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Οι θεμελιώδεις αρχές της επιστήμης της ευεξίας είναι οι ακόλουθες: 
 

1. 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 

αρχέγονη 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 το 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 τον Δημιουργό. Είναι 
πλασμένος καθ’ εικόνα και ομοίωση και είναι πηγή άφθαρτης ενέργειας. 
Όταν η αρχή της υγείας σε ένα άτομο ευρίσκεται σε πλήρη δημιουργική 
λειτουργία, όλες οι ακούσιες λειτουργίες της ζωής εκτελούνται τέλεια. 
Είναι η αρχή της υγείας σε ένα άτομο, που πραγματικά επιφέρει όλη την 
θεραπεία, ασχέτως του συστήματος θεραπείας που εφαρμόζεται από τον 
γιατρό. Η δημιουργική λειτουργία της αρχής της υγείας αφυπνίζεται  
σκεπτόμενοι με συγκεκριμένο τρόπο.  

 
4. Ο Θεός δημιουργεί με την σκέψη, και η μέθοδος που χρησιμοποιεί 

είναι να παίρνει την μορφή αυτού το οποίο έχει σκεφθεί. Όταν ο 
Δημιουργός κρατεί στην σκέψη του κάποια μορφή, η ενεργειακή ουσία 
ελκύει όλα τα απαραίτητα στοιχεία από το σύμπαν ώστε να δώσουν 
μορφή και ύλη στην 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 την σκέψη και οι 
ενέργειες του μπορούν να κάνουν την σκέψη του ύλη.  Ο άνθρωπος, 
έχοντας ελαττωματικές σκέψεις έχει δημιουργήσει ανώμαλες και 
ελαττωματικές λειτουργίες στον ίδιο τον εαυτό του. 

 
 
 

 
Όπως έχει διδάξει ο Χριστός, υπάρχει μία παγκόσμια αρχή της ζωής, μία 
μεγάλη πνευματική θεραπευτική δύναμη και υπάρχει σε κάθε άνθρωπο η 
αρχή της υγείας, που συσχετίζεται με αυτή την θεραπευτική δύναμη. Η 
αρχή της υγείας στον άνθρωπο είναι αδρανής ή ενεργή, αναλόγως του 
τρόπου με τον οποίο το άτομο σκέφτεται. Το άτομο μπορεί να αφυπνίσει 
την αρχή της υγείας σκεπτόμενος με συγκεκριμένο τρόπο. Για να είναι 
καλά ένα άτομο, δεν είναι αρκετό μόνο να σκέπτεται με συγκεκριμένο 
τρόπο αλλά και να εφαρμόσει και να εξωτερικεύσει τον τρόπο αυτό της 
σκέψης στην ζωή του ενεργώντας με τον ίδιο τρόπο που σκέφτεται. 
 
Το ανθρώπινο σώμα δημιουργείται από το αρχέγονο υλικό και είναι αποτέλεσμα 
συγκεκριμένων ενεργειών. Οι ενέργειες αυτές που δημιουργούν, ανανεώνουν, και 
θεραπεύουν το σώμα ονομάζονται λειτουργίες, και αυτές οι λειτουργίες χωρίζονται 
σε δύο κατηγορίες. Τις θεληματικές και τις ακούσιες.  
 



Οι ακούσιες λειτουργίες είναι κάτω από τον έλεγχο της αρχής της υγείας σε 
ένα άτομο, και εκτελούνται με τέλειο υγιές τρόπο εφ’ όσον το άτομο 
σκέφτεται με συγκεκριμένο τρόπο.  
 
Οι θεληματικές λειτουργίες της ζωής είναι να τρώμε, να πίνουμε, να 
αναπνέουμε και να κοιμόμαστε. Αυτές οι λειτουργίες είναι εξ’ ολοκλήρου ή εν 
μέρει, κάτω από τον έλεγχο του συνειδητού νου και μπορούν να εκτελεστούν με 
υγιεινό τρόπο αν θέλουμε. Αν δεν εκτελούνται με υγιεινό τρόπο, το άτομο δεν 
μπορεί να μείνει υγιής για αρκετό χρόνο.  
 
 
Η Αρχή της Υγείας καθοδηγείται σε μεγάλο βαθμό από την συνειδητή 
σκέψη του ατόμου που επηρεάζει το υποσυνείδητο του.  
 
 
Ο σκοπός της φύσης είναι η τελειοποίηση της ζωής. Η πρόοδος είναι 
αποτέλεσμα του δραστήριου τρόπου ζωής. Ότι ζει, πρέπει να αναπτύσσεται 
και να ζει περισσότερο. Η ζωή απλώς με το να υπάρχει, πρέπει να 
αναπτύσσεται. Η ζωή δεν μπορεί να υπάρχει αν δεν αναπτύσσεται και η 
πρωταρχική ώθηση της ζωής είναι να ζει. Σε σχέση με τη πρωταρχική αυτή 
ώθηση, ο Θεός εργάζεται και δημιουργεί. Ο Δημιουργός πρέπει να ζει, και  
μπορεί να ζει μόνο όταν δημιουργεί και αναπτύσσεται. Ο Θεός μέσα από 
πολλαπλές μορφές συνεχίζει τη πορεία του για να ζήσει περισσότερο. Το 
σύμπαν είναι μια τεράστια ζωή που προοδεύει, και ο σκοπός της φύσης 
είναι η πρόοδος της ζωής προς τη τελειότητα, προς τη τέλεια λειτουργία. Ο 
σκοπός της φύσης είναι η τέλεια λειτουργία, υγεία και ζωή.  
 
