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Αγαπητοί αναγνώστες, 
 
“ Το μόνο σχέδιο που ένας λογικός άνθρωπος μπορεί να έχει, είναι να 
γίνει ότι μπορεί καλύτερο. Να επεκτείνει τα όρια του και να συνεχίσει να 
προοδεύει μέχρι την ημέρα που θα πεθάνει. Να προσπαθεί για τον 
επόμενο στόχο, να εφορμήσει για το μεγάλο του όνειρο. Αυτή είναι 
κυριαρχική ζωή. Μια ζωή γεμάτη δύναμη. Μια ζωή που αξίζει να την ζεις. 
Αλλά υπάρχει το τίμημα . . .” Το τίμημα είναι η συνεχής προσπάθεια και 
εργασία. 
 
Τίποτα δεν είναι αδύνατο και ποτέ δεν είναι αργά, εφ’ όσον ζούμε και 
αναπνέουμε. Ελευθερώνονται  και προοδεύουν εκείνοι που έγκαιρα 
αντιλαμβάνονται τη δύναμη τους, σπάζουν τα δεσμά τους και εργάζονται 
ύστερα με πρόγραμμα, υπομονή και επιμονή για να πετύχουν το σκοπό 
τους. 
 
Η γνώση αυτή, μπορεί να σε βοηθήσει να γίνεις καλύτερος, να επεκτείνεις 
τα όρια σου μέσω της γνώσης που θα σου δώσει δύναμη, κατανοώντας τη 
Θεϊκή σου προέλευση για να συνεχίσεις να προοδεύεις ώστε να ζήσεις μια 
ζωή γεμάτη δύναμη, υγεία και ευτυχία.  
 
Εις Υγείαν 

 
Ανδρέας Γαβριήλ 
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Πρόλογος 
 
Στόχος του συγγράμματος είναι να σε βοηθήσει να κατανοήσεις τον 
τρόπο με τον οποίο μπορείς να πραγματοποιήσεις το όνειρο σου για 
Υγεία, Μακροζωία και Νεανική Ζωντάνια, ανεξαρτήτως της φυσικής 
σου κατάστασης, σήμερα.  
 
Η γνώση αυτή προορίζεται για αυτούς που θέλουν πραγματικά να 
γίνουν ή να παραμείνουν υγιείς, χωρίς να αρνούνται αδικαιολόγητα ή 
να φοβούνται να δοκιμάσουν εναλλακτικές μορφές θεραπείας βασισμένες 
σε επιστημονικές ανακαλύψεις. Για αυτούς που είναι δύσκολο το 
διάβασμα τόσων ειδικών βιβλίων και η  εφαρμογή τους στην πράξη. Για 
αυτούς που δεν έχουν την πολυτέλεια του χρόνου, αλλά θέλουν άμεσα 
αποτελέσματα, και που προτιμούν να εφαρμόσουν τα συμπεράσματα 
της επιστήμης χωρίς να περάσουν μέσω της χρονοβόρου διαδικασίας, με 
την οποίαν η επιστήμη έφθασε σε αυτά τα συμπεράσματα. 
 
Όσοι επιθυμούν να μάθουν τη θεωρία, να εμβαθύνουν σε ιδέες, 
φιλοσοφίες και μελέτες ώστε να εξασφαλίσουν το λογικό υπόβαθρο για 
την πίστη της αλήθειας, μπορούν να προμηθευτούν επιπρόσθετα βιβλία 
στην Κβαντική Φυσική, τη Νευρολογία, την Ψυχολογία, να μελετήσουν τη 
θεωρία και πράξη της Ενεργειακής Ψυχολογίας, του Νευρολογικού 
Προγραμματισμού NLP, της Συναισθηματικής Απελευθέρωσης, της 
Επιστήμης της Επιρροής, της Ανατολικής Ενεργειακής εξάσκησης και 
σκέψης. Πολύ μεγάλη βοήθεια προσφέρουν τα ιερά συγγράμματα της 
Χριστιανοσύνης, της Φιλοσοφίας και της Νέας Σκέψης. Επίσης μπορούν 
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να μελετήσουν στην Αγγλική γλώσσα, βιβλία των Wallace D. Wattles, 
Charles F. Haanel και Theron Dumont. 
 
Θα ήταν αλαζονεία εκ μέρους μου να ισχυριστώ ότι έχω δημιουργήσει 
κάτι καινούργιο. Η σειρά ΥΓΕΙΑ έχει προέλθει μέσα από την προσπάθεια 
μου να καλυτερεύσω τον εαυτό μου σε όλα τα επίπεδα, φυσικό, νοητικό 
και πνευματικό, ακολουθώντας για 30 χρόνια συμβουλές, διαβάζοντας και 
εφαρμόζοντας τη γνώση που μάθαινα στη ζωή μου, χωρίς φόβο και με 
πίστη, συνδυάζοντας την επιστημονική γνώση, την έρευνα και την 
εφαρμοσμένη Ψυχολογία  με την Τεχνολογία.  
 
Τα CD της σειράς ΥΓΕΙΑ είναι προϊόντα της νευροτεχνολογίας, που έχουν 
αναπτυχθεί στην Αμερική μετά από πολλά χρόνια έρευνας και εφαρμογής 
και έχουν αλλάξει την ζωή εκατομμυρίων ατόμων καθώς και τη δική μου. 
Οι αλλαγές που έχω παρατηρήσει είναι τόσο μεγάλες, ώστε το άτομο που 
ήμουν παλιά φαίνεται απλώς σαν μια ξεθωριασμένη μνήμη κάποιου άλλου 
προσώπου από κάποιο μακρινό τόπο και χρόνο.  
 
Η ευχή μου για σένα μέσα από το πρόγραμμα ΥΓΕΙΑ είναι να μπορέσεις, 
γνωρίζοντας τον ορθό τρόπο σκέψης και πράξης σε σχέση με την υγεία, 
να τον εφαρμόσεις στη ζωή σου και με την βοήθεια της  
Νευροτεχνολογίας και των άλλων τεχνικών που θα μάθεις να μη 
χρειαστείς ποτέ ξανά γιατρό. 
 
Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ικανοποίηση στη ζωή από το να βρεις κάτι που 
μπορεί να βοηθήσει στην πρόοδο και να το μοιράζεσαι με άλλους 
 

Εις Υγείαν 
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Εισαγωγή 
 

Δεν μπορείς να έχεις αυτό που σου λείπει αν είσαι 
προσκολλημένος σε αυτό που έχεις τώρα. Πρέπει να 

δράσεις για να αλλάξεις. 
 
Μπορείς να γιατρέψεις κάθε ασθένεια αν αντιληφθείς ότι οι αρρώστιες, οι 
δυσκολίες, τα εμπόδια και η δυσαρμονία, υποδηλώνουν, ότι ή αρνείσαι να 
αφήσεις πίσω σου ότι δεν χρειάζεσαι πλέον ή αρνείσαι να δεχθείς αυτό 
που σού χρειάζεται.  
 
Δεν Υπάρχει Τίποτα πιο Πολύτιμο από την Υγεία! Όποια και αν είναι 
τα όνειρα σου, χωρίς υγεία, είναι αδύνατο να τα πετύχεις. Η σκέψη 
σου συγκεντρώνεται στην αρρώστια σου και στο τι τρομερό μπορεί να 
σου συμβεί. Μιλάς συνεχώς στον εαυτό σου για την κακοτυχία σου. Η 
θέληση σου νεκρώνεται. Η ευτυχία χάνεται από την ζωή σου και 
επηρεάζει ολόκληρη την οικογένεια σου. Τα παιδιά σου, ο σύντροφος 
σου, οι γονείς και οι φίλοι, γίνονται δυστυχισμένοι. Ο πλούτος, η 
ευημερία και η επιτυχία δεν έχουν καμία αξία, όταν δεν υπάρχει υγεία στη 
ζωή σου. Η εσωτερική σου αρμονία, η γαλήνη και η αγάπη, 
μετατρέπονται σε πόνο, ανησυχία και θυμό και η ζωή σου γίνεται ένα 
πραγματικό μαρτύριο.  
 

Η ΥΓΕΙΑ είναι το μεγαλύτερο Θείο Δώρο που μπορείς να 
απολαύσεις. 
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Άρχισε από το σημείο που βρίσκεσαι τώρα, με ό,τι έχεις, και κάνε ό,τι 
μπορείς καλύτερο. Η επιτυχία της θεραπείας εξαρτάται από τα ακόλουθα 
συστατικά:  
 
1. Να κατανοήσεις ότι μπορείς να αποκτήσεις ό,τι θέλεις όταν είσαι 

έτοιμος.  
 
2. Να έχεις την πραγματική επιθυμία να γίνεις καλά ώστε να θέλεις να 

κάνεις αλλαγές στη ζωή σου. Να έχεις υπομονή με τον εαυτό σου και 
πίστη στη διαδικασία που ακολουθείς. Να έχεις τη θέληση να 
συνεχίσεις για να υπερπηδήσεις τα εμπόδια και τις δυσκολίες που 
συναντάς. Τέλος να έχεις την τόλμη να αλλάξεις τον τρόπο που 
σκέφτεσαι ή ενεργείς ώστε να μπορέσεις να αναπτυχθείς.  

 
3. Πρέπει να πιστεύεις χωρίς καμιά αμφιβολία ότι η υγεία που θέλεις και 

έχεις ζητήσει, σού έχει ήδη δοθεί και είναι απλώς ζήτημα χρόνου να 
γίνει πραγματικότητα.  

 
4. Να ενεργείς και να ξαναρχίζεις ξανά και ξανά αν χρειαστεί, με βάση 

τους συγχρονισμούς που παρουσιάζονται στη ζωή σου και να κάνεις 
ό,τι χρειάζεται για να πετύχεις.  

 
 
Αναμένεται ότι θα δεχθείς τις θεμελιώδεις αρχές με πίστη, και αφού 
ενεργήσεις χωρίς φόβο και δισταγμό να εφαρμόσεις στην πράξη τη 
διδασκαλία και να αποδείξεις την αλήθεια της στον εαυτό σου 
θεραπεύοντας τον.  
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Οι Θεμελιώδεις Αρχές 
 
Οι θεμελιώδεις αρχές της επιστήμης της ευζωίας είναι οι ακόλουθες: 
 
1. Η Φυσική Δύναμη και Ενέργεια, ανανεώνει το σώμα όταν φθαρεί, 

αποβάλει τα άχρηστα και τα δηλητήρια, και το θεραπεύει όταν είναι 
πληγωμένο και άρρωστο. Αυτή την ενέργεια την ονομάζουμε Ζωή. Η 
ζωή δεν παράγεται από το σώμα, το δημιουργεί. Η τέλεια φυσική 
λειτουργία της Ζωής ονομάζεται Υγεία και είναι αποτέλεσμα της 
φυσικής δράσης της αρχής της ζωής. 

 
2. Στο Σύμπαν υπάρχει η αρχή της ζωής και είναι η ζωντανή, 

σκεπτόμενη ενεργειακή ουσία, από την οποία τα πάντα έχουν 
δημιουργηθεί. Αυτή η ζωντανή ενεργειακή ουσία (Θεός, Δημιουργός) 
διαποτίζει, διαπερνά, εισχωρεί 
και γεμίζει το διάκενο του 
διαστήματος. Όλη η ζωή 
προέρχεται από τον 
Δημιουργό και ο 
Δημιουργός είναι τα πάντα. 

 
3. Τα ανθρώπινα όντα είναι μια 

μορφή του Δημιουργού, ο 
οποίος διαποτίζει το φυσικό 
σώμα και του παραχωρεί την 
αρχή της υγείας. Ο άνθρωπος 
εμπεριέχει σε κάθε κύτταρο του 
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τον Δημιουργό. Είναι πλασμένος καθ’ εικόνα και κατ’ ομοίωση και 
είναι πηγή άφθαρτης ενέργειας. Όταν η αρχή της υγείας σε ένα άτομο 
βρίσκεται σε πλήρη δημιουργική λειτουργία, όλες οι ακούσιες 
λειτουργίες της ζωής εκτελούνται τέλεια. Είναι η αρχή της υγείας σε 
ένα άτομο, που πραγματικά επιφέρει όλη τη θεραπεία, ασχέτως του 
συστήματος θεραπείας που εφαρμόζεται από τον γιατρό. Η 
δημιουργική λειτουργία της αρχής της υγείας αφυπνίζεται όταν 
σκεφτόμαστε με συγκεκριμένο τρόπο.  

 
4. Ο Θεός δημιουργεί με τη σκέψη και η μέθοδος η οποία 

χρησιμοποιεί είναι να παίρνει τη μορφή εκείνου που έχει σκεφθεί. 
Όταν ο Δημιουργός κρατεί στη σκέψη του κάποια μορφή, η 
ενεργειακή ουσία ελκύει όλα τα απαραίτητα στοιχεία από το σύμπαν 
ώστε να δώσουν μορφή και ύλη στη σκέψη αυτή.  

 
5. Ο άνθρωπος είναι κέντρο δημιουργικής σκέψης, ικανός να 

δημιουργήσει πρότυπη σκέψη. Η σκέψη αυτή έχει δύναμη πάνω στις 
λειτουργίες του. Ο άνθρωπος δημιουργεί πρώτα με τη σκέψη και οι 
ενέργειες του μπορούν να κάνουν τη σκέψη του ύλη.  Ο άνθρωπος, 
έχοντας ελαττωματικές σκέψεις προκαλεί ανώμαλες και 
ελαττωματικές λειτουργίες στον ίδιο τον εαυτό του. 

 
 
 
Δεν νομίζω να υπάρχει κανείς, που να μην πιστεύει ότι η δημιουργική 
δύναμη είναι παντού, ακόμη και στον άνθρωπο.  
 



15 

Ποιος Είσαι Πραγματικά! 
 

Το ανθρώπινο σώμα, όπως έχει αποδειχθεί από την Κβαντική Φυσική, 
είναι καθαρή ενέργεια η οποία πάλλεται σε ορισμένη συχνότητα.  
 
Το δομικό υλικό του σώματος σου 
αποτελείται από ηλεκτρομαγνητικά κύματα 
φωτός, που πάλλονται σε μια συχνότητα και 
ονομάζονται Quanta. Αυτά τα κύματα φωτός, 
μορφοποιούνται σε υποατομικά σωματίδια, 
όπως τα νετρόνια, τα quark και πολλά άλλα. 
Τα σωματίδια αυτά εν συνεχεία δημιουργούν 
τα πρωτόνια και ηλεκτρόνια του σώματος σου 
και αυτά δημιουργούν άτομα, μόρια, κύτταρα και ιστούς. Δημιουργούν τα 
όργανα του σώματος, το μυικό, το αγγειακό και το νευρικό σύστημα. 
 
 Είσαι  “ Ευφυής ενέργεια”, σε ένα σχηματισμό που ονομάζουμε σώμα 
 
 Έχεις το σώμα και τον εγκέφαλο, που είναι το όχημα της ευφυούς  

αυτής ενέργειας  
 
 Έχεις έναν συνειδητό νου, με έξι λογικές λειτουργίες. 
 
 Έχεις έναν υποσυνείδητο νου, με τρεις λειτουργίες. 
 
 Έχεις ένα δικτυωτό ενεργοποιητικό σύστημα (Reticular activation 

system) 
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 Έχεις έναν Ψυχοκυβερνητικό μηχανισμό 
 
 Έχεις απεριόριστες δυνατότητες 
 
 

Το σώμα 
 
Για να μπορεί το σώμα να κατανοεί και να λειτουργεί μέσα στον υλικό 
κόσμο χρησιμοποιεί τις αισθήσεις, για να παίρνει πληροφορίες από το 
περιβάλλον.  Αυτές είναι: 
 
Όραση: Το φως είναι ενεργειακά 
κύματα που πάλλονται αναλόγως της 
συχνότητας τους. Όσο μεγαλύτερη 
είναι η συχνότητα τους τόσο 
περισσότερη ενέργεια έχουν. Το μάτι 
μπορεί να δει μόνο ένα πολύ μικρό 
τμήμα του ηλεκτρομαγνητικού 
φάσματος. Σε κάθε μάτι υπάρχουν 
περίπου 125 εκατομμύρια οπτικοί 
νευρώνες, που μετατρέπουν το φως σε 
ηλεκτρικά σήματα τα οποία στέλνονται 
στον εγκέφαλο για επεξεργασία.  
 
 

Ορατή ακτινοβολία 
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Ακοή: Ο ήχος είναι κύματα ενέργειας, 
που παράγεται όταν τα σωματίδια 
κάποιου υλικού μέσου αναγκαστούν να 
πάλλονται με ορισμένη συχνότητα. 
Όταν ο ήχος περάσει από το εξωτερικό 
αυτί στο ακουστικό κανάλι, αναγκάζει 
τον τυμπανικό υμένα να αναπτύξει 
παλμικές δονήσεις της ίδιας συχνότητας 
με τον ήχο. Οι δονήσεις αυτές 
μεταφέρονται στον εγκέφαλο, όπου και ερμηνεύονται ως συγκεκριμένος 
ήχος. Ο άνθρωπος έχει την ικανότητα να ακούει 15.000 εως 25.000 
ταλαντώσεις το δευτερόλεπτο.  
 
Όσφρηση: Η όσφρηση είναι μια ηλεκτροχημική διεργασία. Η οσμή είναι 
το αποτέλεσμα της εξάτμισης των εστέρων από τρόφιμα, λουλούδια κλπ., 
και τα οποία είναι χημικά οργανικά μόρια. Ο άνθρωπος έχει περίπου ένα 
εκατομμύριο δέκτες στον οσφρητικό φλοιό. Όταν διεγείρονται οι 
οσφρητικοί νευρώνες, δημιουργούν νευρικά ερεθίσματα που ταξιδεύουν 
στο κέντρο της όσφρησης, το οποίο ευρίσκεται στον φλοιό του 
εγκεφάλου. Όταν ο εγκέφαλος λάβει το ερέθισμα, εκκρίνει  βιοχημικά 
υγρά, που επηρεάζουν τα αισθήματα, τα συναισθήματα και την διάθεση. 
 
Αφή:  Η αφή είναι επίσης μία ηλεκτροχημική  διεργασία. Με την αφή  
γίνεται  εκπομπή και λήψη ηλεκτρομαγνητικών  ρευστών, που οδηγούν 
σε ανάλογες  χημικές διεργασίες  τον οργανισμό μας, και  μάς δίνουν 
διάφορα  αισθήματα αντίληψης, ικανοποίησης, πόνου, κρύου, ζεστού, 
πίεσης, χαράς και άλλα.  
 

