65, Νοέμβριος – Δεκέμβριος 1993
«ΘΕΙΑ ΧΛΗΔΩΝ», Ο ΙΕΡΟΣ ΗΧΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
... 
Ο Θεός του φωτός και της μουσικής δεν ονομάστηκε τυχαία Απόλλων. Η μουσική των σφαιρών, 
η κοσμική ροή του ήχου, ο Απόλλων, ο Πυθαγόρας και το Μαντείο των Δελφών (ο ομφαλός του 
κόσμου), έχουν κάποια ετυμολογική σχέση με την ιερή φωνή του Θεού. Το όνομα του Πυθαγόρα 
επιδέχεται ορισμένες ετυμολογικές ερμηνείες όπως «αγορήτης της πυθίας φωνής» ή «ο άγων τον 
πύθιο νου στο φως».   

τεύχος 91, Ιανουάριος - Μάρτιος  1999
«ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ»
...
Η σκηνογραφία, η εφαρμογή της προοπτικής στην αρχιτεκτονική, η ακουστική και οι σκηνικές 
τέχνες, αποτέλεσαν ιδιαίτερα αντικείμενα έρευνας, με πρωτεργάτες τους αρχιτέκτονες της αρχαί-
ας Ελλάδας. Αυτοί έπρεπε να δημιουργούν έργα με συμμετρικό σχήμα και να βρίσκουν, κατά το 
δυνατόν, τα μέσα που θα περιόριζαν την οπτική απάτη. Για το σκοπό αυτό, είχαν πάντα υπόψη 
τους το αντικείμενο «που έβλεπε το μάτι» και όχι την πραγματική συμμετρία και τα πραγματικά 
σχήματα. 

τεύχος 115, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος  1999
«Ο ΚΙΘΑΡΩΔΟΣ ΟΝΟΣ»
...
Η μαρτυρία του ιστορικού Διόδωρου του Σικελιώτη, σχετικά με τις ιεροτελεστίες της Κυβέλης που 
ήταν αποδεκτές και από τους Ατλάντιους (το βορειοδυτικό τμήμα της Aφρικής), εναρμονίζεται 
και με τους αρχαιότερους λιβυκούς μύθους όπου ο Διόνυσος παρουσιάζεται σαν συνθέτης των 
φρυγικών επών. Μάλιστα στην εκστρατεία του Διόνυσου έλαβαν μέρος και οι ευγενέστεροι από 
τους κατοίκους της Νύσσας, οι ονομαζόμενοι Σιληνοί.

����� �����
��������

���������
��������

�����������
�������� ������� ������� ����� ��������

����� ������� ����� ����� �µµ�� ���µ����
�������� ������ ������ �����

�������� ����

������ ���������
������� �������� ���� ������� ������ ������������� ��������

����µ�� ������� ������� ���� �������� ���������� ����µ��
������� ��µ��

�������� �������
��µ��� ��µ�� ��µ������� ������

�µ������ ���µ� ������ ���� ��µ���� ������

���� ������� ���� ��� ���µ����
������ ������ �������

���������� �����

�������� ������� ��µ���� ���� �������� ����µ����
�������

�������
�������� ��µ��

����� ���������
������� �������� ��� �µ������

���µ���� ������ ���������
����, ������� ��������

�������� ����� ���� ��� ���µ����
������ ������ �����µ�

������ �������

������� ��µ��� ����µ�� ������ �������� ���������� ������� ���� ����

��������� �������
����� ����� ������� ������ �������� ������ ������ ������

�������� �������
������� ��� ������� �µ������� ������� �������� �������

������ ��µ���
��������� �������� ��������� ���������� ������� �����µ����

��µ��� ��������

Η σελίδα της υγείας

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΊΑ
1. «Το Τραγούδι των Κρυστάλλων». Δημήτρης Κουτσούκης, Εκδόσεις Καστανιώτη.           
2. «Κρύσταλλοι Διαλογισμός και Υγεία». Αντώνης Βαρσαμούδης, Εκδόσεις Κέδρος.
3. «Ο Κόσμος των Πολύτιμων και Ημιπολύτιμων Λίθων». Rudolf Duda, Lubos Rejl.  Εκδόσεις Παπασωτηρί-
ου.
4. «Ορφέως, Λιθικά Κηρύγματα», «Σωκράτους και Διονυσίου, Περί Λίθων». Γεωργίου Ν. Γιαννάκη.
      Εκδόσεις Πανεπιστημίου Ιωανννίνων.
5. «Τα 3 Κέντρα του Μυστηρίου». Γ. Α. Πλάνας. Εκδόσεις Νέα Ακρόπολη.