Αυτό το οποίο ζει μέσα σου προσπαθεί να εκφραστεί, πάντα προσπαθεί να ζήσει 
περισσότερο, να προοδεύσει και επειδή ο άνθρωπος ζει καλύτερα όταν είναι υγιής, 
η αρχή της ζωής μέσα σου αποζητά την υγεία. Η φυσική κατάσταση του ατόμου 
είναι η κατάσταση της τέλειας υγείας και όλα μέσα του αλλά και στην ίδια την 
φύση τείνουν προς την υγεία. Η αρρώστια δεν μπορεί να έχει θέση στην σκέψη του 
δημιουργού, γιατί είναι στην ίδια του την φύση να προχωρεί συνέχεια προς τη πιο 
γεμάτη και τέλεια ζωή και ως επακόλουθο προς την υγεία. Ο άνθρωπος όπως 
υπάρχει στην σκέψη του δημιουργού, έχει τέλεια υγεία. Η αρρώστια, η οποία είναι 
αφύσική ή ανώμαλη λειτουργία δεν έχει χώρο στην σκέψη του Δημιουργού.  
 
 
Ο ανώτατος νους δεν σκέπτεται ποτέ την αρρώστια. Η αρρώστια δεν έχει 
δημιουργηθεί ή ορισθεί από τον Θεό.  Είναι αποκλειστικά προϊόν μιας ξεχωριστής 
συνείδησης, της ατομικής σκέψης κάθε ανθρώπου. Η υγεία είναι γεγονός και 
αλήθεια μέσα από τον Δημιουργό από τον οποίο όλοι έχουμε 
δημιουργηθεί. Η αρρώστια είναι ατελής λειτουργία, αποτέλεσμα των 
ατελών σκέψεων των ανθρώπων, από το παρελθόν μέχρι σήμερα. Η 
αρρώστια είναι επίσης αποτέλεσμα της αποτυχίας του ανθρώπου να εκτελεί 
τις θεληματικές λειτουργίες της ζωής με υγιεινό τρόπο.  
 
Το ανθρώπινο  σώμα είναι η κατοικία μιας ενέργειας η οποία το ανανεώνει όταν 
φθαρεί, αποβάλλει τα άχρηστα και τα δηλητήρια από τον οργανισμό και το 
θεραπεύει όταν χτυπήσει ή είναι πληγωμένο. Αυτή την ενέργεια την 
ονομάζουμε ΖΩΗ. Η ζωή δεν δημιουργείται ή παράγεται από το σώμα, 
δημιουργεί το σώμα. Η ζωή είναι η αρχή ή η δύναμη, που δημιουργεί 
οργανισμούς. Είναι αρχή και δύναμη έμφυτη στο Δημιουργό. Όλη η ζωή είναι 
μία.   



Σκεπτόμενοι με συγκεκριμένο τρόπο για την Υγεία 
 
Όπως σκεπτόμαστε τον εαυτό μας πνευματικά, γίνεται πραγματικότητα. Ολόκληρο 
το σύμπαν σε θέλει να είσαι καλά. Δεν έχεις απολύτως τίποτα να υπερνικήσεις 
εκτός της συνήθειας σου να σκέπτεσαι την αρρώστια.  
 
Το πρώτο βήμα στην επιστήμη της ευεξίας, τότε, είναι να αρχίσεις να αποκτάς 
συνειδητή σκέψη σύνδεσης με την υγεία. Ο καλύτερος τρόπος για να το πετύχεις 
είναι να δημιουργήσεις μια νοερή εικόνα του εαυτού σου να είναι καλά. Φαντάσου 
ένα τέλειο δυνατό και υγιές σώμα. Σημαντικό είναι να αφιερώνεις ικανοποιητικό 
χρόνο στο στοχασμό αυτής της εικόνας για να γίνει μέρος του υποσυνείδητου σου 
ότι η αυτή είναι η μόνιμη εικόνα που έχεις για τον εαυτό σου. Ωστόσο, δεν είναι 
αναγκαίο ή βασικό, να έχεις καθαρή εικόνα του εαυτού σου όπως το επιθυμείς να 
γίνει. Είναι όμως αναγκαίο να δημιουργήσεις την έννοια της Τέλειας Υγείας, 
και να την συσχετίσεις με τον εαυτό σου. Αυτή η έννοια της υγείας δεν είναι μια 
πνευματική εικόνα συγκεκριμένη. Είναι μια κατανόηση της υγείας, που εμπεριέχει 
την ιδέα της τέλειας λειτουργίας κάθε οργάνου του σώματος σου. Προσπάθησε 
να δεις τον εαυτό σου πως έχει τέλεια φυσική διάπλαση. Πρέπει να 
σκέφτεσαι ότι κάνεις τα πάντα με τον ίδιο τρόπο που τα κάνει κάποιο υγιές και 
δυνατό άτομο. Δες τον εαυτό σου να περπατά με όρθιο ανάστημα και γρήγορο 
περπάτημα. Δες τον εαυτό σου να κάνει την εργασία του εύκολα καθημερινά, 
χωρίς να κουράζεσαι και με περίσσευμα ενέργειας, ποτέ να μην είσαι αδύνατος ή 
να κουράζεσαι.  Μέσα σε αυτή την εικόνα κάνε τον εαυτό σου τον πρωταγωνιστή. 
Ποτέ μην σκεφθείς τον τρόπο που άρρωστα άτομα εκτελούν την εργασία τους ή 
συμπεριφέρνονται. Πάντα μα πάντα να σκέφτεσαι τον τρόπο με τον οποίο 
ενεργούν οι υγιείς. Χρησιμοποίησε όλο τον ελεύθερο σου χρόνο σκεπτόμενος την 
υγεία, μέχρι που να έχεις ξεκάθαρη εικόνα για αυτήν. Δεν θα σκέπτεσαι τίποτα 
άλλο εκτός της υγείας.  
 
 
Σταμάτησε κάθε έρευνα για το πώς έχεις φθάσει στην σημερινή σου 
κατάσταση, τι την έχει προξενήσει ή τα πιθανά αποτελέσματα και άρχισε να 
δημιουργείς την έννοια της υγείας για σένα. Όταν κάποια ιδέα της 
αρρώστιας ή της δυσλειτουργίας μπαίνει στο νου σου, απόρριψε την 
αμέσως φέροντας στο νου την έννοια της υγείας που έχεις δημιουργήσει. 
  