Κύματα ήχου 
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Γεύση: Και η γεύση είναι μία  ηλεκτροχημική διεργασία η οποία 
μετατρέπει τα μόρια του φαγητού σε διάφορες γεύσεις τις οποίες 
αναγνωρίζει ο εγκέφαλος.  Όργανο της  γεύσης είναι η γλώσσα, που 
περιέχει περίπου 10.000 γευστικούς νευρώνες. 

  

Ο Πανίσχυρος Εγκέφαλος 
 

Ο εγκέφαλος αποτελεί το 
σπουδαιότερο και μεγαλύτερο 
τμήμα του κεντρικού νευρικού 
συστήματος και βρίσκεται εντός 
του κρανίου. Από την κάτω 
επιφάνεια του εγκεφάλου 
εκφύονται τα νεύρα και ξεκινά ο 
νωτιαίος μυελός. Χρησιμοποιεί το 
20% του οξυγόνου, το 25% του 
αίματος, το 30% του νερού και το 
40% των θρεπτικών συστατικών.  

Ο εγκέφαλος αποτελείται από δύο 
εγκεφαλικά ημισφαίρια, συμμετρικά ως προς την ανατομία τους αλλά με 
διαφορετική λειτουργία το καθένα. Το αριστερό ημισφαίριο είναι η έδρα 
όλων των λειτουργιών του λόγου, εκτελεί αναλυτικές επεξεργασίες 
σειριακού τύπου, και είναι η έδρα του ελέγχου και της τάξης. Το δεξιό 
ημισφαίριο είναι η έδρα οπτικών ικανοτήτων, επεξεργάζεται πληροφορίες 

Υποσυνείδητο 

Συνειδητό 

Συνείδητο 



19 

παράλληλα και είναι η έδρα της μουσικής, της ονειροπόλησης, της 
φαντασίας και της διαίσθησης. Η επικοινωνία των ημισφαιρίων 
εξασφαλίζεται με τις νευρικές ίνες του μεσολόβιου. 

Ο εγκέφαλός είναι η έδρα όλων των σωματικών λειτουργιών αλλά και 
των συναισθημάτων, των σκέψεων, των ονείρων, της νοημοσύνης, της 
αυτοαντίληψης και αυτοαναγνώρισης.  

 

Ο εγκέφαλός μας είναι ένα σύνολο νευρικών κυττάρων που ονομάζονται 
νευρώνες και η λειτουργία τους συνίσταται στη μετάδοση από το ένα 
κύτταρο στο άλλο, ενός χημικού σήματος-διέγερσης, που μετατρέπεται 

από το κύτταρο-δέκτη σε ηλεκτρική 
εκφόρτιση. Για την ολοκλήρωση και 
της πιο απλής ακόμη ενέργειας 
κινητοποιείται ένα σύνολο νευρώνων, 
που διαδοχικά διεγείρει ηλεκτρικά ο 
ένας τον άλλον, καταλήγοντας στην 
εκπλήρωση της ενέργειας.  Στον 
εγκέφαλο υπάρχουν 
100.000.000.000 (100 
δισεκατομμύρια) νευρώνες.  

Επειδή στον εγκέφαλο συμβαίνουν 
ταυτόχρονες διαδικασίες, ανά πάσα 

στιγμή στο σώμα μπορεί να υπάρχουν 100 τρισεκατομμύρια συνάψεις 
μεταξύ νευρώνων.  

Νευρώνες 
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Οι συνάψεις ενδυναμώνονται με την επανάληψη, και αυτές που δεν 
χρησιμοποιούνται  είναι ευπρόσβλητες στην εξάλειψη. Αυτό που καθορίζει 
ποιες ενώσεις θα μείνουν, είναι η διαπαιδαγώγηση και η μόρφωση με την 
ευρύτερη έννοια.  

 

Οι σκέψεις του ατόμου είναι πραγματικές γιατί είναι και αυτές  
ηλεκτροχημικοί παλμοί ενέργειας παρόμοιοι με τους ηλεκτροχημικούς 
παλμούς, που δημιουργούνται από τις αισθήσεις. Κάθε σκέψη, θετική ή 
αρνητική, ελευθερώνει βιοχημικές ουσίες με αποτέλεσμα να 
δημιουργούνται ενώσεις νευρώνων. 

Ο εγκέφαλος διαθέτει ακόμα μία ιδιότητα, που ονομάζεται 
πλαστικότητα. Σύμφωνα μ’αυτήν, μία εγκεφαλική περιοχή μπορεί να 
διευρυνθεί και να  αναπτύξει άλλα νευρωνικά κυκλώματα προκειμένου να 
επιτελέσουν κάποια λειτουργία.  
 
Ο εγκέφαλος ρυθμίζει τις δραστηριότητες του μέσω ηλεκτρικών κυμάτων, 
που καταγράφονται εντός του, και τα οποία εκπέμπουν ηλεκτροχημικούς 
παλμούς διαφόρων συχνοτήτων, που καταγράφονται από το 
ηλεκτροεγκεφαλογράφημα.  Αυτά είναι τα εγκεφαλικά κύματα (Brain 
Waves). Οι διάφορες καταστάσεις συνείδησης στον εγκέφαλο, εξαρτώνται 
από την εναλλαγή της συχνότητας των εγκεφαλικών κυμάτων. Υπάρχουν 
4 κατηγορίες εγκεφαλικών κυμάτων. Τα ΒΗΤΑ, ΑΛΦΑ, ΘΗΤΑ και ΔΕΛΤΑ. 
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Εγκεφαλικά Κύματα: Συχνότητα Βήτα (14-30 Hz) 
 
14-30 Hz ανά δευτερόλεπτο είναι το επίπεδο της συνηθέστερης 
ημερήσιας συνείδησης και 
εγρήγορσης. Συνήθως σε αυτή 
τη συχνότητα λειτουργούμε και  
εκπέμπουμε, και σε αυτό 
παρατηρούνται οι πιο έντονες 
δραστηριότητες του αριστερού 
εγκεφαλικού ημισφαιρίου. Στα 
υψηλά επίπεδα του, νιώθουμε υπερένταση, άγχος, φόβο, ανυπομονησία, 
σύγχυση. 
 
Εγκεφαλικά Κύματα: Συχνότητα Άλφα (8-13.9 Hz) 
 
8-13.9  Hz ανά δευτερόλεπτο 
είναι το επίπεδο της φυσικής 
και πνευματικής χαλάρωσης. 
Σε  αυτή τη συχνότητα 
νιώθουμε ικανοποιημένοι και 
απόλυτα συνειδητοί για το τι 
συμβαίνει γύρω μας, και σ’ 
αυτό παρατηρούνται οι πιο 
έντονες δραστηριότητες του δεξιού ημισφαιρίου. Όταν βρισκόμαστε σε 
αυτή την εγκεφαλική συχνότητα, είναι η καλύτερη κατάσταση για να 
παίρνουμε νέες πληροφορίες, να μαθαίνουμε και να αναλύουμε 
πολύπλοκες καταστάσεις. Σε αυτή την συχνότητα λειτουργεί ο 
διαλογισμός, οι ασκήσεις χαλάρωσης, και όλες οι δραστηριότητες 
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ξεκούρασης. Παρατηρείται αύξηση της παραγωγής ενδορφίνης που 
συνδέεται με συναισθήματα αυξημένης νοητικής διαύγειας και ευφορίας. 
Είναι η ιδανική κατάσταση για δημιουργία και συνθετική σκέψη. 
  
Εγκεφαλικά Κύματα: Συχνότητα Θήτα (4-7.9 Hz) 
 
4-7.9 Hz ανά δευτερόλεπτο είναι το 
επίπεδο που στο υψηλό στάδιο του 
νιώθουμε υπνηλία μειωμένη 
συνείδηση, βαθιά χαλάρωση, 
υπερβολική νηφαλιότητα ή 
λήθαργο. Καθώς η συχνότητα 
πέφτει, κοιμόμαστε. Στο στάδιο 
αυτό βλέπουμε τα όνειρα 
(Φαινόμενο R.E.M – Rapid Eye Movement). Στο στάδιο αυτό υπάρχει 
αυξημένη παραγωγή κατεχόλης (catecholamine) που βοηθά στη μάθηση 
και τη μνήμη. Η δημιουργικότητα είναι αυξημένη και μπορούμε να 
επικοινωνήσουμε με τον παγκόσμιο νου μέσω του υποσυνείδητου.  
 
Εγκεφαλικά Κύματα: Συχνότητα Δέλτα (.1-3.9 Hz)  
 
0,1-3.9 Hz ανά δευτερόλεπτο είναι το 
επίπεδο του βαθύ ύπνου χωρίς 
όνειρα. Εδώ το υποσυνείδητο του 
νου ευρίσκεται σε πλήρη λειτουργία 
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Ο Συνειδητός νους και οι λειτουργίες του 
 
Οι λειτουργίες του νου συντελούνται από δύο παράλληλες λειτουργίες, η 
μία συνειδητή και η άλλη υποσυνείδητη.  
 
Ο κάθε άνθρωπος σχετίζεται με τον υλικό κόσμο μέσω του συνειδητού 
νου (conscious, objective mind) που έχει την ικανότητα να σκέφτεται 
λογικά. Ο εγκέφαλος και το νευρικό σύστημα είναι τα όργανα του 
συνειδητού νου που χρησιμοποιεί τις αισθήσεις για να επεξεργάζεται τις 
πληροφορίες που λαμβάνει από τη φύση, να κατανοεί και να λειτουργεί 
μέσα στον υλικό κόσμο.   
 

 Ο συνειδητός νους έχει την ικανότητα να κρίνει και να επιλέγει, έχει 
τη δύναμη του συλλογισμού και είναι η έδρα της θέλησης και της 
ελεύθερης βούλησης.  

 Θέτει στόχους, κρίνει αποτελέσματα και σκέπτεται θεωρητικά. 

 Ο συνειδητός νους αποτελεί μόνο το 17% της μάζας του εγκεφάλου 
και ελέγχει μόνο το 2-4% της αντίληψης και συμπεριφοράς.  

 Έχει περιορισμένες ικανότητες επεξεργασίας πληροφοριών 

 Προσπαθεί να βρει γνώριμα μοτίβα και εικόνες και απορρίπτει όσα δεν 
είναι γνώριμα. 

 Οι συνειδητές σκέψεις και παλμοί ταξιδεύουν με 190-240 Km την 
ώρα.  
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Οι έξι λογικές λειτουργίες είναι οι ακόλουθες: 
 

1. Συλλογισμός 
 

2. Θέληση 
 
3. Μνήμη  

 Η βραχυπρόθεσμη μνήμη είναι ηλεκτρικής μορφής 
 

 Η μακροπρόθεσμη μνήμη είναι χημικής μορφής 
 

 Όλες σου οι μνήμες είναι αναμνήσεις που είναι για πάντα 
αποθηκευμένες στον εγκέφαλο σου 

 
4. Αντίληψη 
 Δεν βλέπουμε τον κόσμο όπως είναι στην πραγματικότητα. Βλέπουμε 

μόνο όσα ο “Εσωτερικός μας χάρτης”  έχει προγραμματιστεί να 
βλέπει. 

 
 Δεν μροπώ να πισψέτω ότι κλαταβαναίω τι δβαζάιω. Η έρυνεα του 

πναεποσιτμηίυ Cmabrigd αέπδιξε ότι σηαμίσα έεχι να εναίι σητν οθρή 
θσέη μνόο το πώτρο και τλαιελευτο γμραμα. Το αθνώρπνιο μλυαό 
διζαβάει οκόληρλη την λξέη σαν σολύνο. Κταλαπκηκτιό. Και πτάνα 
νμιζόα  ότι η ογρθροαφία εναίι σανημικτή. 

 
5. Φαντασία 
 

6. Διαίσθηση 
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Ο Υποσυνείδητος νους και οι λειτουργίες του 

Ο άνθρωπος επίσης σχετίζεται και με τον Πνευματικό Παγκόσμιο νου, που 
είναι η αιτία της ύπαρξης κάθε ατόμου, μέσω του υποσυνείδητου νου.  

Το ηλιακό πλέγμα και το συμπαθητικό νευρικό σύστημα είναι τα όργανα 
του υποσυνείδητου νου. Το ηλιακό πλέγμα θεωρείται σαν η "Κεντρική 
αποθήκη" ενέργειας στον ανθρώπινο οργανισμό και ελέγχει την 
λειτουργία του εγκεφάλου σε μεγάλο βαθμό. Το συμπαθητικό νευρικό 
σύστημα αποτελείται από γάγγλια (μάζες νευρικής ύλης) και ελέγχει τις 
ακούσιες λειτουργίες στον ανθρώπινο οργανισμό όπως είναι η 
κυκλοφορία του αίματος, η αναπνοή, η πέψη κ.λ.π.  

Οι υποσυνείδητες λειτουργίες του νου, 
εκτελούνται με τόση ακρίβεια και ταχύτητα που 
είναι αδύνατο να εκτελεστούν με την συνειδητή 
λογική. Το υποσυνείδητο δεν σκέφτεται, απλώς 
λειτουργεί.  Η αξία του υποσυνείδητου είναι 
τεράστια διότι ελέγχει όλες τις λειτουργίες 
ζωτικής σημασίας του σώματος και παρέχει στο 
σώμα ό,τι χρειάζεται για την ανάπτυξη του χωρίς 
να χρειάζεται την βοήθεια μας. Δεν κουράζεται 
και δεν κοιμάται ποτέ.  
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 Το υποσυνείδητο αποτελεί το 83% της μάζας του εγκεφάλου και 
ελέγχει το 96 - 98% της αντίληψης και συμπεριφοράς.  

 Εκτελεί περίπου 10 εκατομμύρια εντολές το δευτερόλεπτο 

 Οι παλμοί ταξιδεύουν με περίπου 165.000 Km την ώρα.  
 
 Δεν μπορεί να ξεχωρίσει το πραγματικό από το φανταστικό. 
 

 Πιστεύει ως αληθινή κάθε εικόνα και σκέψη που τού στέλνεις 

 Δεν έχει την ικανότητα να σκεφθεί και να αποφασίσει, απλώς ενεργεί 
με βάση τις πεποιθήσεις, τις μνήμες και τις συνήθειες, που το 
έχεις προγραμματίσει. 

 
 
Το υποσυνείδητο εκφράζεται μέσω σου με αισθήματα και ενέργειες. Κάθε 
σκέψη ή ενέργεια που συνειδητά εκτελείς ξανά και ξανά γίνεται συνήθεια 
και ως εκ τούτου μέρος του υποσυνείδητού σου. Ό,τι γίνει κτήμα του 
υποσυνείδητου θα συνεχίσει να εκφράζεται χωρίς την ανάγκη συνειδητής 
βοήθειας. Τα όρια του υποσυνείδητου καθορίζονται μόνο από εσένα. 
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Δικτυωτό Ενεργοποιητικό Σύστημα (Reticular 
Activation System) 

Το δικτυωτό ενεργοποιητικό σύστημα (RAS) δημιουργεί τις πεποιθήσεις 
μας αλλά επίσης μας βοηθά και να τις αλλάξουμε.  Μια πεποίθηση 
δημιουργεί συνήθεια μέσω των εμπειριών, των ενεργειών και της 
επανάληψης. 

Το RAS εξετάζει όλες τις πληροφορίες που έρχονται στον εγκέφαλο μας 
μέσω των αισθήσεων κάθε δευτερόλεπτο.  Ο τεράστιος αυτός όγκος είναι 
αδύνατο να αφομοιωθεί συνειδητά, έτσι το RAS απορρίπτει το 
μεγαλύτερο ποσοστό και επιτρέπει σε λιγότερο από το 1% των 
πληροφοριών να εισέλθουν στη συνείδηση μας. Όμως πώς αποφασίζει 
ποιές πληροφορίες θα περάσουν;  

Το RAS αφήνει να περάσουν μόνο οι πληροφορίες που συμφωνούν με τις 
πεποιθήσεις και τα πιστεύω μας. Οι πληροφορίες που είναι αντίθετες με τα 
πιστεύω μας δεν περνούν.  Κυριολεκτικά δεν ακούμε, δεν βλέπουμε και 
δεν λαμβάνουμε πληροφορίες που δεν συμφωνούν με τα πιστεύω μας. Αν 
πιστεύω ότι η γη είναι επίπεδη, δεν θα λαμβάνω συνειδητά πληροφορίες 
για το αντίθετο. Αν πιστεύω ότι ο κόσμος είναι ένας τόπος βίας θα 
συνεχίσω να λαμβάνω πληροφορίες που το επιβεβαιώνουν . . . εκτός αν 
επαναπρογραμματίσω το RAS.  
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Αυτό είναι το μοντέλο εργασίας του RAS. Λειτουργεί σαν χωνί. Όλες οι 
πληροφορίες από τις αισθήσεις (όραση, ακοή, γεύση,  αφή, όσφρηση) 
φθάνουν στο χωνί. 
Οι πληροφορίες  
ανάλογα με το θέμα 
προχωρούν κατά 
πακέτα θεμάτων  
προς τα κάτω. Όταν 
το RAS βρει  κάποια 
πληροφορία που είναι 
σύμφωνη με τα 
πιστεύω σου, την 
προωθεί προς την 
συνείδηση αλλιώς τη 
φυλάει βαθειά στο 
υποσυνείδητο. Μόνο 
ό,τι συμφωνεί με τις 
πεποιθήσεις σου θα 
περάσει στο συνειδητό νου. 

Για να μπορέσεις να νοιώσεις κάτι διαφορετικό, πρέπει να αποφασίσεις να 
“ανοίξεις” σε μια διαφορετική πραγματικότητα. Αυτή η νέα, διαφορετική 
πραγματικότητα ίσως σε πείσει ότι η προηγούμενη πραγματικότητα που 
ζούσες δεν σε βολεύει ή δεν σε ικανοποιεί πλέον, αν και σε βόλευε 
προηγουμένως.  

100% των πληροφοριών από τις αισθήσεις 
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Αν αποφασίσεις ότι η νέα πραγματικότητα σε ικανοποιεί καλύτερα τώρα, 
τότε πρέπει να δημιουργήσεις μια νέα μνήμη ώστε να γίνει συνήθεια. 
Μπορείς να το πετύχεις κάνοντας συνειδητές επιλογές, που είναι 
σύμφωνες με την πραγματικότητα, που θέλεις να ζήσεις. Το νέο πρότυπο 
πρέπει να γίνει ισχυρότερο από το παλαιό προτού το παλιό πεθάνει. Στην 
ουσία, το παλαιό δεν πεθαίνει επειδή η ενέργεια ποτέ δεν καταστρέφεται. 
Το νέο πρότυπο απλώς υπερισχύει του παλιού.   