Σχεδιάγραμμα της 
μοριακής 
δομής του Quartz.

Σχεδιάγραμμα της 
μοριακής 
δομής του διαμαντιού.
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της νόμων, μπορούμε να καθαρίσουμε από περιττά συναισθήματα και σκέψεις  και να αναγνωρίσου-
με τα βαθύτερα και αληθινά συναισθήματά μας και τις πιο υψηλές σκέψεις μας και να καταφέρουμε, 
αναγνωρίζοντάς τα, να υπερνικήσουμε τα εμπόδια που εμείς οι ίδιοι έχουμε θέσει στον εαυτό μας. Ίσως 
τότε να καταφέρουμε να αντιληφθούμε το σιωπηλό τους τραγούδι, τη δόνηση την οποία εκπέμπουν, να 
συντονιστούμε μαζί της και να ανακαλύψουμε τη δική μας δόνηση και ιδιοσυχνότητα, σαν μια χορδή 
της άρπας του σύμπαντος, προσφέροντας το έργο και τη δράση μας, συμμετέχοντας σε μια ουράνια 
μελωδία στα χέρια του δημιουργού. 

ΑΡΧΑΪΚΟ ΒΗΜΑ 
 
Στις 5 Φεβρουαρίου 2005 ο συνεργάτης του περιοδικού μας Γιώργος Χαραλαμπόπουλος έφυγε για 
το «Μεγάλο Ταξίδι» σε ηλικία μόλις 57 ετών. Η σελίδα ΑΡΧΑΪΚΟ ΒΗΜΑ φιλοξένησε τα άρθρα του επί 12 
χρόνια κι αυτός μοιράστηκε μαζί μας τις πολύτιμες γνώσεις του, αποτέλεσμα έρευνας πολλών ετών. 
Το κενό που αφήνει στο χώρο της αναζήτησης είναι μεγάλο...όμως εμείς ξέρουμε, όπως κι εκείνος 
άλλωστε, ότι ο σωματικός θάνατος δεν είναι το τέλος... 

Αποσπάσματα από άρθρα του Γιώργου Χαραλαμπόπουλου στο περιοδικό μας: 

 τεύχος 65, Νοέμβριος – Δεκέμβριος 1993
«ΘΕΙΑ ΧΛΗΔΩΝ», Ο ΙΕΡΟΣ ΗΧΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
... 
Ο Θεός του φωτός και της μουσικής δεν ονομάστηκε τυχαία Απόλλων. Η μουσική των σφαιρών, 
η κοσμική ροή του ήχου, ο Απόλλων, ο Πυθαγόρας και το Μαντείο των Δελφών (ο ομφαλός του 
κόσμου), έχουν κάποια ετυμολογική σχέση με την ιερή φωνή του Θεού. Το όνομα του Πυθαγόρα 
επιδέχεται ορισμένες ετυμολογικές ερμηνείες όπως «αγορήτης της πυθίας φωνής» ή «ο άγων τον 
πύθιο νου στο φως».   

τεύχος 91, Ιανουάριος - Μάρτιος  1999
«ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ»
...
Η σκηνογραφία, η εφαρμογή της προοπτικής στην αρχιτεκτονική, η ακουστική και οι σκηνικές 
τέχνες, αποτέλεσαν ιδιαίτερα αντικείμενα έρευνας, με πρωτεργάτες τους αρχιτέκτονες της αρχαί-
ας Ελλάδας. Αυτοί έπρεπε να δημιουργούν έργα με συμμετρικό σχήμα και να βρίσκουν, κατά το 
δυνατόν, τα μέσα που θα περιόριζαν την οπτική απάτη. Για το σκοπό αυτό, είχαν πάντα υπόψη 
τους το αντικείμενο «που έβλεπε το μάτι» και όχι την πραγματική συμμετρία και τα πραγματικά 
σχήματα. 