 
Πρέπει να ξέρεις ότι όπως βλέπεις και αισθάνεσαι τον εαυτό σου για την υγεία, η 
Δημιουργική Δύναμη θα αναγκάσει τις λειτουργίες του σώματος να εκτελούνται με 
τέτοιο τρόπο ώστε το σώμα σου να επιδιορθωθεί με τέλεια υγιή κύτταρα. 
 
Κράτα με σθένος την σκέψη της τέλειας υγείας σε σχέση με εσένα και μην 
επιτρέψεις στον εαυτό σου να σκέφτεται με άλλο τρόπο. Κράτα αυτή την σκέψη με 
απόλυτη πίστη ότι είναι η πραγματικότητα και η αλήθεια. Είναι η αλήθεια όσον 
αφορά το υποσυνείδητο σου και τη πνευματική σου ύπαρξη.  
  
Όμως, μην στρέψεις την θέληση σου επάνω στο κορμί σου ή να προσπαθήσεις να 
επιβάλεις την ορθή λειτουργία στις εσωτερικές λειτουργίες του σώματος με την 
θέληση σου. Κατευθύνεις την θέληση πάνω στο νου σου, ώστε να καθορίσει 
τι πρέπει να πιστεύει, πως θα σκέφτεσαι και που θα δίνεις τη προσοχή σου.  
 
 
Έχεις ένα πνευματικό ενεργειακό σώμα και ένα υλικό φυσικό σώμα. Το πνευματικό 
σώμα παίρνει μορφή ακριβώς όπως σκέπτεσαι τον εαυτό σου, και οποιαδήποτε 



σκέψη κρατάς συνεχώς στο νου, γίνεται πραγματικότητα μεταμορφώνοντας το 
σώμα σε αυτή την εικόνα.  Εμφυτεύοντας την σκέψη της τέλειας λειτουργίας στο 
πνευματικό ενεργειακό σώμα, στον κατάλληλο χρόνο, θα προκαλέσει τέλεια 
λειτουργία στο φυσικό σώμα. Έχοντας στο νου μόνο σκέψεις τέλειας υγείας 
αναμφίβολα θα δημιουργηθούν τέλειες λειτουργίες, και οι τέλειες λειτουργίες στον 
κατάλληλο χρόνο θα δημιουργήσουν ένα τέλειο υγιές σώμα. 
 
 
 

Η Αρχή της Υγείας Αφυπνίζεται από τη Πίστη 
 
Το άτομο είναι κέντρο σκέψης, ικανό να δημιουργήσει πρωτότυπη σκέψη. Έχει 
ψυχή, που είναι το πνευματικό του σώμα και που είναι καθ’ ομοίωση του 
Δημιουργού. 
 
Τίποτα άλλο δεν μπορεί να αφυπνίσει την αρχή της υγείας μέσα από τις σκέψεις 
σου εκτός από τη πίστη. Μόνο η πίστη μπορεί να σε βοηθήσει να συσχετίσεις τον 
εαυτό σου με την υγεία και να τερματίσεις την σχέση σου με την αρρώστια. Θα 
συνεχίσεις να σκέφτεσαι την αρρώστια εκτός και αν έχεις ακλόνητη πίστη 
στην υγεία. Αν δεν έχεις πίστη, θα αμφιβάλεις. Αν αμφιβάλεις θα φοβάσαι, και αν 
φοβάσαι, θα συσχετίσεις τον εαυτό σου μέσω του νου σου με αυτό που φοβάσαι. 
Αν φοβάσαι την αρρώστια, θα σκέφτεσαι τον εαυτό σου σε σχέση με την αρρώστια, 
και αυτό θα δημιουργήσει μέσα σου τα συμπτώματα της αρρώστιας.  
 
Δεν μπορείς να έχεις πίστη στην υγεία αν συνεχίσεις να ενεργείς όπως ένας 
άρρωστος. Αν συνεχίσεις να ενεργείς όπως ο άρρωστος, θα συνεχίσεις να 
σκέπτεσαι ότι είσαι άρρωστος. Όμως, με τον τρόπο αυτό, θα συνεχίσεις να είσαι 
άρρωστος και η κατάσταση σου θα χειροτερεύει. Πρόκειται για ένα φαύλο κύκλο. 
 
Έχε στο νου σου το γεγονός ότι μόνο αυτές οι σκέψεις, τις οποίες φέρνεις στο νου 
με πίστη, έχουν δημιουργική δύναμη. Μόνο οι σκέψεις, που εμπεριέχουν τη πίστη 
μέσα τους, είναι ικανές να αλλάξουν τις λειτουργίες του σώματος, ή να 
αφυπνίσουν την αρχή της υγείας. Οι σκέψεις, που δεν περιέχουν πίστη δεν 
δημιουργούν μορφές και ύλη.  
 
 
 
Μην βεβαιώνεις με πίστη ότι πρόκειται να γίνεις καλά. Να βεβαιώνεις με 
πίστη ότι είσαι καλά. Έχοντας πίστη στην υγεία, και εφαρμόζοντας την στη ζωή 
σου, σημαίνει ότι πιστεύεις ότι είσαι υγιής. Το πρώτο βήμα είναι να απαιτήσεις ότι 
αυτή είναι η αλήθεια, να ζητήσεις από το Δημιουργό να σου δώσει υγεία και να 
αποκτήσεις πνευματικά την στάση ότι είσαι καλά. Μην πεις και μην κάνεις τίποτα 
που να έρχεται σε αντίθεση με αυτή την στάση. Μην πεις ποτέ ούτε μια λέξη, ποτέ 
μη πάρεις οποιαδήποτε στάση, που ευρίσκεται σε αντίθεση και δεν είναι σε αρμονία 
με την αξίωση: Είμαι τελείως καλά. 
Αρνήσου να θεωρήσεις τον εαυτό σου οτιδήποτε άλλο από το γεγονός ότι 
είσαι τελείως υγιής. Θα βρεις μια μεγάλη βοήθεια για την εφαρμογή της πίστης 
σου στην άσκηση ευγνωμοσύνης. Όποτε σκέφτεσαι τον εαυτό σου, ή της 
κατάστασης σου που προοδεύει, δώσε ευχαριστίες στο Θεό για τη τέλεια υγεία που 
απολαμβάνεις. Να είσαι, όλη την ώρα, σε μια πνευματική κατάσταση 
ευγνωμοσύνης, και άφησε την ευγνωμοσύνη σου αυτή να είναι εμφανής 
στην ομιλία σου. Η ευγνωμοσύνη ενισχύει τη πίστη, σε φέρνει πιο κοντά στο Θεό 
και σε βοηθά να αναπτύξεις αρμονικές σχέσεις μαζί Του. Είναι εύκολο να δεις ότι 