 

 
Ο Ψυχοκυβερνητικός μηχανισμός 

 
Κάθε άτομο έχει έναν αυτόματο δημιουργικό μηχανισμό ο οποίος έχει 
σκοπό να κάνει τους στόχους σου πραγματικότητα. Ο ψυχοκυβερνητικός 
αυτός μηχανισμός, χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που του δίνεις μέσα από 
τα πιστεύω, τις σκέψεις και οραματισμούς σου και κάνει ότι είναι 
αναγκαίο για να πετύχεις. Χρησιμοποιεί τη συνεχή αξιολόγηση για να σε 
φέρει πιο κοντά στο στόχο σου. Για το λόγο αυτό είναι σημαντικό να 
γνωρίζεις συνειδητά το στόχο σου τον οποίον θα πρέπει να εμφυτεύσεις 
στο υποσυνείδητό σου όπως ακριβώς τον θέλεις, δημιουργώντας 
συνήθειες. 
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Η Αμυγδαλή 
 

Η αμυγδαλή -λοβός της κάτω 
επιφάνειας των ημισφαιρίων της 
παρεγκεφαλίδας σε σχήμα 
αμυγδάλου- είναι το σημείο του 
εγκεφάλου που επεξεργάζεται τον 
φόβο, τον θυμό, την ανησυχία 
και το άγχος. Κάθε φορά που 
παρουσιάζεται ένα συμβάν το 
οποίο προκαλεί φόβο ή ακόμη και 
σε περίπτωση που το άτομο 
φέρνει στη μνήμη του μια 
παλαιότερη επώδυνη εμπειρία, η 
αμυγδαλή προκαλεί έκκλυση 
ορμονών που προκαλούν 
τρομακτικά συναισθήματα αλλά 
και αλλαγές στη φυσιολογία μας, 

με σκοπό όμως να μας επαναφέρει στο σημείο που θα νοιώθουμε πάλι 
άνεση.   
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Βασικά είσαι Αθάνατη Ενέργεια που 
Ταλαντεύεται Ασταμάτητα 
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Εσύ και οι Αρχές της Δημιουργίας 
 
Το σύμπαν λειτουργεί με ακρίβεια βάση αρχών και νόμων. Η κατανόηση 
αυτών των νόμων και η εφαρμογή τους στη καθημερινή σου ζωή θα σε 
βοηθήσει να αναπτυχθείς. 
 
Υπάρχουν τρεις δυνάμεις στο σύμπαν. 

1. Η πνευματική δύναμη 
2. Η νοητική δύναμη 
3. Η φυσική δύναμη 

 
Ανώτερη όλων των δυνάμεων είναι η πνευματική και η κατώτερη η 
φυσική δύναμη. Η δύναμη τού νου είναι αυτή που ενώνει τη φυσική με 
την πνευματική δύναμη. 
 
Η Αρχή της Ενέργειας είναι η σημαντικότερη αρχή. ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΕΙΝΑΙ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ! Η ενέργεια ούτε δημιουργείται αλλά ούτε και καταστρέφεται, 
απλώς αλλάζει μορφή. Η ενέργεια ευρίσκεται ομοιόμορφα κατανεμημένη 
σε όλο το σύμπαν και σε όλον το χρόνο. Ευρίσκεται σε συνεχή κίνηση και 
ποτέ δεν σταματά. Η μοναδική ιδιότητα της ενέργειας είναι η αλλαγή. 
 
Η Αρχή της Συνεχούς Μεταλλαγής της Ενέργειας καθορίζει ότι τίποτε 
ποτέ δεν πεθαίνει, απλώς αλλάζει μορφή! Όλη η ενέργεια κινείται από μια 
μεγαλύτερη και δυνατότερη συχνότητα σε μια μικρότερη και ξανά πίσω. 
Όπως ο αέρας μεταμορφώνεται σε ατμό, νερό και τελικά πάγο, και μετά 
πάλι γίνεται αέρας, το ίδιο συμβαίνει και με την ενέργεια. Η πνευματική 
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ενέργεια στην καθοδική της πορεία αλλάζει μορφή και γίνεται νοητική και 
μετά υλική ενέργεια και επιστρέφει ξανά πίσω. Το πνεύμα γίνεται σάρκα. 
 
Η Αρχή της Αγάπης είναι ο νόμος της ζωής γιατί η αγάπη όλη είναι 
ανάπτυξη και διεύρυνση. Το μίσος και ο εγωισμός είναι συρρίκνωση και 
αποσύνθεση. Αν αγαπάς ζεις, αν μισείς πεθαίνεις. Για το λόγο αυτό, 
αγάπα για χάρη της αγάπης, γιατί είναι ο νόμος της ζωής, όπως ακριβώς 
αναπνέεις για να ζήσεις. 
 
Η Αρχή της Ταλάντευσης, προέρχεται μέσα από το γεγονός ότι όλη η 
ζωή πάλλεται σε μια δική της συχνότητα. Όλα τα πράγματα, ζωντανά ή 
μη, πάλλονται αναλόγως των ιδιοτήτων τους. Το κόκκινο χρώμα έχει 
διαφορετική ταλάντευση από το πράσινο και όλα τα άλλα χρώματα 
ξεχωρίζουν από την συχνότητα των 
ταλαντώσεων τους. Όλα ανεξαρτήτως τα 
πράγματα, που υπάρχουν στην 
δημιουργία, είναι η εκδήλωση της 
ενέργειας. Οι διαφορές τους είναι απλώς 
το αποτέλεσμα της διαφορετικής 
συχνότητας με την οποία πάλλονται. Οι 
σκέψεις είναι και αυτές κύματα ενέργειας 
και έχουν τη δική τους ξεχωριστή 
συχνότητα ταλάντευσης.  
 
Μόνο ο άνθρωπος έχει την ικανότητα να αυξήσει ή να ελαττώσει τη 
συχνότητα των ταλαντεύσεων του γιατί μπορεί να αυξήσει ή να μειώσει 
τον βαθμό της συνείδησης και επίγνωσής του. Αν η επικρατέστερη 
πνευματική σου στάση κυβερνάται από φόβο, μίσος, ζήλεια, θυμό, δόλο, 
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μοχθηρία, εκδίκηση, ανησυχία, θλίψη, νευρικότητα, αμφιβολία και άλλες 
παρόμοιες σκέψεις και συναισθήματα, τότε πάλλεσαι στις χαμηλότερες 
συχνότητες. Καθώς προοδεύεις προς την γνώση, την κατανόηση και την 
αγάπη, η συχνότητα των ταλαντεύσεων σου αυξάνεται. Όσο περισσότερο 
προοδεύεις προς την ικανοποίηση, ευχαρίστηση, ελπίδα, αισιοδοξία, 
θετικότητα,  ενθουσιασμό,  χαρά, ευδαιμονία, φώτιση, και  φθάνεις στην 
αγάπη χωρίς όρια, οι ταλαντεύσεις σου γίνονται πιο δυνατές. Μπορείς να 
φθάσεις τη θεϊκή ταλάντευση μόνο αν κατανοήσεις τη θεϊκή σου 
προέλευση και φθάσεις την πραγμάτωση. 
 
Ο σκοπός της ζωής του ανθρώπου είναι η τέλεια ανάπτυξη, ώστε να 
μετατρέψει την φυσική του ενέργεια την κατάλληλη στιγμή σε ανώτερη, 
θεϊκή μορφή ενέργειας, ώστε να πάλλεται με το θείο.  
 
 
Η Αρχή της Έλξης (Law of attraction) δηλώνει, ότι η ενέργεια ελκύει 
άλλες ενέργειες, που ευρίσκονται στην ίδια συχνότητα μαζί της και 
απωθεί διαφορετικές συχνότητες.  
 
Αυτός είναι ο πιο σημαντικός νόμος για την προσωπική σου ανάπτυξη, 
γιατί αν συγκεντρωθείς σε αυτό που πραγματικά θέλεις, όπως είναι η 
υγεία σου, θα αρχίσεις να πάλλεσαι στη συχνότητα της υγείας. Αν 
συγκεντρώνεσαι στη αρρώστια, στον πόνο και τη δυστυχία σου, θα 
πάλλεσαι σε αυτή τη συχνότητα και θα ελκύεις περισσότερη αρρώστια, 
περισσότερο πόνο και δυστυχία.  
 
 

Ελκύεις αυτό που είναι σε αρμονία με τη δική σου συχνότητα. 
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Αν οι σκέψεις σου είναι αρνητικές θα ελκύεις το αρνητικό στη ζωή σου. 
Έτσι, άλλαξε αμέσως την ποιότητα των σκέψεων σου. Συγκεντρώσου 
στην Υγεία.  
 
Η Αρχή της Έλξης, φέρνει στη ζωή μας αυτό που ακτινοβολεί εσωτερικά 
μας, και είναι το αποτέλεσμα του συνειδητού και υποσυνείδητου τρόπου 
σκέψης μας. Η κυριαρχική πνευματική μας συμπεριφορά καθορίζει τις 
εμπειρίες που θα έχουμε στη ζωή.  
 
Η δημιουργική αρχή του σύμπαντος είναι ο Παγκόσμιος νους. Η σκέψη 
είναι πνευματική δημιουργική ενέργεια που μεταφέρεται μέσω της Αρχής 
της Ταλάντευσης. Παίρνει ζωντάνια από την Αρχή της Αγάπης.  Ελκύει 
αυτά που έχουν την ίδια συχνότητα μαζί της για να αναπτυχθεί μέσω της 
Αρχής της Έλξης και παίρνει φυσική μορφή από την Αρχής της Εξέλιξης. 
 
 
Η Αρχή της Εξέλιξης 
δηλώνει ότι όπως κάθε 
σπόρος έχει τον χρόνο 
κύησης ή επώασης του 
ώστε να αναπτυχθεί στην 
επόμενη φάση της ζωής 
του, το ίδιο ισχύει και για 
τις σκέψεις και ιδέες.  
 
Οι σκέψεις και οι ιδέες είναι 
πνευματικοί σπόροι που 
χρειάζονται χρόνο για να 
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αναπτυχθούν στην επόμενη φάση και χρειάζονται ακόμη περισσότερο 
χρόνο για να αποκτήσουν φυσική υπόσταση. Όλα τα νέα πράγματα είναι 
αποτέλεσμα της αλλαγής από κάτι το οποίο ήταν, σε κάτι άλλο νέο που 
είναι τώρα. 
  
Όταν κατανοήσεις αυτή την Αρχή, εύκολα μπορείς να αποφασίσεις να 
έχεις υπομονή, επιμονή και πίστη, επειδή γνωρίζεις ότι όλα όσα θέλεις θα 
εμφανιστούν τον κατάλληλο χρόνο. Να είσαι σίγουρος για αυτό.  
 
 
Η Αρχή της Αιτίας και του Αποτελέσματος δηλώνει ότι για κάθε αιτία 
υπάρχει και ένα αποτέλεσμα, για κάθε δράση υπάρχει μια ίση και αντίθετη 
αντίδραση. 
 
Προσπάθησε να σκεφτείς κάτι το οποίο έχει δημιουργηθεί από τον 
άνθρωπο στη τύχη. Τίποταδεν μπορεί να δημιουργηθεί αν πρώτα δεν 
δημιουργηθεί μέσα στο νου του ανθρώπου! 
 
Κάθε σκέψη είναι η Αιτία και κάθε κατάσταση είναι το Αποτέλεσμα της 
σκέψης. Οτιδήποτε συμβαίνει στη ζωή σου έχει πρώτα δημιουργηθεί μέσα 
στο νου σου συνειδητά ή υποσυνείδητα! 
 

Αλλάζοντας την αιτία, ΜΠΟΡΕΙΣ να αλλάξεις το αποτέλεσμα. 
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Είσαι το αποτέλεσμα των σκέψεων που διασκεδάζεις συνεχώς. Ακόμη και 
το περιβάλλον σου έχει δημιουργηθεί αναλόγως των σκέψεων σου. 
Καθώς οι σκέψεις σου αλλάζουν όλες οι εξωτερικές συνθήκες που σε 
επηρεάζουν αλλάζουν. Έχε το στο νου.  
 
 
Αν έχεις επίγνωση των σκέψεων σου, μπορείς να δημιουργήσεις τα 
γεγονότα που θα ενσαρκωθούν στη ζωή σου στο παρόν και το μέλλον 
όπως αναφέρεται στο νόμο της Ανάπτυξης. Θερίζεις ό,τι σπέρνεις. Η 
σκέψη είναι η Αιτία της Ζωής. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Το να μπορείς να ελέγχεις τις σκέψεις σου, είναι σαν να έχεις τη δύναμη 

να ελέγχεις τα γεγονότα, το περιβάλλον και την μοίρα σου. 
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Θετικό και αρνητικό, καλό και κακό, γέννηση και θάνατος, δράση και 
αντίδραση, φως και σκοτάδι. Σύμφωνα με την Αρχή της Πολικότητας 
όλα έχουν μια ίση και μια αντίθετη πολικότητα. Το ένα δεν μπορεί να 
υπάρξει χωρίς το άλλο. 
 
Χρησιμοποίησε την Αρχή 
της Πολικότητας όταν έχεις 
αρνητικές σκέψεις και 
συναισθήματα. 
Παρακολούθησε τον εαυτό 
σου από κοντά, 
συνειδητοποίησε τι λες με 
τον εαυτό σου καθημερινά 
και άλλαξε αμέσως κάθε 
αρνητική σκέψη και 
συναίσθημα με θετικό.  
 
Άλλαξε το μίσος με την 
αγάπη, τον φόβο με την 
πίστη, την αρρώστια με την 
υγεία, το πόνο με την ευχαρίστηση. Οι σκέψεις σου μπορούν να κάνουν 
τα πράγματα όμορφα, όμως μπορούν να τα κάνουν και άσχημα.  

Η ζωή είναι ωραία. Υπάρχει νόημα πίσω από το κάθε τι. Ο κόσμος είναι 
τέλειος και πάντα ήταν τέλειος αλλά δεν είναι ακόμη ολοκληρωμένος. 
Όταν ολοκληρωθεί θα υπάρχει αρμονία. Δεν υπάρχει τίποτα κακό με τη 
φύση. Η φύση βαδίζει προς την τελειότητα.  
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Όλα όσα υπάρχουν στο σύμπαν είναι έκφραση του δημιουργού, και ο 
Θείος Δημιουργός Είναι Αγάπη.   

Έτσι, να βλέπεις ότι όλα είναι καλά και τέλεια τώρα και προχωρούν για να 
ολοκληρωθούν. Σύμφωνα με την Αρχή της Σχετικότητας, τίποτα δεν 
είναι καλό ή κακό, μικρό ή μεγάλο, σωστό ή λάθος, μέχρι τη στιγμή που 
θα το συγκρίνεις με κάτι άλλο. Άρχισε να συσχετίζεις τις δικές σου 
εμπειρίες και καταστάσεις με κάτι πολύ χειρότερο από αυτές και η 
κατάσταση σου πάντα θα φαίνεται καλύτερη.  

Κατάλαβε ότι δεν υπάρχει τίποτα να φοβάσαι, τίποτα για να ανησυχείς. 
Ποτέ μην παραπονεθείς για κάτι. Όλα είναι τέλεια. Αυτός είναι ο 
καλύτερος δυνατός κόσμος για το επίπεδο της ανάπτυξης, που η κοινωνία 
έχει φθάσει ως σύνολο αλλά και εσύ ξεχωριστά ως μονάδα.  

Αν θέλεις να αναπτυχθείς περισσότερο, πρέπει να βλέπεις τον κόσμο ως 
κάτι το καλό που γίνεται καλύτερο και όχι ως κάτι το κακό, που 
αποσυντίθεται. Σταμάτα αμέσως κάθε κριτική.  

 

Σύμφωνα με την Αρχή της Περιοδικότητας, 
"Όλα ρέουν, έξω και μέσα. Όλα έχουν κάποια 
περίοδο, όλα ανυψώνονται και μετά 
πέφτουν." Η εκδήλωση αυτής της αρχής, στο 
φυσικό επίπεδο, είναι η πλέον ορατή από 



40 

όλες τις Αρχές και η δύναμη της είναι ορατή μέσα από τις δυνάμεις της 
φύσης, που κάνουν τον ήλιο να ανατέλλει και να δύει, που κινούν τα 
κύματα και τις παλίροιες των ωκεανών και αλλάζουν συνεχώς τις εποχές 
του χρόνου.  

Η Αρχή της Περιοδικότητας είναι ορατή στους συνεχείς κύκλους της ζωής 
και του θανάτου καθώς και στην αναγέννηση όλων ανεξαιρέτως των 
πραγμάτων, στην ανύψωση και τη πτώση των εθνών και των 
κυβερνήσεων.   

Πρέπει να κατανοήσεις ότι υπάρχει μια εποχή για να σπείρεις και μια άλλη 
εποχή για να θερίσεις. Δεν μπορείς να κάνεις και τα δύο στην ίδια εποχή. 

 
 
 

Όλες οι σκέψεις δημιουργούν 
ταλαντώσεις, που επεκτείνονται σαν 
ελαφρός κυματισμός σε μια λίμνη, 

από τη ρίψη ενός βότσαλου 
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Η Δύναμη των Συνηθειών και των Πιστεύω  
 
Σε όλη σου τη ζωή λειτουργείς με το μοντέλο Πληροφορίες – 
Επεξεργασία - Αποτέλεσμα – Ανατροφοδότηση (Input–Process-Output-
Feedback).  
 
Όταν αυτή η διαδικασία επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά με τον ίδιο 
τρόπο, δημιουργεί συνήθειες και πιστεύω που στην ουσία δημιουργούν 
συνάψεις νευρώνων. Οι ενώσεις αυτές των νευρώνων ενδυναμώνονται 
με την επανάληψη.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι συνήθειες δημιουργούν αυτόματη συμπεριφορά και δημιουργούν τη 
ζώνη άνεσης σου. Όμως οι συνήθειες και τα πιστεύω επηρεάζουν και το 
δικτυωτό ενεργοποιητικό σύστημα RAS που επιτρέπει ποιες πληροφορίες 
θα περάσουν στο συνειδητό σου. Επίσης, οι συνήθειες αυτές σε 
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αναγκάζουν να πάλλεσαι στη συχνότητα που εκπέμπουν, με αποτέλεσμα 
να ελκύεις στη ζωή σου αυτά που αντιπροσωπεύουν τα πιστεύω σου.   
 

Αυτή η αυτόματη συμπεριφορά έχει οδηγήσει τους περισσότερους 
ανθρώπους, να παίρνουν τη ζωή όπως έρχεται και να επεξεργάζονται τις 
πληροφορίες μόνο μέσω του υποσυνείδητου νου, χωρίς κριτική σκέψη 
και να δρουν χρησιμοποιώντας τις συνήθειες τους. Η ανατροφοδότηση 
πίσω στο σύστημα τις περισσότερες φορές είναι ανύπαρκτη ή δεν έχει 
αξιολογηθεί συνειδητά. Έτσι, κάθε άτομο δημιουργεί τη δική του 
πραγματικότητα με βάση τα δικά του πιστεύω και συνήθειες.  
 