τεύχος 115, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος  1999
«Ο ΚΙΘΑΡΩΔΟΣ ΟΝΟΣ»
...
Η μαρτυρία του ιστορικού Διόδωρου του Σικελιώτη, σχετικά με τις ιεροτελεστίες της Κυβέλης που 
ήταν αποδεκτές και από τους Ατλάντιους (το βορειοδυτικό τμήμα της Aφρικής), εναρμονίζεται 
και με τους αρχαιότερους λιβυκούς μύθους όπου ο Διόνυσος παρουσιάζεται σαν συνθέτης των 
φρυγικών επών. Μάλιστα στην εκστρατεία του Διόνυσου έλαβαν μέρος και οι ευγενέστεροι από 
τους κατοίκους της Νύσσας, οι ονομαζόμενοι Σιληνοί.
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Η σελίδα της υγείας

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΊΑ
1. «Το Τραγούδι των Κρυστάλλων». Δημήτρης Κουτσούκης, Εκδόσεις Καστανιώτη.           
2. «Κρύσταλλοι Διαλογισμός και Υγεία». Αντώνης Βαρσαμούδης, Εκδόσεις Κέδρος.
3. «Ο Κόσμος των Πολύτιμων και Ημιπολύτιμων Λίθων». Rudolf Duda, Lubos Rejl.  Εκδόσεις Παπασωτηρί-
ου.
4. «Ορφέως, Λιθικά Κηρύγματα», «Σωκράτους και Διονυσίου, Περί Λίθων». Γεωργίου Ν. Γιαννάκη.
      Εκδόσεις Πανεπιστημίου Ιωανννίνων.
5. «Τα 3 Κέντρα του Μυστηρίου». Γ. Α. Πλάνας. Εκδόσεις Νέα Ακρόπολη.

Σχεδιάγραμμα της 
μοριακής 
δομής του Quartz.

Σχεδιάγραμμα της 
μοριακής 
δομής του διαμαντιού.
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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

 Οι Πολεμικές Τέχνες έτσι όπως ασκούνται σήμερα στη Δύση, στο σύνολο τους σχεδόν, 
ήρθαν από την Ανατολή. Αυτό δεν συνέβη όμως μόνο με τις Πολεμικές Τέχνες. Ήρθαν και άλλα 
στοιχεία του πολιτισμού και της κουλτούρας των ανατολικών χωρών, όπως η Γιόγκα, το Σιάτσου, 
η Ικεμπάνα, το Ζεν, ο Διαλογισμός κ.α. Τα περισσότερα όμως από αυτά ο δυτικός άνθρωπος τα 
πήρε πολύ εξωτερικά και επιδερμικά. Ας αναφέρουμε  π.χ. τη Γιόγκα. Από ένα  βαθύ φιλοσοφικό 
σύστημα της Ινδίας με πολύ βαθιές διδασκαλίες και προεκτάσεις, ο δυτικός  πήρε ένα μονάχα 
τμήμα της, τη Χάθα Γιόγκα, η οποία είναι ένα πρωταρχικό στάδιο της Γιόγκα και προετοιμάζει το 
φυσικό σώμα εκείνου, ο οποίος ξεκινά να ασχοληθεί με το συγκεκριμένο δρόμο. Το αποτέλεσμα 
ήταν να θεωρηθεί η Γιόγκα εξ ολοκλήρου ένα σύστημα σωματικής υγείας, εκγύμνασης, χαλάρω-
σης κ.τ.λ. ενώ κάθε άλλο παρά κάτι τέτοιο συμβαίνει.
            Κάτι παρόμοιο έγινε και με τις Πολεμικές Τέχνες. Από Δρόμος ζωής (Do στα ιαπωνικά) και 
σφυρηλάτησης του χαρακτήρα στη μάχη του ανθρώπου με τον εαυτό του, πολλοί θεωρούν ότι 
είναι ένας τρόπος δυναμώματος του σώματος, εξυγίανσης του οργανισμού, αναπνοών κ.τ.λ. 
Βέβαια ως δρόμος βασισμένος στην Αρμονία, ο δρόμος των Πολεμικών τεχνών, μπορεί να έχει 
σαν αποτέλεσμα ένα δυνατό υγιές και εξισορροπημένο σώμα. Όμως κάθε άλλο παρά αποκλει-
στικός σκοπός των πολεμικών τεχνών είναι αυτό. Και όσοι ακολουθούν αυτόν το δρόμο με σκοπό 
να γυμνάζονται απλώς για να φαίνονται νέοι και δυνατοί -πρόκειται για μια από τις σύγχρονες 
μανίες που επικρατούν στη Δύση-  αργά η γρήγορα  θα σταματήσουν, επειδή αυτός ο δρόμος 
είναι δρόμος ζωής και όχι ένα πρόσκαιρο χόμπυ. Ούτε είναι  ένα μέσον για να νικήσει κανείς  τα 
αποτελέσματα του χρόνου επάνω του.
         Για να διαδοθούν επίσης περισσότερο οι Πολεμικές Τέχνες στον κόσμο  καθιερώθηκαν 
οι αγώνες οι οποίοι δεν υπήρχαν αρχικά. Με την καθιέρωση των αγώνων  ναι μεν οι Πολεμι-
κές Τέχνες κέρδισαν σε δημοτικότητα, αλλά χάθηκαν πολλά στοιχεία της παράδοσης, επειδή οι 
δάσκαλοι μετατράπηκαν σε  απλούς προπονητές αθλητών, οι μαχητές των Πολεμικών Τεχνών 
μετατράπηκαν σε κυνηγούς πόντων στους αγώνες και ταυτοχρόνως εισχώρησε το στοιχείο της 
οικονομικής εκμετάλλευσης με το κυνήγι της πριμοδότησης και οικονομικής ενίσχυσης των δια-
φόρων αθλητικών συλλόγων στους οποίους εντάχτηκαν οι Πολεμικές Τέχνες. Πολλοί δάσκαλοι 
αναρωτιούνται αν αξίζει π.χ. το Καράτε να γίνει Ολυμπιακό άθλημα, επειδή έτσι θα χαθούν και 
τα τελευταία στοιχεία που το χαρακτηρίζουν ως παραδοσιακό τρόπο άσκησης. Από την άλλη 
όμως η τεράστια δημοτικότητα του αθλήματος, με συνεπακόλουθο τεράστια οικονομικά κέρδη 
για πολλούς ιδιοκτήτες σχολών, είναι μεγάλος πειρασμός  για να θυσιαστούν αξίες της  παράδο-
σης, όπως έγινε και σε πολλούς άλλους τομείς. Υπάρχουν βέβαια και αρκετοί δάσκαλοι οι οποίοι  
συνδυάζουν την παράδοση με το σπορ Καράτε αλλά είναι λίγοι. Όπως υπάρχουν και συστήματα 
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Σάββας Παττακός