όσο περισσότερο συσχετίζεις τον εαυτό σου με τη Πηγή της ζωής τόσο περισσότερη 
ζωή θα παίρνεις από αυτή.  
 
 
Δεν μπορούμε να έχουμε φυσική σχέση με τον Θεό, γιατί ο Θεός είναι πνεύμα και ο 
άνθρωπος επίσης είναι πνευματικό όν. Η σχέση μας με το Θεό πρέπει ως εκ τούτου 
να είναι πνευματική σχέση. Ο ευγνώμονας νους πάντα κοιτάζει προς τον Θεό, 
πάντα είναι έτοιμος να λάβει από αυτόν και πάντα θα παίρνει συνεχώς.  
 
 

Πως ο Άνθρωπος  Μπορεί να Λάβει Υγεία από τον Δημιουργό 
 
Όταν ένα άτομο έχει σαν σκοπό να προσπαθεί συνεχώς να προοδεύει για να ζήσει 
καλύτερα, τότε ευρίσκεται σε αρμονία με την Δημιουργική δύναμη. Ο σκοπός 
αυτής της δημιουργικής δύναμης είναι η μέγιστη πρόοδος της ζωής για 
ΟΛΟΥΣ. Ο σκοπός του Δημιουργού για σένα ξεχωριστά είναι να ζήσεις 
μέσα σε αφθονία, υγεία και αγάπη και να προοδεύσεις στο μέγιστο. Εάν και 
δικός σου σκοπός είναι να ζήσεις στο μέγιστο, τότε είσαι ενοποιημένος με 
την υπέρτατη δημιουργική δύναμη, εργάζεσαι μαζί της και αυτή μαζί σου. 
Όμως, όπως η υπέρτατη δημιουργική δύναμη ευρίσκεται σε όλα και σε 
όλους, εάν θέλεις πραγματικά να είσαι σε αρμονία μαζί της, πρέπει να 
ευρίσκεσαι σε αρμονία και με όλα και όλους, και να επιθυμείς την μέγιστη 
αφθονία και πρόοδο για όλους όπως και για τον εαυτό σου.  
 
 
 
 
Δύο Ευεργετήματα που Αποκτάς όταν Είσαι σε Αρμονία με τον Δημιουργό 

 
1. Θα αποκτήσεις σοφία.  
 
Τεπιδιώκοντας να ευρίσκεσαι σε ολοκληρωτική αρμονία με τον Δημιουργό, 
πρέπει να έχεις σκοπό σου να ζήσεις στο μέγιστο των ικανοτήτων του σώματος, 
του νου και της ψυχής σου. Αυτό σημαίνει την μέγιστη εξάσκηση των 
λειτουργιών σου και στις τρείς διαφορετικές κατευθύνσεις, αλλά χωρίς 
υπερβολή, διότι η υπερβολή σε κάποιο από τα τρία, θα δημιουργήσει ελλείψεις 
στα άλλα. Αν δώσεις για παράδειγμα υπέρμετρο βάρος στο φυσικό σώμα, θα 
δημιουρργήσεις ελλείψεις στο νου και στην ψυχή. Πίσω από την επιθυμία σου 
για υγεία πρέπει να ευρίσκεται η επιθυμία σου να ζήσεις στο μέγιστο, την ίδια 
σου την ζωή, και πίσω από τις δικές σου επιθυμίες ευρίσκεται η επιθυμία του 
Δημιουργού να ζήσει στο μέγιστο μέσα από εσένα. Έτσι, καθώς προχωρείς και 
προοδεύεις προς τη τέλεια υγεία, μείνε σταθερός στο σκοπό να αποκτήσεις 
τέλεια ζωή, φυσική, νοητική και πνευματική. Να προοδεύσεις προς όλες 
τις κατευθύνσεις, και με κάθε τρόπο να ζήσεις στο μέγιστο. Αν έχεις 
αυτό το σκοπό θα σου δοθεί σοφία.  

 
2. Θα αποκτήσεις φυσική ενέργεια, ζωντάνια και δύναμη ζωής.  
 
Η ενέργεια του Δημιουργού είναι αστείρευτη και διαποτίζει το κάθε τι. Ήδη 
λαμβάνεις αυτή την ενέργεια ζωής για σένα με ένα αυτόματο, ακούσιο τρόπο, 
αλλά μπορείς να λάβεις αυτή την ενέργεια σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό αν 
καταπιαστείς με αυτό έξυπνα. Το μέτρο της δύναμης του ατόμου δεν είναι 
αυτό που ο Θεός είναι πρόθυμος να του δώσει, αλλά τι αυτό το άτομο 
μπορεί να διεκδικήσει για τον εαυτό του μέσα από την θέληση και την 



νοημοσύνη του. Ο Θεός σού δίνει τα πάντα! Το μόνο ερώτημα είναι πόσο 
μπορείς να πάρεις από αυτή την αστείρευτη προμήθεια. Ο άρρωστος που έχει 
αναμφισβήτητη πίστη στην υγεία, που ο προορισμός του και οι ενέργειες του 
τον φέρνουν σε αρμονία με την πηγή της δημιουργίας και που εκτελεί τις 
θεληματικές λειτουργίες της ζωής με συγκεκριμένο ορθό τρόπο, θα έχει ζωτική 
ενέργεια ικανή για να ικανοποιεί όλες του τις ανάγκες και να θεραπεύσει όλες 
του τις ασθένειες. 