Αν στη ζωή σου υπάρχει αρρώστια, πόνος και ανησυχία πρέπει να 
προσπαθήσεις να αλλάξεις αυτή σου την πραγματικότητα. Για να το 
πετύχεις αυτό, πρέπει να αλλάξεις συνήθειες και πιστεύω, 
χρησιμοποιώντας τη λογική σου σκέψη για να δημιουργήσεις νέες 
ενώσεις νευρώνων, που θα αντικαταστήσουν τις υπάρχουσες και θα σε 
βοηθήσουν να ελκύσεις στη ζωή σου την υγεία.   
 

Πρέπει πάντα να προσπαθείς να δημιουργείς συνήθειες που θα σε 
βοηθήσουν να προοδεύσεις και να γίνεις καλύτερος ως άτομο αλλά και θα 
σού προσφέρουν μια πιο ευτυχισμένη ζωή γεμάτη υγεία. 
 
Οι συνήθειες αποκτώνται και είναι πιο δυνατές και από την επιθυμία.  
 

Για να μπορέσεις να νικήσεις πρέπει να ανακαλύψεις την πηγή 
όλης της δύναμης και το μυστικό πίσω από τη δύναμη αυτή. 

 

.“ Ζήτα και θα Σού Δοθεί ” 
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Η Πηγή Όλης της Δύναμης 

Η πηγή όλης της δύναμης είναι ο εσωτερικός σου κόσμος. Είναι η 
απέραντη πηγή ενέργειας και η παγκόσμια πηγή προμήθειας  της οποίας 
αποτελείς τμήμα. Ο εξωτερικός σου κόσμος είναι η αντανάκλαση 
του εσωτερικού σου κόσμου. Όλη η ζωή και όλη η δύναμη 
προέρχονται από τον πνευματικό εσωτερικό σου εαυτό και η κατοχή της 
δύναμης εξαρτάται από τον ορθό τρόπο χρήσης της συνείδησης σου.   
 
Ο εσωτερικός κόσμος κυβερνάται από τον νουν.  
 
Όπως έχουμε αναφέρει προηγουμένως, οι λειτουργίες του νου 
συντελούνται από δύο παράλληλες λειτουργίες, η μία συνειδητή και η 
άλλη υποσυνείδητη.  Οι υποσυνείδητες λειτουργίες του νου, εκτελούνται 
με τόση ακρίβεια και ταχύτητα που είναι αδύνατο να εκτελεστούν με τη 
συνειδητή λογική. Το υποσυνείδητο δεν σκέφτεται και δεν κρίνει, απλώς 
λειτουργεί.  Επίσης δεν μπορεί  να ξεχωρίσει την αλήθεια από το ψέμα και 
πιστεύει ότι κάθε σκέψη και εικόνα που του δημιουργείς είναι η αλήθεια 
και τη δέχεται. Όμως, η αξία του υποσυνείδητου είναι τεράστια διότι 
ελέγχει όλες τις λειτουργίες ζωτικής σημασίας του σώματος και παρέχει 
στο σώμα ό,τι χρειάζεται για την ανάπτυξη του, χωρίς να χρειάζεται τη 
βοήθεια σου. Δεν κουράζεται και δεν κοιμάται ποτέ.  
 
Επειδή  ο συνειδητός νους έχει την ικανότητα να κρίνει να επιλέγει, και 
να αντιλαμβάνεται, έχει τη δύναμη του συλλογισμού, είναι η έδρα της 
μνήμης και της θέλησης, είναι “ο φύλακας της πόρτας" του 
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υποσυνείδητου, ώστε, να μπορεί να το προστατεύει από αρνητικές 
επιρροές, να το καθοδηγεί και να το επηρεάζει.  
 

Η ικανότητά σου να σκέφτεσαι συνειδητά, είναι ο μοναδικός 
τρόπος με τον οποίον μπορείς να επιδράσεις πάνω στο 

υποσυνείδητό σου. Ζήτα και θα σού δοθεί. 
  
Για να μπορέσεις να δημιουργήσεις οτιδήποτε υλικό πρέπει πρώτα να το 
σκεφτείς και να δημιουργήσεις μια εικόνα του αντικειμένου αυτού στον 
νουν σου, ώστε το υποσυνείδητο σου να γνωρίζει τι ακριβώς θέλεις. Αν η 
επιθυμία σου ευρίσκεται σε αρμονία με το Θεϊκό Νόμο και αποσκοπεί στην 
ανάπτυξη όλων όσων επηρεάζει, και εάν, ο κυριαρχικός τρόπος σκέψης 
σου ευρίσκεται στο ίδιο μήκος κύματος με την επιθυμία σου, το 
υποσυνείδητο θα θέσει σε κίνηση δυνάμεις, που θα προσελκύσουν 
καταστάσεις και γεγονότα τα οποία όταν τα επεξεργαστείς και ενεργήσεις 
με τον κατάλληλο τρόπο, θα εκπληρώσουν την επιθυμία σου στον 
κατάλληλο χρόνο.  
 
Αυτή η διαδικασία είναι επακόλουθο της Αρχής της Έλξεως που δηλώνει 
ότι όταν η δημιουργική ενέργεια ευρίσκεται σε αρμονία με την σκέψη, 
συσχετίζεται με το αντικείμενο της σκέψης και το δημιουργεί στον υλικό 
κόσμο στον κατάλληλο χρόνο. Οι όμοιες και αρμονικές ταλαντώσεις 
έλκονται.  

Κάθε σκέψη είναι αιτία και κάθε γεγονός της ζωής είναι αποτέλεσμα. 
Αρμονικές και επιθυμητές συνθήκες ζωής αποκτώνται με τον ορθό τρόπο 
σκέψης.  Ανάρμοστες και ασύμφωνες συνθήκες, αρρώστιες, δυστυχία, 
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ελλείψεις, εμπόδια και περιορισμοί είναι αποτέλεσμα του λανθασμένου 
τρόπου σκέψης. 

Η Αρχή της Εξέλιξης δηλώνει ότι, όλα τα καινούργια πράγματα είναι 
αποτέλεσμα της αλλαγής από κάτι το οποίο ήταν, σε κάτι νέο που είναι 
τώρα. Αυτή η αλλαγή χρειάζεται χρόνο για να συντελεσθεί. Κάθε σπόρος 
χρειάζεται χρόνο για να βλαστήσει. Οι ιδέες είναι πνευματικοί σπόροι, που 
χρειάζονται χρόνο για να μετατραπούν σε ύλη.  

Η ενεργειακή ροή της εξέλιξης μπορεί να διακοπεί από διάφορους 
παράγοντες με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν αρρώστιες και προβλήματα 
στον οργανισμό σου.  Οι παράγοντες που συντελούν σε αυτή τη διακοπή 
είναι:  

 Σκέψεις φόβου 
 Σκέψεις δυσπιστίας, κριτικής και ασυμφωνίας 
 Σκέψεις κακίας, ζήλιας και άλλες παρόμοιες σκέψεις 
 Κακή συγκέντρωση 
 Αδύνατη θέληση 
 Οι ανάγκες σου δεν αποσκοπούν στο γενικό καλό και δεν ωφελούν 

όλους όσους επηρεάζονται  

Ο φόβος είναι υπεύθυνος για όλα τα κακά με τα οποία η ανθρωπότητα 
έχει προσβληθεί. Αν κατανοήσεις και αναγνωρίσεις ποιος είσαι 
πραγματικά και με την βοήθεια των Αρχών της Δημιουργίας, μπορείς να 
απαλλαγείς ολοκληρωτικά από το φόβο.  
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Αναγνωρίζοντας την πνευματική σου φύση και δυνατότητες, μπορείς να 
αποκτήσεις πίστη, θάρρος, επιθυμία και ενθουσιασμό για δράση, ώστε να 
εκπληρώσεις τις επιθυμίες σου. 

 
Η συγκέντρωση μάς βοηθά να ελέγχουμε τις σκέψεις μας, και επειδή οι 
σκέψεις είναι η αιτία και οι συνθήκες της ζωής το αποτέλεσμα, 
ελέγχοντας την αιτία, μπορούμε επίσης να ελέγξουμε το αποτέλεσμα. Για 
να πετύχεις, πρέπει να μπορείς να συγκεντρώσεις όλη σου τη σκέψη 
πάνω σε αυτό που προσπαθείς να κάνεις και να βγάλεις από το νου σου 
όλες τις ολέθριες σκέψεις, που συνεχώς σε βομβαρδίζουν. Πρέπει να 
σκέφτεσαι μόνο αυτό που είναι ευεργετικό και θετικό στο σκοπό σου. 
Βγάλε από τον νου σου σκέψεις δυστυχίας, πόνου, αρρώστιας και ό,τι 
άλλο κακό σκέφτεσαι, διότι το επακόλουθο της Αρχής της Έλξεως θα 
είναι περισσότερη δυστυχία, μεγαλύτερος πόνος, χειρότερη υγεία.  
 
 
Εάν υπάρχει θέληση υπάρχει τρόπος!  Μόνο ένας τρόπος υπάρχει για 
να ολοκληρώσεις οτιδήποτε και αυτός ο τρόπος είναι να προχωρήσεις και 
να το κάνεις. Μην αφήσεις οτιδήποτε να σταθεί εμπόδιο στην πρόοδο 
σου. Μην περιμένεις ότι πάντα όλα θα είναι εύκολα. Ακόμη και σήμερα 
μπορεί να υπάρχουν αρρώστιες στη ζωή σου. Μην αφήσεις τις αρρώστιες 
να σε απογοητεύσουν. Η θέληση σου μπορεί να σε βοηθήσει να 
απαλλαγείς από την αρρώστια. Μην παραπονιέσαι, μην συζητάς  με 
άλλους τις δυσκολίες, τις ανησυχίες και τους πόνους σου.  
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Ο τρόπος με τον οποίον αντιμετωπίζεις τις αντιξοότητες στη ζωή σου 
δείχνει από τι υλικό είσαι φτιαγμένος.  Κάθε δυσκολία είναι απλώς ένα 
γεγονός που πρέπει να υπερπηδήσεις για να φτάσεις στον στόχο σου.   
 

Ο άνθρωπος με μια υπέρτατη προσπάθεια της θέλησης μπορεί 
να αλλάξει τα πάντα στη ζωή του και να επιτελέσει θαύματα. 

Μπορείς να είσαι εσύ αυτό το άτομο, αν θέλεις να είσαι. 
 
  
 

Όλη η Υγεία είναι Αποτέλεσμα του 
Ορθού Τρόπου Σκέψης ! 

 

 
 
 
 

Μπορείς να Ελέγξεις το Υποσυνείδητο σου! 
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Τα βοηθητικά εργαλεία  
Επιθυμία, Θέληση, Συγκέντρωση, Δράση, Πίστη, Ευγνωμοσύνη  

 
 
Η εμπειρία μου είναι ότι τα κύρια συστατικά στην ίαση της αρρώστιας 
είναι η επιθυμία, η θέληση, η πίστη, η συγκέντρωση και η δράση. 
 
Επιθυμία να γίνεις πραγματικά υγιής και να απαλλαγείς από την αιτία της 
αρρώστιας σου. Θέληση, για να υπερπηδήσεις όλες τις δυσκολίες και για 
να συνεχίσεις μέχρι να πετύχεις το στόχο σου. Πίστη, για να πιστέψεις 
ότι, αυτό που θέλεις, αυτό που έχεις ζητήσει και αυτό που έχεις 
οραματισθεί σού έχει δοθεί και μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Να 
πιστεύεις απόλυτα ότι ο Δημιουργός σε θέλει υγιή και ως πατέρας θέλει το 
καλό σου. Χρειάζεσαι συγκέντρωση για να σε βοηθήσει να ελέγχεις τις 
σκέψεις σου και να υπερπηδήσεις τους φόβους σου, και δράση για να 
κάνεις ό,τι απαιτείται για να πετύχεις. Οτιδήποτε και αν είναι αυτό. 
 
 
Επιθυμία είναι η "Φυσική λαχτάρα” να εξουσιάζεις ή να αποκτήσεις ή να 
απολαύσεις κάτι, που πιστεύεις θα σου κάνει καλό. Ευχές, θέλω και 
ανάγκες, είναι όλα επιθυμίες για μια αλλαγή στη ζωή σου.  
 
Η επιθυμία είναι η παρόρμηση για δράση ώστε να ολοκληρώσεις κάτι 
καλό ή κακό. Χωρίς επιθυμία, η θέληση για δράση δεν εκδηλώνεται και 
τίποτε δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί. Κάθε τι που κάνεις, παρακινείται 
από την επιθυμία σε κάποια μορφή. 
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Τα συναισθήματα, σού δημιουργούν επιθυμίες και οι επιθυμίες σού 
δημιουργούν δράση μέσω της θέλησής σου. Για να γίνει μια επιθυμία 
πραγματικότητα, πρέπει να δημιουργήσεις την εικόνα της επιθυμίας αυτής 
στον νου σου.  Κάθε τι που έχει δημιουργήσει η κοινωνία είχε πρώτα 
δημιουργηθεί στον νου κάποιου ατόμου.  

Η σοφή επιθυμία, που έχει δημιουργηθεί χρησιμοποιώντας ορθή, λογική 
σκέψη, βασισμένη πάνω στα μελλοντικά σου σχέδια για πρόοδο, είναι ο 
ισχυρότερος τρόπος για να ενεργοποιήσεις τις αρχές της Έλξης και 
Ταλάντευσης, για να κάνεις πραγματικότητα τις επιθυμίες σου.  

Μπορείς να αποκτήσεις ό,τι επιθυμεί η ψυχή σου πραγματικά, αν 
καταβάλεις τον ανάλογο κόπο. Η συνεχής σου προσπάθεια να κρατήσεις 
την επιθυμία σου δυνατή, έχει τη δύναμη να την κάνει πραγματικότητα. 
 
“Οποιαδήποτε πράγματα επιθυμείς, όταν προσεύχεσαι, πίστευε ότι 

τα έχεις λάβει, και θα τα λάβεις” 

 

Η Θέληση είναι το σημαντικότερο χαρακτηριστικό που μπορείς να έχεις. 
Αν η θέληση σου είναι δυνατή, μπορείς να υπερπηδήσεις εμπόδια και 
δυσκολίες που θα παρουσιαστούν στον δρόμο σου, να δαμάσεις τις 
κακοτυχίες της ζωής σου, να λυγίσεις κάθε αντίσταση και να πετύχεις το 
στόχο σου. 
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Τίποτα δεν είναι αδύνατο αν θέλεις. Όταν θέλεις, ακόμη και τα εμπόδια 
μπορούν να γίνουν ευκαιρίες.  

Κάθε φορά που εκτελείς κάποια συγκεκριμένη δουλειά, συνειδητά ή 
υποσυνείδητα, χρησιμοποιείς την θέληση σου. Όλοι έχουν κάποιο βαθμό 
θέλησης, επειδή είναι έμφυτη ανθρώπινη ικανότητα η οποία ελέγχει όλες 
σου τις ενέργειες. Όλες οι συνήθειες, καλές ή κακές, είναι αποτέλεσμα 
τού τι θέλεις να κάνεις. Χρησιμοποιώντας τη θέληση σου, μπορείς να 
κάνεις τις συνθήκες της ζωής σου καλύτερες ή χειρότερες. Μην ξεχνάς 
ότι κάθε εμπόδιο που προσπερνάς δυναμώνει τη θέληση σου.  
 
Η μεγαλύτερη δύναμη της θέλησης είναι επακόλουθο μιας μεγάλης 
επιθυμίας. Σκέψου τη θέληση της μητέρας όταν κινδυνεύουν τα παιδιά 
της. Πώς ξαφνικά αυτή η τεράστια δύναμη ανυψώνεται μαζί με το 
θάρρος. Η θέληση να σώσει τα παιδιά της, την κάνει να πέσει μέσα στις 
φλόγες, επιτίθεται στον καρχαρία με γυμνά χέρια, θυσιάζει τη ζωή της για 
να τα σώσει. Δεν είναι παράξενο ότι η ίδια γυναίκα τρέμει από το φόβο 
μπροστά  στον κτητικό σύζυγο, σκύβει το κεφάλι και δεν έχει τη θέληση 
να αντισταθεί; 
  
Τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της θέλησης του ανθρώπου πραγματώνονται 
μέσω δραστηριοτήτων, που απαιτούν μεγάλη συνειδητή συγκέντρωση, 
ώστε να τα καθοδηγούν σταθερά μέχρι την ολοκλήρωση. Όταν μάθεις να 
χρησιμοποιείς τη θέληση σου με τέτοιο τρόπο θα έχεις πάντα στη κατοχή 
σου μια τεράστια δύναμη που μπορεί να πετύχει σχεδόν τα πάντα.  
 
Μπορείς να αναπτύξεις τη θέλησή σου, να την ενδυναμώσεις, να την 
ελέγχεις και να την καθοδηγείς με την εξάσκηση. Η δύναμη της θέλησης 
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ανοίγει όλες τις πόρτες. Η διαφορά μεταξύ της επιτυχίας και της 
αποτυχίας είναι η δύναμη της θέλησης. 
 

“Εάν Υπάρχει θέληση, Υπάρχει και τρόπος” 

 

Συγκέντρωση είναι η δύναμη της προσοχής και καθοδηγείται από τη 
θέληση. Η συγκέντρωση της σκέψης σε συγκεκριμένο σκοπό γίνεται 
δύναμη. 

Η δύναμη της συγκέντρωσης είναι το ξεχωριστό χαρακτηριστικό των 
πετυχημένων ανθρώπων και είναι το ανώτερο προσωπικό χαρακτηριστικό 
που μπορείς να αποκτήσεις. Η συγκέντρωση μπορεί να αποκτηθεί με 
εξάσκηση και θα σου επιτρέψει να ελέγχεις τις σκέψεις σου. Επειδή οι 
σκέψεις είναι οι αιτίες και οι συνθήκες τα αποτελέσματα των σκέψεων, 
ελέγχοντας την αιτία μπορείς επίσης να ελέγχεις το αποτέλεσμα. 

Γνωρίζεις πολύ καλά ότι για να  ολοκληρώσεις οτιδήποτε πρέπει να 
συγκεντρωθείς σε αυτό που κάνεις. Για να θεραπευθείς πρέπει να 
συγκεντρώσεις τις σκέψεις σου σε αυτό που προσπαθείς να κάνεις. Όσο 
καλύτερα συγκεντρώνεσαι τόσο καλύτερο είναι το αποτέλεσμα.   