τα οποία δεν συμμετέχουν σε αγώνες. Όμως 
αυτό που έχει καθιερωθεί περισσότερο στη 
Δύση είναι το αθλητικό κομμάτι. Μάλιστα αρ-
κετά μεγάλη δημοτικότητα έχει το Kick Boxing, 
το οποίο είναι μείγμα πυγμαχίας και Καράτε. 
Πολλές φορές μπορεί να είναι αποτελεσματι-
κό για καυγάδες στο δρόμο, για αυτοάμυνα 
και για θέαμα, όμως δεν έχει καμιά σχέση με 
το παραδοσιακό Καράτε. Τελευταία δε, έχουν 
καθιερωθεί και «αγώνες σε κλουβιά» που κάθε 
άλλο παρά μας θυμίζουν το σεβασμό στην 
ανθρώπινη προσωπικότητα και τη φιλοσο-
φία των Πολεμικών Τεχνών. Πιο πολύ μας θυ-
μίζουν τη μετατροπή της αρχαίας ελληνικής 
πάλης μεταξύ ελεύθερων πολιτών αθλητών 
σε αιματηρούς  αγώνες μεταξύ δούλων μονο-
μάχων στη Ρώμη απλά και μόνο για το θέαμα 
που ικανοποιούσε τον όχλο.
 Η μετατροπή των Πολεμικών τεχνών σε 
σπορ μας φέρνει σε επαφή με ένα άλλο θέμα 
το οποίο έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις 
και συγκρούσεις. Το ότι δηλαδή κάποιοι θεω-
ρούν τις Πολεμικές Τέχνες σαν τέχνες στρατι-
ωτικής αντιπαράθεσης  αποκλειστικά. Οπότε  
θεωρούν ότι οι σύγχρονες Πολεμικές Τέχνες 
στην Ανατολή και τη Δύση έχουν ξεφύγει από 
το σκοπό τους και δεν πρέπει να ονομάζονται 
έτσι. 
             Βέβαια οι Πολεμικές Τέχνες ξεκίνησαν 
και καλλιεργήθηκαν με στόχο τη χρησιμότητά 
τους στις πολεμικές συγκρούσεις που επικρα-
τούσαν  σε διάφορες  εποχές. Πρόκειται για 
περιόδους έντονων πολεμικών αντιπαραθέσε-
ων, όπως π.χ. στις εποχές των αντιμαχομένων 
βασιλείων και δυναστειών της Κίνας και της 
Κορέας ή την περίοδο των Σογκούν  στην  με-
σαιωνική Ιαπωνία. Όμως όταν οι πολλές συ-
γκρούσεις έπαψαν, και κυρίως όταν επικράτη-
σαν τα πυροβόλα όπλα,  ο τύπος μάχης στον 
οποίο η γνώση των Πολεμικών Τεχνών  ήταν 
απαραίτητη, άλλαξε. Οι Πολεμικές Τέχνες έτσι 
όπως ασκούνταν τότε έπεσαν σε αχρηστία, 
όπως εξαλείφθηκαν και οι πολεμιστές που τις 
χρησιμοποιούσαν, όπως οι Σαμουράι. Όμως 
οι μεγάλοι Δάσκαλοι τις μετέτρεψαν σε ένα 
μέσο αυτοβελτίωσης, επειδή στην μεθοδολο-
γία της άσκησης τους ο άνθρωπος δεν βρί-
σκεται αντιμέτωπος μόνο με έναν εξωτερικό 
εχθρό. Κυρίως βρίσκεται αντιμέτωπος με τον 
ίδιο τον εαυτό του, ο οποίος με τους φόβους 