 
 
Η αρχή της υγείας στον άνθρωπο λαμβάνει ζωτική δύναμη από την αρχή της ζωής 
στο σύμπαν και το άτομο συσχετίζει τον εαυτό του με την αρχή της ζωής με πίστη 
στην υγεία και με ευγνωμοσύνη για την υγεία που λαμβάνει. 
 
Υπάρχει μία δημιουργική δύναμη και είμαι μέρος της δύναμης αυτής, είμαι 
κατ’ εικόνα και ομοίωση. 
 
Αυτή η δημιουργική δύναμη είναι αθάνατη, αιώνια και είναι ζώσα. Είμαι 
αυτή η δύναμη, και έχω αιώνια ζωή.  
 
Αυτή η δημιουργική δύναμη δεν γνωρίζει καμιά αρρώστια. Είμαι η 
δημιουργική δύναμη και είμαι Υγεία. 
 
 

 
 

Η Επιστήμη της Ευεξίας 
 
Περίληψη των πνευματικών ενεργειών και συμπεριφοράς αναγκαία για την 
εξάσκηση της ευεξίας.  
 

1. Πιστεύεις ότι υπάρχει μια πνευματική, σοφή και λογική δύναμη, από την 
οποία έχουν προέλθει τα πάντα και η οποία διαποτίζει, διαπερνά και γεμίζει 
ολόκληρη την δημιουργία. Αυτή η δύναμη είναι όλη η ζωή και προσπαθεί να 
δημιουργήσει και να εκφράσει περισσότερη ζωή σε όλους. Είναι η αρχή της 
ζωής ολόκληρης της ύπαρξης, και η αρχή της υγείας στον άνθρωπο.  

 
 

2. Ο άνθρωπος είναι μια μορφή του δημιουργού και αντλεί την ζωτική του 
ενέργεια από αυτή την δημιουργική δύναμη. Ο άνθρωπός είναι νοήμων 
σώμα του αρχέτυπου υλικού το οποίο διαποτίζει, διαπερνά και γεμίζει το 
ανθρώπινο σώμα. Οι σκέψεις αυτού του λογικού σώματος ελέγχουν τις 
λειτουργίες του υλικού σώματος. Αν το άτομο σκέφτεται μόνο τη τέλεια 
υγεία, οι λειτουργίες του φυσικού σώματος θα εκτελούνται με τρόπο 
απόλυτης υγείας.  

 
 

3. Για να μπορέσεις να συσχετίσεις συνειδητά τον εαυτό σου με την υγεία, ο 
σκοπός σου πρέπει να είναι να ζήσεις στο μέγιστο σε κάθε επίπεδο της 
ύπαρξης σου. Πρέπει να θέλεις τα πάντα στην ζωή για το σώμα, το νου και 
την ψυχή, και αυτό θα σε φέρει σε αρμονία με όλη την ζωή που υπάρχει. Το 
άτομο που είναι σε συνειδητή και νοητική αρμονία με τα πάντα θα λαμβάνει 
μια συνεχή εισροή ζωτικής δύναμης από το υπέρτατο Ον. Αυτή η εισροή 
ενέργειας διακόπτεται από θυμό και εγωιστικές ή ανταγωνιστικές 
συμπεριφορές. Αν είσαι εναντίον οποιουδήποτε τμήματος της δημιουργίας, 



έχεις διακόψει τις σχέσεις σου με όλα. Λαμβάνεις μεν ζωή, αλλά μόνο 
αυτόματα και ενστικτώδη όχι όμως δημιουργικά και με σκοπό. Μπορείς να 
δεις ότι αν είσαι πνευματικά ανταγωνιστικός με οποιοδήποτε τμήμα της 
δημιουργίας, δεν μπορείς να είσαι σε απόλυτη αρμονία με το όλο. Ως εκ 
τούτου, όπως ο Χριστός έχει καθοδηγήσει, να συμφιλιωθείς με όλους και 
όλα, προτού προσφέρεις την λατρεία σου. Να θέλεις για όλους, όλα όσα 
θέλεις για σένα. 

 
  

4. Για να είσαι στο δημιουργικό επίπεδο του νου, το επόμενο βήμα είναι να 
δημιουργήσεις μια διανοητική εικόνα του εαυτού σου σε τέλεια υγεία και να 
απομακρύνεις κάθε σκέψη που έρχεται σε αντίθεση με αυτή την εικόνα. Έχε 
ακλόνητη πίστη ότι αν σκέπτεσαι μόνο την υγεία θα δημιουργήσεις στο 
φυσικό σου σώμα τις λειτουργίες της υγείας. Χρησιμοποίησε την θέληση σου 
για να πεισθείς ότι θα σκέφτεσαι μόνο την υγεία. Ποτέ μην σκεφθείς τον 
εαυτό σου ότι είναι άρρωστος ή ότι μπορεί να αρρωστήσει. Ποτέ μην 
συνδέσεις την αρρώστια μαζί σου. Όσο μπορείς καλύτερα, διώξε από το νου 
σου τις σκέψεις της αρρώστιας σε σχέση και με τους άλλους. Περιστοίχισε 
τον εαυτό σου με όσο το δυνατό περισσότερα πράγματα που υποδηλούν την 
ιδέα της δύναμης και της υγείας.   