Για να μπορέσεις να συγκεντρωθείς στην υγεία, πρέπει όλες οι αρνητικές 
σκέψεις που βομβαρδίζουν τον νου σου να εξαλειφθούν. Όλες οι 
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εξωτερικές σκέψεις μπορούν να αποκλειστούν αν συνειδητά 
καταλαβαίνεις ότι έχουν εισχωρήσει στο νου σου και τις απομακρύνεις.  

Απομάκρυνε όλες τις σκέψεις και εικόνες της αρρώστιας, του πόνου, της 
δυστυχίας και όλων των αρνητικών συναισθημάτων που έχουμε αναφέρει 
και αντικατέστησε τις με τις αντίθετές τους βάσει της Αρχής της 
Πολικότητας.  Αν δεν τις αντικαταστήσεις, οι Αρχές της Έλξης και της 
Ταλάντωσης θα σου φέρουν περισσότερη αρρώστια, κακά και πόνο.  

Μόνο παρακολουθώντας τον εαυτό σου από κοντά μπορείς να 
καλλιεργήσεις τη συγκέντρωση. 

Ως τη στιγμή που θα μπορείς να ελέγχεις κάθε σκέψη σου και κάθε 
σου συναίσθημα, ως τη στιγμή που θα μπορείς να κατευθύνεις 
κάθε σκέψη, ευχή και εργασία σου όπως εσύ θέλεις, να συνεχίσεις 
ασταμάτητα να παρακολουθείς τις σκέψεις σου. 

 

Δράση είναι η ικανότητα του ατόμου να ενεργήσει πάνω σε καταστάσεις 
και γεγονότα χρησιμοποιώντας το σώμα του, ώστε να μετατρέψει τη 
σκέψη και την ιδέα του σε ύλη. Η επιθυμία είναι η παρόρμηση για δράση 
και η θέληση δίνει τις εντολές στο σώμα να εργαστεί, να δράσει.  

Πολλοί είναι αυτοί που σκέπτονται και εμπνέονται, αλλά λίγοι 
αποφασίζουν να δράσουν και να πράξουν αυτό που πρέπει, για να κάνουν 
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την έμπνευση τους πραγματικότητα. Οι αμφιβολίες, οι φόβοι, η οκνηρία, 
τα εμπόδια, η δυσκολία, όλα αυτά είναι οι δικαιολογίες για να μην πράξεις 
τίποτα. 

Το σύμπαν σύμφωνα με την Αρχή της Έλξης θα σού παρουσιάσει 
ευκαιρίες και συγχρονισμούς με τη μορφή ατόμων, και γεγονότων, όμως 
αν δεν δράσεις την κατάλληλη στιγμή διότι διστάζεις ή διερωτάσαι τι 
πρέπει να κάνεις, τα πρόσωπα και τα γεγονότα θα αλλάξουν. “ Συν Αθηνά 
και χείρα κίνει” αναφέρει το ρητό της αρχαιότητας. Χωρίς δράση δεν θα 
υπάρξει αντίδραση ούτε και το αναμενόμενο αποτέλεσμα. 

Δημιούργησε την πιο δυνατή επιθυμία για την υγεία σου ώστε να δράσεις 
αποτελεσματικά και χωρίς δισταγμούς για να απαλλαγείς από την 
αρρώστια, τους φόβους, τη δυστυχία και τον πόνο. Ακολούθησε τον 
τρόπο σκέψης και δράσης, που ακολουθεί για να είσαι πάντα υγιής.  

Δράση = Αντίδραση  Αιτία = Αποτέλεσμα 

 

Η Πίστη είναι πεποίθηση, εμπιστοσύνη ή βεβαιότητα, που δεν βασίζεται 
απλώς στη λογική ή σε εμπειρικές πληροφορίες, αλλά έχει βασικό 
στοιχείο την προθυμία σου να δεχθείς κάτι ως ορθό όταν σχετίζεται με 
τον Θεό, το Δημιουργό, την πηγή όλης της δύναμης και ενέργειας, που 
είναι απανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Πίστη μπορείς να έχεις σε 
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πρόσωπα, αντικείμενα, σε θεωρίες, σε προτάσεις, πεποιθήσεις, γνώμες, 
δοξασίες ή δόγματα.     

Πρέπει να πιστέψεις ότι τα πάντα στο σύμπαν είναι η έκφραση του 
Δημιουργού. Ο άνθρωπος είναι μια μορφή, μια έκφραση του Δημιουργού 
και έχει κληρονομήσει από Αυτόν την Αρχή της Υγείας. Όταν η Αρχή της 
Υγείας είναι σε αρμονία με το σώμα, όλες οι λειτουργίες του σώματος 
εκτελούνται τέλεια από το υποσυνείδητο.  
 
Η Αρχή της Υγείας είναι υπεύθυνη και για την θεραπεία του σώματος σου. 
Η αρχή, ευρίσκεται σε δημιουργική δράση αν ο συνειδητός τρόπος 
σκέψης σου ευρίσκεται σε αρμονία με τις αρχές της όλης Δημιουργίας. 
Βασικά, η υγεία κατευθύνεται από την συνειδητή σου σκέψη η οποία 
επηρεάζει το υποσυνείδητο σου. Έτσι, αν μπορείς να σκέφτεσαι ορθά, και 
αν τρώς, πίνεις, αναπνέεις και κοιμάσαι ορθά, θα είσαι υγιής.  
 
Όταν σκέφτεσαι την αρρώστια, τις δυσλειτουργίες και ανωμαλίες, ο 
εγκέφαλος σου εκκρίνει χημικές ουσίες και παράγει ηλεκτρικές 
ταλαντώσεις στο σώμα σου, που προξενούν βλάβες στον ίδιο τον 
οργανισμό σου.  
 

Στην περίπτωση μας η πίστη σου πρέπει να συγκεντρωθεί στο γεγονός ότι 
αυτά που μαθαίνεις τώρα, που μπορεί να είναι καινούργια για σένα, 
πρέπει να τα δεχθείς με πίστη, μέχρι να αποδείξεις και να καταλάβεις γιατί 
συμβαίνουν αυτά που σού συμβαίνουν και να τα θεραπεύσεις.  
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Η πίστη είναι η αρχή όλης της γνώσης που έχεις λάβει μέχρι σήμερα. Ό,τι 
έχεις μάθει ως τώρα βασίζεται στην πίστη που έδειξες σε όλους σου τους 
δασκάλους, να δεχθείς και να μάθεις ό,τι σε έχουν διδάξει. 

Πρέπει να έχεις ακλόνητη πίστη ότι θα γίνεις υγιής και θα θεραπεύσεις με 
τη βοήθεια του γιατρού, όχι μόνο τα αποτελέσματα που εκδηλώνονται 
στο σώμα σου αλλά και την αιτία που σού προξενεί τόσο πόνο και 
ανησυχία. Χωρίς πίστη δεν μπορείς να προοδεύσεις περισσότερο.  

Χρειάζεσαι πίστη όταν αμφιβάλλεις. Χρειάζεσαι πίστη για να ξεκινήσεις το 
ταξίδι της ΥΓΕΙΑΣ ειδικά αν σήμερα έχεις οποιαδήποτε από τα 
συμπτώματα της αρρώστιας ή της ανησυχίας, του φόβου και του πόνου.   

 
Μπορείς να αλλάξεις τα πάντα στη ζωή σου και να επιτελέσεις 

σχεδόν θαύματα αν αποφασίσεις τώρα ότι Θέλεις. 
 
 
 
 
Η Ευγνωμοσύνη είναι ένα θετικό αίσθημα ή στάση, σε αναγνώριση ενός 
ευεργετήματος που έχει λάβει ή θα λάβει κάποιος. Η ευγνωμοσύνη πιο 
ορθά όμως μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι μια πολύ ισχυρή μορφή 
ταλάντωσης, που επηρεάζει το σύμπαν προς την κατεύθυνσή σου. Το να 
ζητήσεις κάτι, να σού δοθεί και μετά να είσαι ευγνώμων για αυτό που 
έχεις λάβει, στέλνεις στο σύμπαν τις ορθές ταλαντώσεις, που θα σού 
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επιτρέψουν να έλκύεις πιο εύκολα πολύ περισσότερα από αυτά που θέλεις 
στη ζωή σου.  
 
Στην περίπτωσή σου, το αίσθημα ευγνωμοσύνης θα εκφράζει την 
υποχρέωση σου προς τον Δημιουργό, που έχει ακούσει τι θέλεις για να 
γίνεις ή να παραμείνεις υγιής και σού το έχει παραχωρήσει. Αν είσαι 
βαθειά, συναισθηματικά και ειλικρινά ευγνώμων με αυτό που έχεις λάβει 
από τον Δημιουργό, θα τονίσεις την αρμονία σου με το σύμπαν και τον 
Δημιουργό και θα συνεχίσεις να λαμβάνεις περισσότερη υγεία. Είναι 
εύκολο να καταλάβεις ότι όσο πιο κοντά ζεις στην πηγή της Υγείας, τόσο 
περισσότερη υγεία θα λαμβάνεις. Πρόσεξε τη συνεχή ευγνώμονα 
συμπεριφορά του ίδιου του Χριστού  πως πάντα  φαίνεται να λέγει “ Σε 
ευχαριστώ, Πατέρα που με ακούς”.  
 
Για να μπορέσεις να εκφράσεις ευγνωμοσύνη, πρέπει πρώτα να πιστέψεις 
ότι υπάρχει ένας Δημιουργός, από τον οποίο προέρχονται τα πάντα. 
Δεύτερον, πρέπει να πιστέψεις ότι ο Δημιουργός σου δίνει ό,τι 
πραγματικά θέλεις όταν το ζητήσεις και τρίτον, συσχετίζεις τον εαυτό σου 
μαζί του με ένα δυνατό συναίσθημα ευγνωμοσύνης. Αν τη ευγνωμοσύνη 
σου είναι δυνατή και συνεχής, θα λαμβάνεις περισσότερη υγεία συνεχώς.  
 
 
Όμως, η αξία της ευγνωμοσύνης δεν περιορίζεται μόνο στο να σου 
προσφέρει περισσότερη ευλογία στο μέλλον. Χωρίς ευγνωμοσύνη δεν 
μπορείς να μείνεις ικανοποιημένος για πολύ με τα πράγματα όπως έχουν. 
Τη στιγμή που επιτρέπεις όμως στον νου σου να είναι ανικανοποίητος και 
να σκέπτεται συνεχώς τα πράγματα όπως είναι, αρχίζεις να χάνεις 
έδαφος. Συγκεντρώνεις την προσοχή σου πάνω στο συνηθισμένο, το 
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μέτριο, το άρρωστο, το κακό και το βρώμικο και ο νους σου πάλλεται στη 
συχνότητα αυτή και ελκύεις στη ζωή σου τα ίδια. Όταν έχεις 
ευγνωμοσύνη, όποιες και αν είναι οι καταστάσεις σου, ακόμη και μέσα 
στον πόνο και την αρρώστια  θα λάβεις ευλογία.  
 
Επίσης, μέσα από την ευγνωμοσύνη γεννιέται η πίστη. Ο ευγνώμων νους 
συνεχώς περιμένει καλά πράγματα, και η προσμονή μετατρέπεται σε 
πίστη. Η αντίδραση της ευγνωμοσύνης πάνω στον νου σου δημιουργεί 
πίστη, γιατί κάθε κύμα σκέψης γεμάτο ευγνωμοσύνη πολλαπλασιάζει την 
πίστη. Αυτός που δεν έχει το αίσθημα της ευγνωμοσύνης δεν μπορεί να 
έχει πίστη για πολύ και χωρίς ζωντανή πίστη δεν μπορείς να αποκτήσεις 
την υγεία με τη δημιουργική μέθοδο που θα μάθεις. 
 
 
Είναι αναγκαίο, να καλλιεργείς τη συνήθεια του να είσαι ευγνώμων για 
κάθε τι καλό που έρχεται στη ζωή σου και να εκφράζεις τις ευχαριστίες 
σου συνεχώς. Επειδή όμως ακόμη και η αρρώστια και ο πόνος, σου έχουν 
συνεισφέρει στην προσωπική σου ανάπτυξη, θα πρέπει να είσαι 
ευγνώμων και για αυτά, γιατί σού έχουν δώσει την ευκαιρία να μάθεις και 
να αναπτυχθείς μέσα από την δυστυχία και τον πόνο. 
 
 
Μπορείς να είσαι εσύ αυτό το ξεχωριστό άτομο που θα υψωθεί πάνω από 

τον πόνο και την αρρώστια και να νικήσει, αν το επιθυμείς αρκετά. 
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Το φαινόμενο “Placebo”  
 
Θα ήταν παράλειψη να μην αναφέρω το φαινόμενο αυτό που έχει 
τεκμηριωθεί σε κλινικές δοκιμές και πανεπιστημιακά εργαστήρια και 
αποδεικνύει τη δύναμη της σκέψης πάνω στις λειτουργίες του σώματος 
και την αρχή της υγείας. Οι επιπτώσεις το Placebo είναι δραματικές στις 
κλινικές έρευνες για την παρασκευή νέων φαρμάκων. Αν και είναι πολύ 
δύσκολη η απόδειξη ότι το νέο φάρμακο είναι πιο αποτελεσματικό από το 
Placebo είναι αδύνατο η επιστήμη να αποδείξει ότι η θεραπεία οφείλεται 
μόνο στη σκέψη και την πίστη του ασθενή.  
 
Αρχικά το φαινόμενο αυτό ανακαλύφθηκε κατά τη διάρκεια του Δευτέρου 
Παγκοσμίου πολέμου, όταν οι σύμμαχοι προσπαθούσαν να ελευθερώσουν 
την Ευρώπη.  Ο γιατρός Beecher λόγω έλλειψης μορφίνης στις 
εγχειρήσεις την αντικατέστησε με διάλυμα αλατιού σε ενέσιμη μορφή και 
είχε τα ίδια αποτελέσματα που είχε και η μορφίνη. Ο ασθενής επειδή 
πιστεύει απόλυτα χωρίς καμιά αμφιβολία ότι το φάρμακο αυτό θα τον 
βοηθήσει να θεραπευθεί, το σώμα αντιδρά αμέσως στη θεραπεία με 
σχεδόν θαυματουργά αποτελέσματα.    
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Πώς Μπορείς να Θεραπευθείς 
 
Στην αναζήτηση μου για υγεία μέσα από συνεχείς μελέτες, έχω 
ανακαλύψει ότι το πνεύμα είναι η αιτία της ύλης. Όλη η ζωή είναι 
ενέργεια  και Ένα με τον Θεό, το Δημιουργό. Το ανθρώπινο σώμα είναι η 
κατοικία του Δημιουργού, ο οποίος το ανανεώνει όταν φθαρεί, και το 
επιδιορθώνει όταν είναι άρρωστο και πληγωμένο.  
 
 
Αγαπητέ φίλε, 
 
Μην σκεφθείς ότι δεν μπορείς να πετύχεις Υγεία, Μακροζωία και Νεανική 
Ζωντάνια. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο λάθος από αυτό το λανθασμένο 
πιστεύω γιατί είσαι κομμάτι του παντοδύναμου Δημιουργού.   
 
Δώσε στο υποσυνείδητό σου να καταλάβει ότι αυτά που λέγεις, σκέφτεσαι 
και θέλεις, τα εννοείς, και θα τα δεχθεί ως ορθά και θα ενεργήσει 
κατάλληλα. Αν δράσεις συνειδητά, έχεις πραγματική επιθυμία και 
εξασκηθείς με πίστη και με την προσοχή σου εστραμμένη στην υγεία, θα 
προσέξεις μια καλυτέρευση από την αρχή. Όμως θα πρέπει να θυμάσαι 
πως, αν το υποσυνείδητο σου προσπαθήσει να επιβάλει στο συνειδητό 
σου φοβίες και αμφιβολίες, πρέπει άμεσα να τις βγάλεις από τον νου σου 
και να τι μετατρέψεις σε σκέψεις θάρρους και πίστης, μέχρι που ο 
εισβολέας αποχωρίσει.   
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Η εισήγηση μου είναι να αρχίσεις αμέσως την προσπάθεια και να γίνεις 
ένα με την υγεία στη σκέψη, στον λόγο και στη δράση, και να 
αποσυνδέσεις τον εαυτό σου από την αρρώστια.  
 
 
Μπορείς να γίνεις ο δημιουργός και ο κύριος της ζωής σου αν 
ακολουθήσεις τις οδηγίες που σου παρουσιάζω και που θα σε οδηγήσουν 
στην υγεία. Είναι πολύ εύκολο να γίνει, όταν γνωρίζεις τι πρέπει να 
κάνεις.  
 
 
1. Πίστεψε ότι Έχεις τη Δυνατότητα για Τέλεια Υγεία 
 
Ο Δημιουργός διακατέχεται μόνο από σκέψεις τελειότητας, τέλειας και 
υγιεινής λειτουργίας,  τέλειας και αρμονικής ζωής. Ο Θεός δεν σκέπτεται 
ποτέ την αρρώστια ή την ατέλεια. Όμως ο άνθρωπος, για χιλιετηρίδες 
σκέπτεται την αρρώστια, την ανωμαλία, τη δυσλειτουργία, τον πόνο, τα 
γηρατειά και τον θάνατο. Έτσι, οι σκέψεις αυτές έχουν δημιουργήσει 
δυσλειτουργίες στο σώμα που έχουν κληροδοτηθεί στην ανθρώπινη φυλή 
μέσω του συλλογικού υποσυνείδητου.  
 
Αυτό δεν είναι φυσιολογικό και δεν είναι ο στόχος της φύσης και της ίδιας 
της ζωής. Ο σκοπός της φύσης δεν είναι τίποτα άλλο από την τελειότητα 
της ζωής και αποδεικνύεται μέσα από τη συνεχή εξέλιξη της ζωής και του 
σύμπαντος. Δεν μπορεί να υπάρχει ζωή χωρίς να εξελίσσεται. Ο Θεός για 
να υπάρχει, πρέπει συνεχώς να δημιουργεί και να εξελίσσεται. Το ίδιο και 
ο άνθρωπος.   
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Αυτή η δημιουργική ζωτική ενέργεια που υπάρχει στον άνθρωπο, 
συνεχώς προσπαθεί να εξελιχθεί, και επειδή ο άνθρωπος μπορεί να 
εξελιχθεί και να προοδεύσει  περισσότερο μόνο όταν είναι υγιής, 
συμπεραίνεται ότι η φυσική κατάσταση του ανθρώπου πρέπει να είναι μια 
κατάσταση πλήρους υγείας.  
 