και τα άγχη του είναι ο κυριότερος αντίπα-
λος. Πρόκειται για την εσωτερική μάχη την 
οποία συναντούμε  στις φιλοσοφικές δι-
δασκαλίες όλων των εποχών. Το να νική-
σει κανείς τον εαυτό του είναι η πρώτη και 
καλύτερη από όλες τις μάχες έγραφε ο με-
γάλος φιλόσοφος Πλάτωνας στην αρχαία 
Ελλάδα. 
Στο κείμενο του Δαμαπάδα -το οποίο περιέ-
χει σημαντικές διδασκαλίες του Βούδα- δια-
βάζουμε: «Ακόμα κι αν ένας άνδρας νικήσει  
χίλιους εχθρούς σε χίλιες μάχες, αυτός που 
θα νικήσει τον εαυτό του είναι ο μεγαλύτε-
ρος πολεμιστής».
Η Φιλοσοφία των Πολεμικών τεχνών δεν 
έχει χαθεί. Οφείλουμε να την αναζητήσουμε 
ξανά και να την ξαναζήσουμε. Δεν υπάρ-
χουν μόνο λάθη στην ενασχόληση με τις 
Πολεμικές Τέχνες. Για αυτό το λόγο μετά από 
μια σύνθεση των θεμάτων των προηγού-
μενων σελίδων τις οποίες γράψαμε για το 
θέμα, θα περάσουμε σε μια ιστορική-φιλο-
σοφική παρουσίαση των Πολεμικών Τεχνών 
με στόχο να μεταδώσουμε στους αναγνώ-
στες μας τα  θετικά στοιχεία της ενασχόλη-
σης  με το DO.
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χίλιους εχθρούς σε χίλιες μάχες, αυτός που 
θα νικήσει τον εαυτό του είναι ο μεγαλύτε-
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χουν μόνο λάθη στην ενασχόληση με τις 
Πολεμικές Τέχνες. Για αυτό το λόγο μετά από 
μια σύνθεση των θεμάτων των προηγού-
μενων σελίδων τις οποίες γράψαμε για το 
θέμα, θα περάσουμε σε μια ιστορική-φιλο-
σοφική παρουσίαση των Πολεμικών Τεχνών 
με στόχο να μεταδώσουμε στους αναγνώ-
στες μας τα  θετικά στοιχεία της ενασχόλη-
σης  με το DO.
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βιβλίων
παρουσίαση

2. Διδασκαλίες του Ιδρυτή του Αϊκίντο 
Μοριχέι Ουεσίμπα

 Πρόκειται για ένα εγχειρίδιο με διδασκαλίες του ιδρυ-
τή του Αϊκίντο, το οποίο έμεινε για πολλά χρόνια αδημοσίευ-
το. 
 Περιέχει στοιχεία από τις βασικές αρχές του ιδρυτή 
αυτού του δημοφιλούς συστήματος, που περιέχονται ακόμη 
και σε ποιήματα. ΄Εχει προστεθεί βιογραφικό σημείωμα της 
ζωής του Ουεσίμπα, καθώς και φωτογραφίες στις οποίες 
παρουσιάζει αρκετές από τις τεχνικές του.