 
 

5. Έχε πίστη στην υγεία, και αποδέχθου ότι η υγεία είναι ένα πραγματικό 
γεγονός της ζωής σου. Διεκδίκησε την υγεία σαν ευλογία που σου έχει 
παραχωρήσει η υπέρτατη ζωή, ο Δημιουργός και να είσαι πάντα 
ευγνώμονας. Διεκδίκησε την ευλογία της πίστης, γνώριζε ότι είναι κτήμα σου 
και ποτέ μην αφήσεις να εισέλθει στο νου σου αντίθετη σκέψη από αυτή. 

 
 

6. Χρησιμοποίησε την θέληση σου να σταματήσεις να δίνεις προσοχή σε κάθε 
μορφή ασθένειας σε σένα και στους άλλους. Μην μελετάς την αρρώστια μην 
σκέφτεσαι την αρρώστια μην μιλάς για αρρώστια. Συνεχώς, όταν η σκέψη 
της αρρώστιας σε καταβάλει, να αλλάζεις σκέψη αντικαθιστώντας την με 
ευγνωμοσύνη για τέλεια υγεία.  

 
 
 
 

Οι πνευματικές Ενέργειες για Ευεξία σε μια μόνο πρόταση  
 

Δημιούργησε την εικόνα του εαυτού σου με τέλεια υγεία, και να έχεις μόνο 
σκέψεις υγείας, να έχεις πίστη και ευγνωμοσύνη και το σκοπό να ζήσεις 

πραγματικά. 
 
Η δύναμη που θεραπεύει είναι η αρχή της υγείας που ευρίσκεται εντός σου, και για 
να καλέσεις αυτή την αρχή σε δημιουργική δράση είναι αναγκαίο, αφού έχεις 
εναρμονιστεί με τον Δημιουργό, να διεκδικήσεις την υγεία με πίστη και να 
συνεχίσεις να την διεκδικείς μέχρι να εκδηλωθεί σε όλες τις λειτουργίες του 
σώματος σου.  

 
 
 

 



Οι Θεληματικές Λειτουργίες της Ζωής 
 
Η επιτυχία σε οτιδήποτε αποκτάται κάνοντας κάθε σου ξεχωριστή ενέργεια με 
επιτυχία. Αν κάνεις κάθε σου ενέργεια, όσο μικρή και ασήμαντη και αν είναι αυτή, 
απόλυτα πετυχημένη, η συνολική σου ημερήσια εργασία δεν μπορεί να είναι 
αποτυχημένη. Αν εκτελείς τις εργασίες κάθε ημέρας με επιτυχία, το σύνολο της 
ζωής σου θα είναι πετυχημένο. Η μεγάλη επιτυχία είναι το αποτέλεσμα του να 
κάνεις ένα μεγάλο αριθμό μικρών πραγμάτων, και κάνοντας το κάθε ένα από αυτά 
με επιτυχία. Αν κάθε σκέψη είναι σκέψη υγείας, και αν κάθε ενέργεια στην ζωή σου 
γίνεται με υγιεινό τρόπο, πρέπει σύντομα να αποκτήσεις τέλεια υγεία.  
 
 
 
Δεν μπορείς να κτίσεις και να διατηρήσεις ένα τέλειο υγιές σώμα μόνο με 
πνευματική δράση ή με την λειτουργία του υποσυνείδητου που ελέγχει τις ακούσιες 
λειτουργίες της ζωής. Υπάρχουν συγκεκριμένες ενέργειες, περισσότερο ή λιγότερο 
θεληματικές, που έχουν άμεση δράση και ενέργεια σε σχέση με την συνέχιση της 
ίδιας της ζωής. Αυτές οι ενέργειες σχετίζονται με το φαγητό, το ποτό, την αναπνοή 
και τον ύπνο. 
 
 
 

 
Πότε να τρώγεις 
 
Υπάρχει μεγάλη αντιπαράθεση για το πότε πρέπει να τρώγεις, τι να τρώγεις, πως να 
τρώγεις και πόσο πρέπει να τρώγεις. Όλη αυτή η αντιπαράθεση είναι περιττή γιατί 
είναι εύκολο να ανακαλύψεις τον ορθό τρόπο. Λάβε υπόψη σου τον νόμο που 
κατευθύνει όλη τη πραγμάτωση, είτε αυτή είναι για υγεία, πλούτο, δύναμη ή 
ευτυχία. Πρέπει να κάνεις ότι μπορείς τώρα, εκεί που είσαι τώρα, και να 
εκτελείς κάθε σου ενέργεια με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, 
χρησιμοποιώντας την δύναμη της πίστης σε κάθε σου ενέργεια.  
 
Το υποσυνείδητο ελέγχει όλες τις λειτουργίες και διαδικασίες της ζωής, έτσι όταν 
το σώμα χρειάζεται περισσότερη τροφή, γνωστοποιεί το γεγονός στο σώμα 
δημιουργώντας την αίσθηση της πείνας. Όταν χρειάζεται τροφή που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί από το σώμα, υπάρχει η πείνα. Όταν υπάρχει το αίσθημα της 
πείνας, τότε είναι ώρα για τροφή. ΠΑΝΤΑ να τρέφεσαι όταν είσαι πεινασμένος 
και ΠΟΤΕ να μην τρως αν δεν πεινάς.  
   
Η πείνα είναι το κάλεσμα του υποσυνείδητου για περισσότερο υλικό για να 
χρησιμοποιηθεί για την ανανέωση του σώματος και για να διατηρήσει την 
εσωτερική θερμοκρασία.  
 
Αν ένα άτομο έχει τραφεί τη προηγούμενη ημέρα ικανοποιητικά, είναι αδύνατο να 
νοιώθει πραγματικό αίσθημα πείνας όταν ξυπνά. Κατά την διάρκεια του ύπνου το 
σώμα επαναφορτίζεται με ζωτική ενέργεια και δύναμη και αφομοιώνει τη τροφή 
της ημέρας. Ο οργανισμός δεν χρειάζεται τροφή αμέσως μετά τον ύπνο εκτός αν 
πήγες για ύπνο πεινασμένος.  Η πείνα δεν δημιουργείται από τον ύπνο, αλλά από 
την εργασία. Αν θα ζήσεις με βάση την επιστήμη της ευεξίας, δεν πρέπει να 
τρώγεις ποτέ μέχρι να πεινάσεις.  
 