Η αρρώστια δεν έχει θέση στη σκέψη του Θεού, διότι είναι αφύσικη, 
ανώμαλη και ατελής λειτουργία . Ο υπέρτατος νους δεν σκέπτεται ποτέ 
την αρρώστια. Η αρρώστια δεν έχει δημιουργηθεί ή έχει σταλεί από το 
Θεό. Είναι αποκλειστικά προϊόν  της σκέψης του ατόμου. Ο Θεός,  ο 
Δημιουργός, δεν βλέπει, δεν σκέπτεται, δεν γνωρίζει ούτε και αναγνωρίζει 
την αρρώστια. Ο θεός σκέπτεται μόνο την υγεία. Η αρρώστια 
αναγνωρίζεται μόνο στη σκέψη της ανθρωπότητας. 
 
Από όλα όσα έχουμε αναφέρει πιο πάνω, βλέπουμε ότι η υγεία είναι η 
αλήθεια και η πραγματικότητα για τον Θεό από τον οποίο έχουμε 
δημιουργηθεί και ότι η αρρώστια είναι μια ανώμαλη λειτουργία, 
αποτέλεσμα των σκέψεων του ανθρώπου στο παρόν και το παρελθόν. 
 
Αν πιστεύεις στη μοίρα, στο κάρμα ή ακόμη στο “αμαρτίες γονέων 
παιδεύουν τέκνα” θα κατανοήσεις γιατί ένα παιδί έρχεται σε αυτή τη ζωή 
άρρωστο. Αν πραγματικά πιστέψεις στην αθανασία της ύπαρξης σου ίσως 
για το λόγο αυτό να υποφέρεις σήμερα.  
 
Ο άρρωστος άνθρωπος είναι αποτέλεσμα της δικής του αποτυχίας να 
σκέπτεται ορθά για την υγεία του και να εκτελεί τις εκούσιες λειτουργίες 
που απαιτούνται για τη θρέψη και αναζωογόνηση του σώματος.  
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Διερωτήσου ποιο είναι το νόημα πίσω από την ασθένεια σου. 
 
 
 
2. Έχε Πίστη και Εμπιστοσύνη στο Θεό 
 
Ζήτα και θα σού δοθεί.  Πίστεψε ότι ο Δημιουργός και πραγματικός σου 
Πατέρας έχει εισακούσει την επιθυμία σου για υγεία και σού την έχει 
δώσει. Ζήτα την υγεία με όλο σου το είναι και θα την έχεις. Να είσαι 
σίγουρος γι’αυτό. 
 
Από σήμερα, πίστεψε ότι η υγεία σου βελτιώνεται καθημερινά. Θυμήσου 
ότι η αρχή της υγείας ξυπνά από την πίστη.  Κατάλαβε ότι αν δεν έχεις 
πίστη στο Θεό θα αμφιβάλλεις για τη δυνατότητα σου να γιατρευτείς. Αν 
αμφιβάλλεις, θα φοβάσαι, και εάν φοβάσαι, θα συσχετίσεις το νου σου με 
αυτό που φοβάσαι. Αν φοβάσαι την αρρώστια σου, όσο μεγάλη και αν 
είναι, θα σκέπτεσαι τον εαυτό σου άρρωστο και αυτό θα δημιουργήσει 
περισσότερη αρρώστια και δεν θα αφήσει το σώμα να γιατρευθεί.  
 
Πίστεψε ότι η αρρώστια είναι αποτέλεσμα των σκέψεων σου και ότι 
μπορείς αλλάζοντας την αιτία, που είναι η σκέψη, να αλλάξεις και το 
αποτέλεσμα, που είναι η ίδια σου η αρρώστια.  
 
Πίστευε όχι ότι θα γίνεις καλά, αλλά ότι είσαι καλά και πρέπει να 
απαλλαγείς και από τα συμπτώματα, που έχουν εμφανιστεί στο σώμα σου 
αλλά αυτό χρειάζεται τον χρόνο του.  
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3. Δημιούργησε την Επιθυμία 
 
Πρέπει να κατανοήσεις ότι ο μόνος σου σκοπός τώρα, είναι να γίνεις 
υγιής και δυνατός. Σκέψου την οικογένεια σου που σε χρειάζεται και σε 
αγαπά. Σκέψου πόσα έχεις να χάσεις αν δεν γίνεις γρήγορα καλά. 
Σκέψου ότι είναι για το καλύτερο όλων, όχι μόνο του ίδιου του εαυτού 
σου, να είσαι υγιής.  
 
Δημιούργησε πραγματική επιθυμία μαζί με συναίσθημα για την υγεία σου, 
που να πηγάζει μέσα από το είναι σου. Το νοιώθεις και το θέλεις τόσο 
πολύ.  
 
Μην σκέπτεσαι ότι αυτό που τόσο πολύ θέλεις είναι εγωιστικό, αντιθέτως, 
το να προσπαθείς συνεχώς να είσαι υγιής και να απαλλαγείς από κάθε 
αρρώστια είναι ανώτερος και ευγενής σκοπός. 
 
 
 
4. Συγκεντρώσου και Σκέψου Συνειδητά Μόνο την Υγεία. 
 
Σκέψου μόνο υγεία. Συγκεντρώσου στην υγεία. Γίνε ένα με την υγεία. 
Μην δίνεις καθόλου σημασία στην αρρώστια. Σταμάτα να μιλάς στον 
εαυτό σου, στους φίλους και γνωστούς σου για την αρρώστια, τον πόνο 
και την δυστυχία σου. Άρχισε να συμπεριφέρεσαι ως υγιής. Περπάτα με 
σταθερό βήμα έστω και αν δυσκολεύεσαι, όρθωσε το ανάστημα σου, 
κράτα το κεφάλι σου ψηλά.  Αρνήσου να πιστέψεις ότι δεν είσαι υγιής. 
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Όταν σκέψεις αρρώστιας, πόνου και δυστυχίας παρουσιάζονται, 
απομάκρινε τις αμέσως, διώξε τις από το νου σου. Άλλαξε αμέσως κάθε 
αρνητική σκέψη με μια σκέψη υγείας, μακροζωίας και ευτυχίας.  Για τον 
λόγο αυτό, πρέπει να παρακολουθείς στενά τον εαυτό σου και τις σκέψεις 
σου. Μην αφήσεις περιθώρια στη σκέψη να ασχολείται με την αρρώστια.   
 
 
Επιβεβαίωνε στον εαυτό σου συνεχώς την ακόλουθη δήλωση,  μέρα και 
νύχτα, και κάθε στιγμή  που ο νους σου δεν είναι συγκεντρωμένος στη 
δουλειά σου ή σε κάτι άλλο σημαντικό μέχρι που να γίνει αναπόσπαστο 
μέρος της προσωπικότητας σου.  
“Η υγεία μου είναι τέλεια και γίνεται ακόμη πιο τέλεια με κάθε βαθιά 
εισπνοή μου. Είμαι σε αρμονία και πάλλομαι με θετική ενέργεια, αγάπη 
και ζωντάνια. Το ενδοκρινικό μου σύστημα λειτουργεί τέλεια και 
δημιουργεί τις ορμόνες που χρειάζομαι για να διασφαλίσουν την υγεία 
μου”.  
 
 
Γνώριζε ότι αν σκέπτεσαι τον εαυτό σου ως ανωτέρω, και κρατάς με 
επιμονή τη σκέψη της υγείας, μακροζωίας και ζωντάνιας, με την βοήθεια 
του Δημιουργού η ζωή σου θα αλλάξει σύντομα προς το καλύτερο. Μην 
επιτρέψεις στον εαυτό σου να σκέπτεται διαφορετικά.  
 
Κράτησε με επιμονή τη σκέψη της υγείας σε σχέση με τον εαυτό σου και 
μην επιτρέψεις στον ίδιο σου τον εαυτό να σκεφθεί διαφορετικά. Κράτα 
αυτή τη σκέψη της υγείας με πίστη ότι είναι η αλήθεια, ότι είναι γεγονός 
και ότι είναι η πραγματικότητα.  
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5. Οραματίσου τον εαυτό σου Υγιή  
 
Ο οραματισμός είναι μια από τις ισχυρότερες ταλαντεύσεις ενέργειας στο 
σύμπαν γιατί προτού οτιδήποτε γίνει πραγματικότητα στο φυσικό κόσμο 
πρέπει πρώτα να δημιουργηθεί στην σκέψη. 
 
 
Οραματίσου τον εαυτό σου υγιή όπως θέλεις να είσαι.  Ο καλύτερος 
τρόπος για να το κάνεις είναι να δημιουργήσεις μια νοητική εικόνα του 
εαυτού σου σε πλήρη υγεία, να γράψεις αυτή την εικόνα με όσο το 
δυνατό περισσότερες λεπτομέρειες στο χαρτί και να αφιερώνεις 
ικανοποιητικό χρόνο στοχαζόμενος αυτή την εικόνα, ώστε η εικόνα αυτή 
να γίνει η πρωταρχική σου σκέψη για τον εαυτό σου.   
 
 
Αυτή η εικόνα της υγείας σου δεν είναι μια συγκεκριμένη νοητική ιδέα. 
Στην ουσία, είναι η δική σου αντίληψη πώς είναι να είσαι υγιής. 
Προσπάθησε να δεις τον εαυτό σου σε τέλεια φυσική κατάσταση. Πρέπει 
να σκέπτεσαι πως κάνεις το κάθε τι με τον τρόπο που το κάνει ένα 
δυνατό και υγιές πρόσωπο. Δες τον εαυτό σου να περπατά με όρθιο 
ανάστημα, και γρήγορο βηματισμό, με το κεφάλι ψηλά. Δες τον εαυτό 
σου να εκτελεί την εργασία σου εύκολα και με ζωτικότητα, χωρίς να 
κουράζεσαι ή να είσαι αδύνατος. Οραματίσου πως ένα άτομο γεμάτο 
ενέργεια, δύναμη και υγεία, κάνει το κάθε τι, και γίνε εσύ ο 
πρωταγωνιστής μέσα στις εικόνες αυτές. Ποτέ μην σκεφθείς πως ένας 
άρρωστος κάνει αυτά τα πράγματα.  
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Για τον οραματισμό σου αυτό, αν χρειάζεσαι βοήθεια να τον 
δημιουργήσεις, μπορείς να χρησιμοποιήσεις φωτογραφίες  από τη ζωή 
σου όταν ευρισκόσουν σε τέλεια φυσική κατάσταση και να τις συνδέσεις 
με συναισθήματα ευτυχίας που έχεις νοιώσει σε κάποιες στιγμές της ζωής 
σου.  
 
 
Το υποσυνείδητο σου δεν μπορεί να ξεχωρίσει το φανταστικό από το 
πραγματικό. Η εικόνα που δημιουργείς μέσα στον νου σου για την υγεία 
σου είναι αληθινή εξ΄όσων αφορά το υποσυνείδητο σου και το είναι σου 
θα αρχίσει να πάλλεται στη συχνότητα της υγείας και θα έλκει και θα 
δημιουργεί ότι χρειάζεται το σώμα σου για να είναι υγιές. Νέα κύτταρα θα 
δημιουργηθούν και το σώμα σου σιγά-σιγά θα ξαναφτιαχθεί, εκτός εάν οι 
ιστοί σου έχουν αλλοιωθεί ανεπανόρθωτα. Κάθε κύτταρο του σώματος 
σου αναγεννιέται και όλο σου το σώμα θα επανέλθει σε κατάσταση υγείας 
στον κατάλληλο χρόνο. 
 
Κάθε σκέψη σου και κάθε οραματισμός σου θα είναι βασισμένος στο  
γεγονός ότι τώρα, σήμερα, είσαι υγιής.  
 
 

Σκέψου μόνο ΥΓΕΙΑ. 
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6. Ακολούθησε τις οδηγίες του γιατρού σου  
 
Πρέπει να πιστέψεις πραγματικά ότι η φαρμακευτική αγωγή που 
ακολουθείς ανεξαρτήτως της μεθόδου που χρησιμοποιεί ο γιατρός σου, 
μπορεί να θεραπεύσει τα συμπτώματα του σώματος σου αυτή τη στιγμή 
ώστε να αφυπνίσεις την αρχή της υγείας, η οποία θα σε βοηθήσει να 
θεραπευτείς.   
 
Η φαρμακευτική αγωγή προσπαθεί, με τη χορηγία φαρμάκων να 
επηρεάσει τα άρρωστα κύτταρα του οργανισμού σου ώστε να αρχίσουν τη 
φυσική τους λειτουργία. Μην ξεχνάς ότι τα φάρμακα μπορούν να 
θεραπεύσουν τα συμπτώματα της αρρώστιας, αλλά μπορούν να σου 
δημιουργήσουν παρενέργειες αλλού.  
 
 
 
 
7. Πρόσεξε τη διατροφή σου 
 
Αν έχεις κάποια σοβαρή ασθένεια, έχεις θρεπτική ανεπάρκεια ή είσαι πολύ 
αδύνατος,  είναι καλύτερα να απευθυνθείς σε ειδικό διαιτολόγο.  
 
Το καλύτερο, όπως έχει αποδειχθεί, είναι να ακολουθήσεις τη Μεσογειακή 
διατροφή με περισσότερα λαχανικά, φρούτα και ελαιόλαδο. Όμως αν 
θέλεις μπορείς να τρώεις οποιοδήποτε φαγητό επιθυμείς αλλά να τρώεις 
αργά και να μασάς την τροφή πολύ καλά. Όσο περισσότερο μασάς την 
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τροφή σου τόσο πιο φυσική γίνεται η διαδικασία. Μη σκέπτεσαι το χρόνο 
που χρειάζεσαι για να τραφείς, δεν είναι χρόνος σπατάλης. 
 
Κατά την ώρα του φαγητού, αν ο νους σου είναι απασχολημένος σε άλλα 
πράγματα ή είσαι αγχωμένος ή ανησυχείς για την υγεία σου ή τη δουλειά 
σου ή για τις οικογενειακές σου υποθέσεις, είναι καλύτερα να τα βγάζεις 
από τον νου σου. Όταν τρώγεις ο νους σου πρέπει να είναι ήρεμος και να 
προσπαθείς να συγκεντρωθείς στην απόλαυση του φαγητού σου. Πριν το 
φαγητό αλλά και μετά, συγκεντρώσου στην ευγνωμοσύνη προς τον 
Δημιουργό για την τροφή που σου έχει προμηθεύσει.  
 
Nα τρώεις όταν πραγματικά πεινάς και να σταματάς να τρώεις όταν 
αρχίσεις να χορταίνεις. Είναι καλύτερα να πίνεις μόνο νερό.   
 
 
 
 
8. Πάρε ενέργεια από το Περιβάλλον 
 
Μπορείς να γεμίσεις το σώμα σου ενέργεια από το περιβάλλον μέσω της 
βαθιάς αναπνοής και των ασκήσεων τεντώματος του σώματος. Κάθε 
αναπνοή εμπεριέχει ζωή. Η ατμόσφαιρα διαποτίζεται από τον ίδιο τον 
Δημιουργό, που είναι η ίδια η ζωή. Αναγνώρισε αυτή την αλήθεια 
συνειδητά όταν συγκεντρώνεσαι στην αναπνοή σου και σκέψου ότι 
αναπνέεις την ίδια τη ζωή, τον Δημιουργό και ότι χωρίς αναπνοή δεν 
υπάρχεις. 
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Οι ακόλουθες ασκήσεις θα σε ενεργοποιήσουν αφάνταστα. Κράτα στον 
νου σου ότι πάντα πρέπει να αναπνέεις από τη μύτη.  
 
Όταν ξυπνάς το πρωί άνοιξε τα παράθυρα και ξάπλωσε ανάσκελα με 
ανοιχτά χέρια χωρίς μαξιλάρι και με ελαφριά σκεπάσματα. Κλείσε το 
στόμα και πάρε μια βαθιά αναπνοή σιγά-σιγά, γεμίζοντας τους πνεύμονες 
σου με όσο το δυνατό περισσότερο αέρα, μέχρι που να μην χωρούν άλλο. 
Κράτησε την αναπνοή σου για 5 περίπου δευτερόλεπτα και άσε τον αέρα 
να βγει όλος αργά. Επανέλαβε την άσκηση 5 φορές. Μπορείς επίσης να 
συνδυάσεις την άσκηση αυτή με άλλες ασκήσεις αναπνοής. Εισπνέεις, 
κρατάς την αναπνοή σου και εκπνέεις, σε ίσους χρόνους μέχρι να φτάσεις 
τα 5 δευτερόλεπτα για κάθε φάση της άσκησης. 
 
 
Όταν περπατάς ή κάθεσαι, να κρατείς την κορμοστασιά σου ίσια και να 
αναπνέεις βαθειά. Να προσπαθείς πάντα να βαδίζεις χωρίς να σκύβεις. 
Όταν συνειδητοποιείς ότι βαδίζεις σκυφτός, αμέσως να εκτείνεις το 
στήθος σου, να  ισιώνεις το κορμί σου, και να ρίχνεις πίσω τους ώμους 
σου. Όταν το κάνεις αυτό, αρχίζεις να εισπνέεις αργά μέχρι να γεμίσεις 
τους πνεύμονες σου στο μέγιστο της χωρητικότητας τους. Στρίμωξε όλο 
τον αέρα που μπορείς, και καθώς κρατάς τον αέρα για λίγο στους 
πνεύμονες σου, ρίξε τους ώμους σου ακόμη πιο πίσω και τέντωσε το 
στήθος σου. Την ίδια ώρα, προσπάθησε να τραβήξεις τη σπονδυλική σου 
στήλη μπροστά ανάμεσα στους ώμους και άσε τον αέρα να βγει αργά. 

Μέσω της αναπνοής, παίρνουμε ενέργεια από το περιβάλλον και αυτή την 
ενέργεια τη διοχετεύουμε στα διάφορα σημεία του σώματος μας, όπου 
νοιώθουμε ότι χρειαζόμαστε περισσότερη ενέργεια, μέσω των ασκήσεων 
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τεντώματος. Άρα, προτού αρχίσουμε τις ασκήσεις αυτές, αρχίζουμε να 
αναπνέουμε ρυθμικά όπως έχουμε αναφέρει ανωτέρω και μετά το πέρας 
κάθε άσκησης πάλι αναπνέουμε ρυθμικά. Τα τεντώματα του σώματος 
είναι αργά, σχεδόν νωχελικά και δεν υπάρχει χρονικό όριο για την 
εκτέλεση τους. Τεντώνεις και σφίγγεις τους μυς σου και μετά τους 
χαλαρώνεις.  

Αποφασίζεις μόνος σου πόσο είναι αρκετό και πότε χρειάζεσαι 
περισσότερη ενέργεια.  