3. Μυστικές Τακτικές
Καζούμι Ταμπάτα

Μαθήματα στρατηγικής από τους Μεγάλους Δα-
σκάλους των Πολεμικών Τεχνών.

Το πολύτιμο αυτό βιβλίο «περιέχει αρχαία σοφία για 
σύγχρονους αναγνώστες», όπως σημειώνει ο εκδό-
της. Ο αναγνώστης θα βρει σε αυτό θέματα όπως 
η σχέση μεταξύ της φιλοσοφίας του Ζεν και της 
πνευματικής ανάπτυξης του πολεμιστή ή τη σχέση 
ξιφασκίας και του δρόμου της αυτογνωσίας. Ακόμη 
αναπτύσσονται θέματα όμως στρατηγική, ψυχολο-
γία, ηγεσία και πολλά άλλα, όλα γραμμένα από με-
γάλους δασκάλους των Πολεμικών Τεχνών.

4. Εισαγωγή στο Καράτε-Ντο 
Γκιτσίν Φουνακόσι

 Μετά το «Καράτε-Ντο: ο δρόμος της ζωής 
μου», το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Κέ-
δρος», το Αλκίμαχον έκδωσε το βιβλίο αυτό, που περι-
έχει αρκετά ανέκδοτα κείμενα του Φουνακόσι, καθώς 
και εικονογραφημένες τεχνικές. Περιλαμβάνει ακόμη 
και ιστορίες ανθρώπων οι οποίοι υπήρξαν ζωντανοί 
θρύλοι της εποχής του.

βιβλίων παρουσίαση

1. Οι Πολεμικές Τέχνες και οι Δρόμοι της Ιαπωνίας
Ντον Φ. Ντρέγκερ

Πρόκειται για το πρώτο βιβλίο της Τριλογίας, η οποία 
ουσιαστικά παρουσιάζει τη μαχητική ιστορία της Ιαπω-
νίας.
Σε αυτό το πρώτο βιβλίο βρίσκουμε όλα αυτά τα στοιχεία 
που εισάγουν αυτούς που ενδιαφέρονται για τον κόσμο 
των Σαμουράι, τα όπλα τους, τη φιλοσοφία, τον τρόπο 
μάχης τους κλπ.

Κυκλοφορούν όλα από τις εκδόσεις « Αλκίμαχον»
Πολυτεχνείου 12Α – 14422 Ν. Ηράκλειο
Τηλ. 210-2840588

Τέσσερα ακόμη ενδιαφέροντα βιβλία για 
τις Πολεμικές Τέχνες 
Από τις εκδόσεις «Αλκίμαχον»:
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ΣΩΚΡΑΤΗΣ Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΣ

Αυτός που με την ιδιόρρυθμη προσωπικό-
τητά του και τον εντελώς νέο φιλοσοφικό 
τρόπο του, αποτελεί σταθμό στην ιστορία 
της φιλοσοφίας...

ΟΙ ΜΥΣΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΩΝ ΠΥΡΑΜΙΔΩΝ

Η μυστική γνώση είναι αυτή που οδήγησε 
τους αρχαίους πολιτισμούς στην ανύψω-
ση των πυραμίδων. Σήμερα στεκόμαστε 
με δέος μπροστά σ’ αυτό το μυστήριο. 
Υπάρχει άραγε απάντηση;

Ο ΠΟΛΕΜΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΣΤΗΝ ΙΝΔΙΑ

Ο εσωτερικός άνθρωπος και η μάχη του. 
Η ανθρωπότητα ολόκληρη που μάχεται να 
κατακτήσει την αιωνιότητα και να αποκτή-
σει τα βαθύτερα επίπεδα του πνεύματος.

Επόμενο τεύχος
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