 



Πώς να τρώγεις 
 
Πρέπει να μασάς τη τροφή. Όσο καλύτερα μασάς τόσο ποιο φυσική γίνεται η 
διαδικασία. Αν μασάς κάθε μπουκιά μέχρι να γίνει πολτός, δεν χρειάζεται να 
ανησυχείς αν παίρνεις ικανοποιητικά θρεπτικά συστατικά διότι όλα τα θρεπτικά 
συστατικά της τροφής μπορούν εύκολα να απορροφηθούν από τον οργανισμό. Το 
αν αυτή η διαδικασία θα είναι κουραστική ή μια απολαυστική διαδικασία, εξαρτάται 
από τη πνευματική στάση που φέρνεις στο τραπέζι μαζί σου.  
 
Αν ο νους σου είναι εστραμμένος σε άλλα πράγματα ή είσαι ανήσυχος και 
προβληματισμένος για την δουλεία ή για άλλα ζητήματα, θα είναι σχεδόν αδύνατο 
να τρώγεις  με ευχαρίστηση. Πρέπει  να μάθεις να ζεις τόσο επιστημονικά ώστε δεν 
θα έχεις οικογενειακά ή προβλήματα εργασίας για να ανησυχείς. Πρέπει να 
τρώγεις μόνο όταν ευρίσκεσαι σε πνευματική και ψυχική ηρεμία. 
Συγκεντρώσου στην ευγνωμοσύνη προτού αρχίσεις να τρώγεις και όταν αρχίσεις 
συγκεντρώσου στην απόλαυση κάθε μπουκιάς. Όταν τελειώσεις, πρέπει και πάλι να 
συγκεντρωθείς στην ευγνωμοσύνη προς τον Δημιουργό για το φαγητό που σου 
έχει προσφέρει.   
 
Διώξε όλες τις σκέψεις από το νου σου και μην αφήσεις τίποτα να σου αποσπάσει 
τη προσοχή από την γεύση του φαγητού σου μέχρι να τελειώσεις. Να είσαι 
χαρούμενος και να μην σκέφτεσαι πόση ώρα χρειάζεται για να τελειώσεις το 
φαγητό σου. Όταν καταλάβεις ότι δεν είσαι συγκεντρωμένος, σταμάτα. Σκέψου για 
μια στιγμή το φαγητό σου και άρχισε πάλι συγκεντρωμένος.  
 
 
 
Τι να τρώγεις 
 
Μπορείς να τρώγεις οποιαδήποτε φαγητά θέλεις, κάνοντας την επιλογή σου από τη 
τεράστια ποικιλία των καλύτερων τροφών που ευρίσκονται στην χώρα που ζεις. Ο 
Δημιουργός έχει οδηγήσει την ανθρωπότητα στην συλλογή αυτών των τροφών που 
είναι οι κατάλληλες.  
 
Στην επίτευξη της υγείας, η αρχή είναι η ίδια όπως και στην επίτευξη του πλούτου. 
Αν κάνεις κάθε σου ενέργεια πετυχημένη, το σύνολο όλων σου των πράξεων 
πρέπει να είναι επιτυχία. Όταν τρώγεις με το ορθό τρόπο και συμπεριφορά, τίποτα 
άλλο δεν χρειάζεται να προστεθεί στην διαδικασία διατροφής, γίνεται τέλεια. Αφού 
η διατροφή γίνεται τέλεια, η χώνευση, η αφομοίωση και η δημιουργία ενός υγιούς 
σώματος αρχίζει με επιτυχία.  
 
 
 
Πόσο να τρώγεις 
 
Δεν πρέπει ποτέ να τρώγεις μέχρι που να πεινάσεις, και πρέπει να σταματάς να 
τρώγεις την στιγμή που αρχίζεις να νοιώθεις ότι η πείνα σου έχει σταματήσει. Ποτέ 
να μην τρώγεις άπληστα ή μέχρι σκασμού. Όταν αρχίσεις να νοιώθεις ότι η πείνα 
σου έχει ικανοποιηθεί, γνώριζε ότι έχεις φάγει αρκετά. Η ποσότητα της τροφής 
εξαρτάται από το είδος της εργασίας που εκτελείς, πόση μυική άσκηση εκτελείται 
και σε ποιο βαθμό είσαι εκτεθειμένος στο κρύο.  
Δεν υπάρχει κατάλληλη ώρα για να τρώγεις. Όμως, πρέπει να τρώγεις μόνο όταν 
ευρίσκεσαι σε πνευματική και ψυχική ηρεμία. Τρώγεις πάντα όταν είσαι 
πεινασμένος και ποτέ δεν τρώγεις αν δεν πεινάς. Τρώγεις τα καλύτερα προϊόντα 



που υπάρχουν και καλλιεργούνται στην χώρα που ζεις και μασάς τη τροφή σου όσο 
καλύτερα γίνεται και σταματάς να τρώγεις την στιγμή που αρχίζεις να νοιώθεις ότι 
η πείνα σου έχει ικανοποιηθεί.  
 
 
 
Τι να πίνεις 
 
Πίνεις μόνο νερό, πίνεις μόνο όταν διψάς και σταματάς να πίνεις όταν νοιώσεις ότι 
ξεδιψάς.  
 
 
 

Πώς να αναπνέεις 
 
Κάθε αναπνοή εμπεριέχει ζωή. Η ατμόσφαιρα διαποτίζεται από τον ίδιο το 
Δημιουργό, που είναι η ίδια η ζωή. Αναγνώρισε αυτή την αλήθεια συνειδητά όταν 
συγκεντρώνεσαι στην αναπνοή σου και σκέψου ότι αναπνέεις την ίδια την ζωή, τον 
Δημιουργό και ότι χωρίς αναπνοή δεν υπάρχεις. 
 