Πιο κάτω παρουσιάζονται μερικές γενικές ασκήσεις τεντώματος,  αλλά 
μπορείς να κάνεις όποιες άλλες ασκήσεις θέλεις ή ακόμη και συνδυασμούς 
ασκήσεων. Επανέλαβε κάθε άσκηση 5 φορές τουλάχιστον. 

1. Ξάπλωσε στο κρεβάτι σου βλέποντας το ταβάνι.  Τέντωσε τα χέρια σου 
προς τα πάνω όσο πιο μακριά μπορούν να φθάσουν, κράτησε τα εκεί και 
σιγά-σιγά τράβηξε τα προς το στήθος.   

2.  Τέντωσε τα χέρια σου στο πλάι όπως και προηγουμένως.  

3. Με τον ίδιο τρόπο μπορείς να τεντώσεις τα πόδια σου, το λαιμό σου, 
τις παλάμες και τα δάχτυλα των χεριών και των ποδιών σου.  

4. Ξάπλωσε στο στομάχι σου και επανέλαβε τις πιο πάνω ασκήσεις.  
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5. Στάσου όρθιος με το σώμα σου σαν να έχει το σχήμα του γράμματος 
"X" Σήκωσε το σώμα σου πάνω στα δάχτυλα των ποδιών σου και 
τεντώσου προς τα πάνω σαν να προσπαθείς να αγγίξεις το ταβάνι και 
μετά χαλάρωσε.  

Θα σε εκπλήξει το αίσθημα της ξεκούρασης, της ανανέωσης της ορμής και 
της δύναμης, που θα νοιώσεις σε κάθε σημείο που διοχετεύεις ενέργεια.  

 

9. Ενεργοποίησε το Ηλιακό σου Πλέγμα 

Το ηλιακό πλέγμα είναι η "Κεντρική αποθήκη" ενέργειας στον ανθρώπινο 
οργανισμό και αποτελείται από γάγγλια (μάζες νευρικής ύλης) και 
ευρίσκεται στο πίσω μέρος του στομαχιού. Όταν αυτό το κέντρο, από το 
οποίο όλα τα νεύρα του σώματος εκκινούν, σε κανονικές υγιείς συνθήκες, 
εκπέμπει σταθερά πραγματική ενέργεια, αυτή η ταλαντωμένη ενέργεια 
μεταφέρεται μέσω του νευρικού συστήματος σε ολόκληρο το σώμα προς 
όλες τις κατευθύνσεις μέχρι την εξωτερική επιδερμίδα και εξέρχεται στην 
ατμόσφαιρα και περιβάλει το σώμα.  

Το ηλιακό πλέγμα είναι το σημείο από το οποίο γεννιέται η ζωή. Ελέγχει 
όλες τις ακούσιες λειτουργίες της ζωής αλλά επιδρά και πάνω στον 
ψυχικό μας κόσμο. Το ηλιακό πλέγμα διαστέλλεται από σκέψεις αγάπης, 
καλοσύνης και ευγνωμοσύνης και συστέλλεται από αρνητικές σκέψεις, 
φόβους, μίσος, θυμό, δόλο, μοχθηρία, εκδίκηση, ζήλεια, ανησυχία, θλίψη 
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και άλλες παρόμοιες σκέψεις και συναισθήματα. Η συστολή αυτή 
διακόπτει τη σταθερή ροή ενέργειας προς το σώμα, με αποτέλεσμα να 
δημιουργούνται αρρώστιες, νευρικές ασθένειες και κατάρρευση του 
οργανισμού.  

Χρησιμοποίησε τη συνειδητή σου λογική και άρχισε να διαστέλλεις και να 
ανοίγεις το ηλιακό σου πλέγμα για να εκπέμπει χωρίς διακοπές. 
Αντικατέστησε τις αρνητικές σκέψεις με θετικές γιατί έτσι, η ροή θετικής 
ενέργειας θα αρχίσει άμεσα να αυξάνεται και θα θεραπευθείς πολύ πιο 
γρήγορα. 

Μπορείς επίσης να βοηθήσεις τη διαστολή του ηλιακού πλέγματος με την 
ακόλουθη άσκηση:  

Όταν ξυπνάς το πρωί, θα χαλαρώνεις με τις ασκήσεις αναπνοής που 
προτιμάς. Καθώς αναπνέεις ρυθμικά και χαλαρώνεις θα σκέφτεσαι ότι 
είσαι υγιής. Στη συνέχεια θα πάρεις μια βαθιά αναπνοή, θα κρατήσεις τον 
αέρα στους πνεύμονες σου για ένα-δύο δευτερόλεπτα και θα πιέσεις τους 
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κοιλιακούς σου μυς προς τα κάτω (προς την κατεύθυνση του πατώματος) 
και προς τα πάνω, προς τους πνεύμονες. Οι κινήσεις αυτές θα 
αναγκάσουν τον αέρα να κινηθεί γρήγορα στο πάνω μέρος των 
πνευμόνων. Κράτησε τον αέρα για ένα-δύο δευτερόλεπτα  εκεί και 
ξαφνικά στείλε τον προς τα κάτω και επανέλαβε την διαδικασία 2-5 φορές 
χωρίς να εκπνεύσεις. Επανέλαβε την άσκηση  ακόμη 2-3 φορές. Στην 
ουσία αναγκάζεις τον αέρα να κινείται πάνω και κάτω στο χώρο του 
ηλιακού πλέγματος. 

Προσπάθησε να ενεργοποιείς το ηλιακό σου πλέγμα 2-3 φορές την 
ημέρα. 

 

10. Σταμάτα να Φοβάσαι και Ηρέμησε   

Ο φόβος είναι ο μεγαλύτερος σου εχθρός.  Σε όλες τις περιπτώσεις, 
μπορούμε να πούμε ότι ο φόβος βασίζεται πάνω σε κάτι το οποίο 
πιστεύουμε ότι μπορεί να μας συμβεί στο μέλλον. Ο φόβος είναι καθαρά 
μια πνευματική διαδικασία που προσπαθεί να προβλέψει το μέλλον. Με 
αυτό το σκεπτικό, η αιτία του φόβου είναι η προβολή του νου μας πάνω 
στο πιθανό κακό που μπορεί να μας συμβεί στο μέλλον έστω και αν δεν 
μπορούμε να γνωρίζουμε το αύριο.  

Φοβόμαστε να πέσουμε από ψηλά και έτσι είμαστε προσεχτικοί. Όταν 
αρχίσουμε να πέφτουμε, φοβόμαστε πως όταν θα χτυπήσουμε στο 
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έδαφος θα πεθάνουμε. Αν δεν πεθάνουμε και απλώς πληγωθούμε, 
φοβόμαστε τον πόνο και τα επακόλουθα που θα προκύψουν αν μείνουμε 
παράλυτοι. Αν έχουμε γλιτώσει με μερικά κατάγματα φοβόμαστε τις 
συνέπειες που θα έχει το ατύχημα μας στη δουλειά μας, κ.ο.κ. Έτσι, 
μπορούμε να πούμε ότι ο φόβος πάντοτε βασίζεται σε κάτι που δεν έχει 
ακόμη γίνει και στην πραγματικότητα είναι μια φαντασίωση του νου μας. 
Να μην ξεχνάμε ότι στην ουσία το μόνο που υπάρχει είναι το τώρα, το 
παρόν. 

Ο μεγαλύτερος φόβος είναι ο φόβος του θανάτου και η απώλεια του Εγώ 
και όλων όσων έχουμε αποκτήσει με κόπο. Με αυτό το σκεπτικό, ο φόβος 
δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια μορφή προσκόλλησης πάνω στη ζωή μας 
και τα δικά μας. Αν όμως κατανοήσουμε τις Αρχές της Δημιουργίας και 
σκεφθούμε ότι τα πάντα είναι αθάνατη ενέργεια,που απλώς αλλάζει 
μορφή, ξαφνικά ο θάνατος δεν μας ενοχλεί τόσο πολύ γιατί κατανοούμε 
ότι είναι απλώς το τέλος της φυσικής μας ύπαρξης και η αρχή μιας νέας 
ζωής.  Φυσικά έστω και αν έχουμε ακούσει για τη μετά θάνατον ζωή, δεν 
είμαστε σίγουροι για το τι θα συμβεί στην ύπαρξη μας και νοιώθουμε 
ανήσυχοι και φοβισμένοι. Όμως ο φόβος και η ανησυχία δεν μπορούν να 
μας κάνουν καλό ή να μας βοηθήσουν.  

Οι περισσότερες από τις άλλες μρφές φόβου σχετίζονται με την 
πιθανότητα του φυσικού ή πνευματικού πόνου στο μέλλον. Όμως παρά 
να βασανίζουμε τον εαυτό μας με θλιβερές προβλέψεις, κατάθλιψη και 
κατάρρευση, ίσως να χρειάζεται να είμαστε πιο προσεχτικοί στη ζωή μας 
για να αποτρέψουμε καταστάσεις που πιθανόν να συμβούν. Έτσι πρέπει 
να δράσουμε αντί να παρακολουθούμε ανήμποροι τις εξελίξεις.  
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Αν δούμε τον πόνο με άλλη προοπτική, τότε ο πόνος είναι αναπόφευκτο 
γεγονός της ζωής μας, γιατί μέσω του πόνου ευρίσκεται ο δρόμος προς 
την ανακάλυψη του εσωτερικού μεγαλείου του ανθρώπου.  

Έχε εμπιστοσύνη και πίστη στον Δημιουργό και διώξε τον φόβο από τη 
ζωή σου.  

Ζήσε το τώρα και δράσε, ώστε το σώμα σου να αρχίσει να επουλώνει τις 
πληγές του. Πίστεψε πραγματικά ότι έχεις αποκτήσει το δώρο της υγείας 
και ότι κάθε μέρα που περνά τα συμπτώματα εξαφανίζονται και σε φέρνει 
πιο κοντά στην υγεία.   

 

11. Επαναπρογραμμάτισε τους νευρώνες σου  

Οι εξωτερικές φυσικές συνθήκες της ζωής σου έχουν δημιουργηθεί από 
τον τρόπο που σκέφτεσαι, από αυτό που ευρίσκεται συνεχώς στον νου 
σου και από τον τρόπο που ενεργείς και ζεις.  
 
Μην ξεχνάς ότι η Αρχή της Έλξης, φέρνει στη ζωή σου αυτό που 
ακτινοβολείς εσωτερικά και είναι το αποτέλεσμα του συνειδητού και 
υποσυνείδητου τρόπου σκέψης σου.  
 
Μπορείς αν θέλεις να αλλάξεις τον προγραμματισμό του εσωτερικού σου 
κόσμου εύκολα, αρκεί να προσπαθήσεις. Ο κάθε άνθρωπος είναι ένα 
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σύνολο καλών ή κακών συνηθειών οι οποίες γίνονται μέρος της 
προσωπικότητας του με την επανάληψη.  
 
Παρακολούθα τον εαυτό σου, προσπάθησε  να συνειδητοποιήσεις τι 
σκέφτεσαι συνεχώς…. Μιλάς στον εαυτό σου για αυτό που σε ενοχλεί! 
Φαντάζεσαι τον εαυτό σου να υποφέρει ή ακόμη να ευρίσκεται στο 
νοσοκομείο ... και συνεχίζεις να μιλάς στον εαυτό σου και να σκέφτεσαι.  
 
Χωρίς να το θέλεις, βεβαιώνεις και υποβάλλεις τον ίδιο σου τον εαυτό 
αρνητικά. Όμως ο νους σου και βασικά το υποσυνείδητο σου δέχονται τις 
αρνητικές βεβαιώσεις ως οδηγίες και ενεργούν ανάλογα. Οι συχνές 
επαναλήψεις αυτών των αρνητικών βεβαιώσεων δημιουργούν συνήθεια 
και έτσι, ο εξωτερικός σου κόσμος διαμορφώνεται ακριβώς όπως τον 
σκέφτεσαι γιατί ελκύεις στη ζωή σου αυτό που δεν θέλεις. 
 
Οι Βεβαιώσεις έχουν τη δύναμη να προγραμματίζουν τον εαυτό σου και 
να δημιουργούν νέες ενώσεις νευρώνων. Η συνεχής επανάληψη των 
θετικών βεβαιώσεων έστω και αν δεν τις πιστεύεις αρχικά, δημιουργεί νέα 
μονοπάτια σκέψης, νέες συνήθειες και νέο θετικό εσωτερικό κόσμο. 
Όπως έχω αναφέρει, οι συνάψεις ενδυναμώνονται με την επανάληψη, και 
όσες δεν χρησιμοποιούνται  είναι ευπρόσβλητες στην εξάλειψη.  

 
Μπορείς να χρησιμοποιήσεις όλες τις ακόλουθες βεβαιώσεις ή να επιλέξεις 
από αυτές ή ακόμη να δημιουργήσεις τις δικές σου: 
 

 Είμαι Υγιής, Τέλειος, Δυνατός, Αγαπητός, Αρμονικός, 
Χαρούμενος, Ευγνώμονας 
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 Έχω την δύναμη να ελέγχω την υγεία μου.  
 

 Ενεργοποιώ την αρχή της υγείας, γιατρεύω το κορμί μου και 
λειτουργώ άριστα 

 
 Αγαπώ το σώμα μου και έχω τη δύναμη να το θεραπεύσω 
 
 Έχω ενέργεια, ζωντάνια και μακροζωία 

 
 Είμαι ασφαλής και πάντα νοιώθω προστατευμένος από το κακό 

 
 Είμαι συνδεδεμένος με τον Δημιουργό και πιστεύω 

 
 Είμαι σε αρμονία με την Δημιουργία και το σύμπαν 

 
 Είμαι θαρραλέος, ήρεμος, συγχωρώ και αγαπώ 

 
 Έχω θέληση, υπομονή, επιμονή και μπορώ να συγκεντρωθώ 

 
 Συγκεντρώνομαι συνειδητά στις σκέψεις μου και αλλάζω τις 

αρνητικές με θετικές 
 

 Κάθε ημέρα με κάθε τρόπο γίνομαι καλύτερα και νοιώθω καλά 
 

 Τίποτα δεν με ανησυχεί. Απολαμβάνω τη ζωή και ευχαριστώ το 
Θεό 
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Το μόνο που χρειάζεται είναι συνεχής αφοσίωση και εξάσκηση. Οι 
αλλαγές στον προγραμματισμό σου μπορούν να συντελεστούν σχεδόν 
αμέσως, σε μικρό χρόνο ή εβδομάδες. Ανεξάρτήτως του χρόνου που 
απαιτεί η πραγμάτωση της βεβαίωσης αξίζει την προσπάθεια. Για 
καλύτερα αποτελέσματα, γράφε τις βεβαιώσεις σου 5-10 φορές την 
ημέρα.  
 
Η γραφή των βεβαιώσεων πολλαπλασιάζει τη δύναμη τους και επιταχύνει 
το χρόνο που χρειάζεσαι για να προγραμματίσεις το υποσυνείδητο σου και 
να δημιουργήσεις νέες συνάψεις νευρώνων. Η γραφή βοηθά διότι 
επηρεάζει θετικά το κιναισθητικό  σου σύστημα, διότι όταν γράφεις, 
ταυτόχρονα αποτυπώνεις την πληροφορία, τη διαβάζεις ξανά και ξανά 
κατά τη διάρκεια της γραφής, δημιουργείς συνήθεια και χρησιμοποιείς την 
φαντασία σου σκεπτόμενος το νόημα και τα συναισθήματα που σου 
δημιουργεί.  
 
 
Οι βεβαιώσεις  υποβάλλουν το υποσυνείδητο σου σε νέο τρόπο σκέψης 
και λειτουργίας. Το κλειδί της επιτυχίας είναι στο να θυμάσαι να τις 
γράφεις και να τις επαναλαμβάνεις νοερά συνεχώς.  
 
Χρησιμοποίησε όλο το χαμένο σου χρόνο για να επαναλαμβάνεις τις 
βεβαιώσεις αυτές. 
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12. Επηρέασε το Υποσυνείδητο σου με ήχο και εισηγήσεις  

Η Επανάσταση της Νευροφυσικής: Ο Συντονισμός του Νου 
 
 

Η επιστήμη έχει εγκαινιάσει μια νέα εποχή στην 
ικανότητα μας να μαθαίνουμε, να είμαστε 
δημιουργικοί, να θυμόμαστε, να ελέγχουμε τη 
διάθεση μας, να ελαττώνουμε την ένταση, το 
άγχος, να απαλλάσσουμε τον εαυτό μας από 
ανεπιθύμητα πρότυπα συμπεριφοράς 
επηρεάζοντας το υποσυνείδητο μας άμεσα, 
παρακάμπτοντας τα φίλτρα του δικτυωτού 
ενεργοποιητικού συστήματος RAS.  
 
Όταν δύο διαφορετικές συχνότητες τροφοδοτούνται σε κάθε αυτί 
ξεχωριστά με τη χρήση στερεοφωνικών ακουστικών, ο εγκέφαλος 
συγχρονίζεται σε μια συχνότητα (Binaural beats) ίση με τη διαφορά 
μεταξύ των δύο τόνων. ( Αν π.χ. έχουμε στα αυτιά συχνότητες 200Hz και 
210Hz ο εγκέφαλος θα συγχρονιστεί στα 10 Hz)  
 
Στη ζώνη μεταξύ της συχνότητας Θήτα και Δέλτα, η νευροτεχνολογία έχει 
ανακαλύψει ότι τα άτομα αποδέχονται εισηγήσεις για να αλλάξουν τη 
στάση και συμπεριφορά τους, να μάθουν ή να ενθυμούνται μεγάλους 
όγκους πληροφοριών.  
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Η ηλεκτροϊατρική αναφέρει ότι η σύνθεση της κυτταρικής μεμβράνης των 
αρωστημένων κυττάρων μπορεί να θεραπευθεί με την κατάλληλη 
συχνότητα. Η αντι-γηριατρική ιατρική έχει ανακαλύψει ότι η μετάβαση 
από τα Βήτα εγκεφαλικά κύματα στα Άλφα και μετά στα Θήτα και τέλος 
στα Δέλτα, επηρεάζει τη δημιουργία σημαντικών ορμονών που 
σχετίζονται με την μακροζωία και την νεανικότητα.   
 