Όταν περπατάς ή κάθεσαι, να κρατείς τη κορμοστασιά σου ίσια και να αναπνέεις 
βαθειά πάντα από την μύτη. Να προσπαθείς πάντα να βαδίζεις χωρίς να σκύβεις. 
Όταν συνειδητοποιείς ότι βαδίζεις σκυφτός, αμέσως να επεκτείνεις 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 ποιο πίσω και 
τέντωσε το στήθος σου. Την ίδια ώρα, προσπάθησε να τραβήξεις την σπονδυλική 
σου στήλη μπροστά ανάμεσα στους ώμους και άσε τον αέρα να βγει αργά. 
 
 
 
 
 

Πώς να Κοιμάσαι 
 
Η ζωτική ενέργεια ανανεώνεται κατά την διάρκεια του ύπνου. Είναι κατά την 
διάρκεια του ύπνου που ερχόμαστε σε επαφή με την αρχή της ζωής στην φύση, 
ώστε οι ενέργειες μας να ανανεώνονται και να αναζωογονούνται. Είναι κατά την 
διάρκεια του ύπνου που ο εγκέφαλος μας επαναφορτίζεται με ενέργεια και η αρχή 
της υγείας μέσα μας παίρνει καινούργια δύναμη. Για αυτό είναι πολύ σημαντικό να 
κοιμόμαστε με φυσικό, κανονικό και υγιεινό τρόπο. 
 
Το πρώτο βήμα είναι να βεβαιωθείς ότι το δωμάτιο σου έχει φρέσκο και καθαρό 
αέρα για να  αναπνέεις. Αέρισε το δωμάτιο σου πολύ καλά, τόσο καλά που να είναι 
σαν να κοιμάσαι έξω στην φύση. Να έχεις ανοιχτό ένα παράθυρο ώστε αν είναι 
δυνατό να μπαίνει συνεχώς φρέσκος αέρας στο δωμάτιο σου. Έστω και αν είναι 
κρύο προσπάθησε να αφήνεις το παράθυρο ανοιχτό και σκεπάσου καλύτερα για να 
μην κρυώνεις.  
 
Το επόμενο βήμα είναι η πνευματική διάθεση με την οποία πηγαίνεις για ύπνο. 
Είναι καλά να συνειδητοποιείς το σκοπό του ύπνου προτού κοιμηθείς. Ξάπλωσε 
σκεπτόμενος ότι ο ύπνος είναι η αναζωογόνηση της ενεργειακής σου ύπαρξης και 
ολόκληρου του σώματος σου που αναπλάθεται. Έχε πίστη ότι η δύναμη σου 



ανανεώνεται και θα ξυπνήσεις γεμάτος ενέργεια και υγεία. Δώσε σκοπό στον ύπνο 
σου. 
 
Μην ξεχνάς να ασκείς όλη σου την ευγνωμοσύνη όταν πηγαίνεις για ύπνο. Πριν 
κλείσεις τα μάτια σου, δώσε ευχαριστίες στο Δημιουργό που σου έχει δείξει το 
δρόμο για τέλεια υγεία και κοιμήσου με αυτή την σκέψη. Μια προσευχή προς τον 
Θεό είναι πολύ καλό πράγμα γιατί αρχή της υγείας μέσα σου επικοινωνεί με τη 
πηγή της, από την οποία θα πάρει νέα δύναμη καθώς εσύ θα ευρίσκεσαι στην 
σιωπή του υποσυνείδητου.  
 
 

 
Συμπληρωματικές Οδηγίες 

 
Δημιουργώντας την αντίληψη της υγείας, είναι αναγκαίο να σκεφθείς τον τρόπο 
που θέλεις να ζεις και να εργάζεσαι εάν ήσουν τελείως καλά και πολύ δυνατός. Να 
φαντάζεσαι ότι κάνεις τα πάντα όπως τα κάνει ένας υγιής και δυνατός άνθρωπος, 
μέχρι να έχεις μια καλή αντίληψη πώς θα είσαι όταν το σώμα σου θεραπευτεί. 
Ταυτόχρονα θα εναρμονίσεις την φυσική και πνευματική σου στάση με αυτή σου 
την αντίληψη και να κρατάς την στάση αυτή συνέχεια.  Η σκέψη σου πρέπει να 
γίνει ένα με την επιθυμία σου ώστε σύντομα η επιθυμία σου για υγεία να 
εκδηλωθεί στο σώμα σου. Η επιστημονική μέθοδος είναι να διακόψεις όλες τις 
σχέσεις σου με οτιδήποτε δεν θέλεις. Δημιούργησε την αντίληψη της τέλειας υγείας 
και συσχέτισε τον εαυτό σου με αυτή την ιδέα με λόγια, έργα και την στάση σου. 
Πρόσεχε την ομιλία σου. Κάνε κάθε σου λέξη να ευρίσκεται σε αρμονία με την ιδέα 
της τέλειας υγείας. Ποτέ μην παραπονεθείς. Ποτέ μην πεις λόγια όπως τα 
ακόλουθα: Δεν κοιμήθηκα καλά ψες, Πονάω την μέση μου, Δεν νοιώθω καθόλου 
καλά σήμερα κ.ο.κ Να λέγεις: Προσμένω ένα καλό ύπνο, Βλέπω ότι προοδεύω 
γρήγορα, και λόγια που βοηθούν την γρήγορη ανάρρωση. Ξέχασε οτιδήποτε έχει 
σχέση με την αρρώστια. 
 

Γίνε ένα με την υγεία, στην σκέψη, στα λόγια και στα έργα, και 
αποσυνδέσου από την αρρώστια στην σκέψη, στα λόγια και στα έργα. 

 
 
 
 
Οι πληροφορίες αυτές είναι η σκέψη που παρουσιάζεται στο βιβλίο του συγγραφέα 
Wallace D. Wattles “The science of being well”  
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