Το σημαντικότερο επίτευγμα της μετάβασης από τα Βήτα εγκεφαλικά 
κύματα στα Άλφα και μετά στα Θήτα και τέλος στα Δέλτα, είναι 
αποτέλεσμα της έρευνας του Νομπελίστα Ilya Prigogine. Αυτή η ελάττωση 
της συχνότητας αυξάνει τις ηλεκτρικές διακυμάνσεις του εγκεφάλου, 
δημιουργώντας νέες ενώσεις νευρώνων και αναγκάζοντας τον εγκέφαλο 
να αναδιοργανωθεί σε ψηλότερα, πολυπλοκότερα επίπεδα λειτουργίας. Ο 
ανθρώπινος νους είναι το ανώτατο ανοικτό σύστημα, που συνεχώς 
ανταλλάσει ενέργεια με το περιβάλλον του. Οι παλμοί με δύο ηχητικά 
κτυπήματα ακολουθούμενοι με βεβαιώσεις αναγκάζουν τον εγκέφαλο να 
δημιουργήσει νέες λεωφόρους νευρώνων ώστε να δεχθούν και να 
αφομοιώσουν τον νέο τρόπο σκέψης.  
 
Η τεχνολογία αυτή, μάς έχει δώσει ένα νέο πανίσχυρο εργαλείο για να 
βοηθήσουμε την αλλαγή και την ανάπτυξη στον άνθρωπο και να 
απαλλαγούμε από αρρώστιες, πόνους και δυστυχία και να προσφέρουμε 
υγεία, μακροζωία και νεανική ζωντάνια. 
 
Επειδή χρειάζεσαι επίσης χρόνο στην ησυχία, ώστε να συγκεντρωθείς σε 
αυτό που θέλεις να επιτύχεις και να οραματισθείς το εαυτό σου υγιή, θα 
αφιερώνεις αναλόγως της φυσικής σου κατάστασης 1-3 φορές την ημέρα 
χρόνο για να ξαπλώνεις στο κρεββάτι σου ή να κάθεσαι και με τη βοήθεια 
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των στερεοφωνικών ακουστικών, να ακούς τους ήχους και τις εισηγήσεις 
από τα CD ήχου και να ηρεμείς το σώμα και τον νου σου.  
 
Ακούς το CD Τέλεια Υγεία κάθε πρωί, Το CD Μακροζωία το μεσημέρι 
(track 1 ή 2) και το CD Νεανική Ζωντάνια (track 1 ή 2) το βράδυ, πριν 
κοιμηθείς. Φυσικά μπορείς να επιλέξεις να ακούεις τα CD με διαφορετική 
σειρά ή να ακούσεις ένα CD δυο φορές. 
 
 

13. Δείξε την Ευγνωμοσύνη σου και Ευχαρίστησε το Θεό 

 
Έχουμε πει πολλά για την Ευγνωμοσύνη προς τον Θεό. Μην ξεχνάς 
καθημερινά να ευχαριστείς τον Δημιουργό. Σκέψου ότι έχεις ζητήσει σου 
έχει δοθεί.  
 
Η ευχή σου, αν ακολουθήσεις τις οδηγίες έχει ήδη γίνει πραγματικότητα 
στο πνευματικό και νοητικό πεδίο. Το μόνο που χρειάζεται τώρα είναι να 
πάρει σάρκα και οστά με βάση την Αρχή της Εξέλιξης.  
 
 
Προσπάθησε να είσαι συνεχώς σε μια πνευματική στάση ευγνωμοσύνης 
και άφησε αυτή σου την ευγνωμοσύνη να είναι εμφανής στην ομιλία σου 
και σε όλη τη στάση σου προς τη ζωή σου.  
 
Ευχαριστώ Θεέ μου για την ευλογία σου.  
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14. Περπάτησε στη Φύση 
 
Μην μείνεις κλεισμένος στο σπίτι. Το ίδιο σκηνικό θα σου φέρνει 
αρνητικές σκέψεις.  
 
Βγες έξω στη φύση και παρατήρησε το μεγαλείο του Δημιουργού. 
Παρατήρησε μέσα από τη φύση τις αρχές της δημιουργίας και δώσε τις 
ευχαριστίες σου. Περπάτησε ανάμεσα στα δένδρα και τα φυτά, 
παρατήρησε τα πουλιά, νοιώσε τον αέρα και θυμήσου, ότι με κάθε 
αναπνοή παίρνεις το δώρο της ζωής. Ανάπνευσε βαθιά, ηρέμησε, κάνε 
ασκήσεις αναπνοής και τεντώματος, συγκεντρώσου και οραματίσου.  
Πάρε ενέργεια από την φύση, γίνε ένα με αυτή. 
 
 
 
15. Αξιολόγησε τον Εαυτό σου 
 
Έχουμε πει, ότι σε όλη μας τη ζωή λειτουργούμε με το μοντέλο 
Πληροφορίες– Επεξεργασία- Αποτέλεσμα – Ανατροφοδότηση (Input–
Process-Output-Feedback). Για τον λόγο αυτό, είναι αναγκαίο να ελέγχεις 
και να αξιολογείς τον εαυτό σου και την επιθυμία σου σε τακτά 
διαστήματα.  
 
Αν η πρόοδος σου δεν είναι η αναμενόμενη, αξιολόγησε τις σκέψεις σου 
αλλά και τις διαδικασίες σου. Μην ανησυχείς, μην απογοητευτείς, μη 
λυπάσαι, μην παραπονιέσαι. Δέξου πρόσχαρα το αποτέλεσμα. Κοίταξε 
ξανά και ξανά μέσα σου, έλεγξε τις σκέψεις σου, είσαι σε αρμονία;  
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Βρες την αιτία! 
 
Η σκέψεις είναι η αιτία, οι καταστάσεις και τα γεγονότα είναι απλώς το 
αποτέλεσμα των σκέψεων. Εξέτασε την ποιότητα σου ως άνθρωπος και τα 
κίνητρα σου πίσω από τον στόχο σου. Η απάντηση είναι εκεί. Κάνε τις 
ανάλογες αλλαγές και συνέχισε. 
 
 
Επισκέψου τον γιατρό σου και κάνε τις αιματολογικές σου αναλύσεις αν 
το θέλεις ή αν νομίζεις ότι το χρειάζεσαι. Μάθε τι έχει απομείνει για 
κάθαρση και συγκέντρωσε την ενέργεια σου και το όραμα σου στο 
συγκεκριμένο σημείο και άρχισε ξανά από την αρχή, χωρίς φόβο και με 
πίστη ότι κάθε μέρα είσαι και καλύτερα. 
 
 
Στο τέλος, θα ανακαλύψεις ότι είσαι πραγματικά ένα Θεϊκό Όν με 
απεριόριστες δυνατότητες και εκτελείς την θέληση του 
Δημιουργού σου ο οποίος ενεργεί μέσω σου. Είσαι ένα μοναδικό 
κομμάτι της δημιουργίας και την ίδια ώρα είσαι ΈΝΑ με αυτή. Είσαι 
εδώ, για να εκπληρώσεις τον προορισμό σου και να προσφέρεις 
την υπηρεσία σου στον κόσμο, έτσι ώστε, κάθε ενέργεια σου να 
βοηθά την πρόοδο όλων όσων επηρεάζει.  
 



84 

Επίλογος 
 
Ο άνθρωπος όταν αποφασίσει κάτι, θέλει να το έχει αμέσως. Έτσι και εσύ 
για να φθάσεις μέχρι και τον επίλογο της ΥΓΕΙΑΣ πρέπει να έχεις 
ενθουσιαστεί με την ιδέα ότι μπορείς να γίνεις υγιής, να αποκτήσεις 
μακροζωία και να ζήσεις γεμάτος νεανική ζωντάνια. Όμως, αν δεν δεις 
άμεσα αποτελέσματα για τις μεγάλες προσδοκίες σου,  αρχίζεις να 
αμφιβάλλεις και σταματάς την προσπάθεια. Γι’ αυτό μην ξεχνάς ποτέ, ότι 
ακόμη και ένας σπόρος που έχει φυτευτεί χρειάζεται φροντίδα και χρόνο 
για να ανθίσει και να προσφέρει τους καρπούς του. Μην απογοητευτείς αν 
η πρόοδος σου είναι αργή στην αρχή. Να  πιστεύεις και να είσαι σίγουρος 
ότι όσο συνεχίζεις, η πρόοδος σου θα συντελείται με πολύ ταχύτερους 
ρυθμούς.  

Η ανάπτυξη είναι αναγκαιότητα για τον άνθρωπο. Ο σκοπός της ζωής σου 
είναι η υγεία, η πρόοδος και η ανάπτυξη. Οτιδήποτε μπορείς να σκεφθείς 
και να ονειρευτείς μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Ζήτα το και θα σού 
δοθεί. 

Ζήτα να κατανοήσεις την δύναμη σου και να ελευθερωθείς από τις 
αλυσίδες του φόβου, των αντιλήψεων, των ιδεών, των συνηθειών αλλά 
και των σκέψεων, που σε κρατούν φυλακισμένο. Είσαι μια πνευματική 
δύναμη που μπορεί να σβήσει όλες σου τις προηγούμενες κακές εμπειρίες 
και δυσκολίες και να αλλάξεις ό,τι δεν χρειάζεσαι πλέον με κάτι 
καινούργιο, περισσότερο επιθυμητό. 
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Η πρόοδος σου μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη δική 
σου προσπάθεια, επιμονή, υπομονή και θέληση γιατί 

είναι το δικό σου μοναδικό όνειρο από το οποίο 
εξαρτάται όλη σου η ζωή και ευτυχία. 

 
Αν έχεις συναντήσει οποιεσδήποτε δυσκολίες στη μέθοδο και πιστεύεις ότι 
η πρόοδος σου είναι αργή, τότε ίσως να αντιστέκεσαι στη σκέψη της 
αλλαγής. Αυτό που σου ζητά η μέθοδος ίσως είναι κάτι το καινούργιο, 
κάτι εντελώς διαφορετικό από ό,τι έχεις συνηθίσει να κάνεις για χρόνια 
τώρα. Πρέπει να ξαναδιαβάσεις το βιβλίο και αυτή τη φορά θα διαβάζεις 
και ταυτοχρόνως θα τα εφαρμόζεις στην καθημερινότητα σου και θα 
κατανοείς τις Αρχές της Δημιουργίας και όλης της υγείας. 
 
Αν θέλεις να προχωρήσεις και έχεις δει την ωφέλεια που έχεις πάρει μέχρι 
σήμερα από τα άλλα CD, τότε ίσως να επιβάλλεται να αρχίσεις να μελετάς 
από την αρχή και να κάνεις χρήση και άλλων βοηθητικών εργαλείων. 
Βοήθησε τον εαυτό σου να αλλάξει εύκολα, να χαλαρώσει και να 
ξεκουραστεί βαθιά. Αν νοιώθεις κούραση από το φόρτο εργασίας 
χαλάρωσε και αναζωογόνησε το σώμα και την ενέργεια σου σε 10 μόνο 
λεπτά. Θα νοιώσεις άλλος άνθρωπος.  
  
 
Πάνω όμως από όλα, είναι η πίστη ότι έχεις μέσα σου τη Θεία δύναμη να 
δημιουργήσεις και να δημιουργηθείς, καθ’ εικόνα και κατ’ ομοίωση.  

   
 
                            



86 

ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΕΥΚΟΛΗ 
Δεν μπορείς να αποκτήσεις αυτό που δεν έχεις εάν είσαι 
προσκολλημένος σε αυτό που έχεις σήμερα και δεν σε 
ικανοποιεί. Πρέπει να δράσεις και να αλλάξεις. Η αλλαγή είναι 
ένα πολύ δύσκολο εμπόδιο που κάθε άνθρωπος αντιμετωπίζει 
καθώς προοδεύει. Η συνήθεια σε κάνει να αντιστέκεσαι στην 
αλλαγή και μόλις η αμυγδαλή στον εγκέφαλο σου αρχίσει να 
νοιώθει αυτή την αντίσταση εκκρίνει χημικές ουσίες για να σε 

απαλλάξει από αυτό που σε κάνει να νοιώθεις άβολα. Όμως η αλλαγή είναι φυσική 
και αναγκαία στη πρόοδο σου. Προγραμμάτισε το υποσυνείδητο σου να δέχεται και 
να νοιώθει ασφάλεια μέσα από την αλλαγή γιατί η ζωή είναι μια διαδικασία 
συνεχούς αλλαγής. 

ΒΑΘΕΙΑ ΧΑΛΑΡΩΣΗ 
Απελευθερώσου από το άγχος και απόλαυσε την ξεκούραση. 
Χαλάρωσε βαθειά, και γέμισε τις αποθήκες ενέργειας σου για 
να χειρίζεσαι την καθημερινότητα σου με ευκολία. 
Συγχρονίσου με την εσωτερική σου δύναμη και δημιούργησε 
αρμονία στο σώμα, και στο πνεύμα. Εξουδετέρωσε τα αρνητικά 
συναισθήματα. Ανακάλυψε τα φυσικά σου αποθέματα 
ενέργειας, δημιουργικότητας, ενθουσιασμού, χαράς και 

ηρεμίας. Άκουσε το CD όταν νοιώθεις το άγχος της καθημερινότητας να σε πνίγει 
και άλλαξε άμεσα την ψυχική σου κατάσταση. 

 
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 

10 λεπτά είναι αρκετά να αναγεννηθείς. Διώξε την κούραση 
και αναζωογονήσου. Άκουσε το CD όσο συχνά επιθυμείς να 
αναζωογονήσεις το σώμα, το νου και το πνεύμα σου. Για 
καλύτερα αποτελέσματα, συνδύασε μαζί τις ασκήσεις 
αναπνοής και τεντώματος, την ενεργοποίηση του ηλιακού σου 

πλέγματος και μεταμορφώσου σε μια δύναμη γεμάτη ενέργεια για να συνεχίσεις. 
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                              ΕΙΣ ΥΓΕΙΑN 
Όλη η υγεία σε συντομία. Ακολούθησε τις οδηγίες και σύντομα θα 
αποκτήσεις το Θείο Δώρο της Υγείας. Η γνώση αυτή πηγάζει μέσα 
από δεκάδες βιβλία  επιστήμης,  τεχνολογίας, προγραμματισμού,  
έρευνας, φιλοσοφίας, Ψυχολογίας και νέας σκέψης.  
 

 
 
              The Science of Getting Rich (Αγγλικό) 
Κανένας άνθρωπος δεν είναι δυνατό να ζήσει μια πραγματικά 
γεμάτη και επιτυχημένη ζωή, ούτε και μπορεί να  φθάσει στο 
μέγιστο του ταλέντου του και της εξέλιξης του αν δεν είναι 
πλούσιος. Δεν είναι κακό να θέλεις να γίνεις πλούσιος γιατί 
πραγματική ζωή σημαίνει ολοκληρωμένη ανάπτυξη στο σώμα, στο 
νου και στη ψυχή και η έλλειψη οποιουδήποτε στοιχείου 
δημιουργεί πρόβλημα στο σύνολο της ζωής σου. Πως μπορείς να 
είσαι καλός πατέρας, καλός σύζυγος, καλός φίλος, καλός πολίτης 
ή άνθρωπος αν δεν μπορείς να προσφέρεις στους δικούς σου και 

στην κοινωνία.  Ότι και αν πει οποιοσδήποτε, κανένας άνθρωπος δεν είναι 
πραγματικά ευτυχισμένος και ικανοποιημένος αν δεν ζει σε ευμάρεια. 
  
 

Program Yourself for Wealth (Αγγλικό) 
Ανακάλυψε πόσο εύκολα μπορείς να προγραμματίσεις τον εαυτό 
σου ώστε το υποσυνείδητο σου να λειτουργεί στη συχνότητα της 
αφθονίας.  Δημιούργησε νέο τρόπο σκέψης και αποφάσισε ότι 
θέλεις να απαλλαγείς από τη φτώχια, προγραμματίζοντας τις 
εισηγήσεις του βιβλίου The science of Getting Rich βαθειά στο 
υποσυνείδητο σου. Έτοιμες οδηγίες θα σε βοηθήσουν να θέσεις 
σε εφαρμογή άμεσα τις οδηγίες για να έχεις γρήγορα 
αποτελέσματα. 
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Αγαπητέ Φίλε, 
 

Όση θέληση και αν έχεις η συνήθεια του νου είναι πανίσχυρη και ο μόνος 
τρόπος να την νικήσεις είναι να μάθεις πως να προγραμματίσεις ξανά το νου σου 
να σκέφτεται, όχι μόνο την υγεία αλλά και την ευημερία. Η γνώση που σου 
προσφέρει η συλλογή ΥΓΕΙΑ, αν την εφαρμόσεις, θα καλυτερέψεις την ζωή σου 
και θα απαλλαγείς από την ταλαιπωρία και την ψυχική φθορά που σε κάνει 
δυστυχισμένο και φτωχό. 
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Βιβλιογραφία 
 

 Μπορείς του Α. Πισσάνου 
 Η Δύναμη της σκέψης του Α. Πισσάνου  
 Αγία Γραφή 
 The Science of Being Well by Wallace D. Wattles  
 The Master Key by Charles F. Haanel  
 Power of Concentration by Theron Q. Dumont  
 Thought Vibration by Walker Atkinson  
 As a man thinketh by James Allen 
 Psycho-Cybernetics by Dr. Maxwell Maltz  
 The Science of Influence by Kevin Hogan 
 Quantum Physics 
 NLP by Steve Bavister & Amanda Vickers 
 Emotional Freedom Technique by Gary Graig 
 Our Ultimate Reality by Andrian Cooper 

 
 
Μπορείς επίσης να βρεις πληροφορίες στις ακόλουθες ιστοσελίδες. 

 www.archieve.gr 
 www.wikipedia.com 
 www.neurofeedback.gr 
 www.centerpoint.com 
 www.kheper.net  
 www.learningStrategies.com 
 www.thescienceofbeingwell.com 
 www.affirmware.com 
 www.mindpowernews.com 
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Αποποίηση: Αυτό το βιβλίο δεν έχει σκοπό να θεραπεύσει 
συγκεκριμένες ασθένειες ή ανικανότητες ή να αντικαταστήσει το 
γιατρό σας. Είναι καλό ο αναγνώστης να συμβουλευθεί το γιατρό 
του, ειδικά στο θέμα διατροφής, προτού ακολουθήσει τις 
εισηγήσεις του βιβλίου. Έχει γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια να 
παρουσιάσουμε πλήρη και ορθή πληροφόρηση. Όμως ο αναγνώστης 
πρέπει να γνωρίζει ότι οι πληροφορίες σε αυτό το βιβλίο 
αφορούν γενικές αρχές. Σκοπός μας δεν είναι να δώσουμε 
προσωπική συγκεκριμένη συμβουλή σε οποιονδήποτε ή για 
οποιαδήποτε ασθένεια. Η προσωπική εφαρμογή οποιασδήποτε 
πληροφορίας που παρουσιάζεται στο βιβλίο είναι ευθύνη του 
αναγνώστη.  
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