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ώμα – Φςσιζμόρ – Πνεύμα :  

Η ενόηηηά ηοςρ έσει αποδεισθεί επιζηημονικά  

και μαρ θεπαπεύει 
     

  Ιυάννηρ Αναζηαζίος, Ph.D. 
 

 (Πεπιοδικό ΣΡΙΣΟ ΜΑΣΙ, Σεύσορ 190, Μάιορ 2011) 

 

Η πηγή ηυν αζθενειών θαίνεηαι άγνυζηη παπόλερ ηιρ έπεςνερ 

Οη επηζηήκεο κε ζέκα ηνλ άλζξσπν, όπσο Ηαηξηθή, Φπρνινγία, Βηνινγία θηι. έρνπλ πξνρσξήζεη πάξα πνιύ. Γηα λα 

επηηεπρζεί απηό ρξεηάζηεθε, όπσο θαη ζηηο πεξηζζόηεξεο επηζηήκεο,  κία ππέξ-εμεηδίθεπζε πνπ επηηξέπεη, κε 

καθξνρξόληεο πξνζπάζεηεο, ηελ βαζηά αλάιπζε, δηαηύπσζε ζεσξηώλ θαη πεηξακαηηθέο δηαδηθαζίεο. Οη γλώζεηο καο γηα 

ηνλ άλζξσπν πξνρσξνύλ ινηπόλ ζηαζεξά ζε θάζε εηδηθόηεηα θαη ε ηερλνινγία παξνπζηάδεη ζεακαηηθά απνηειέζκαηα, 

όπσο ε παξαηήξεζε ηνπ εζσηεξηθνύ ηνπ ζώκαηνο, ηα θαηλνύξηα πιηθά γηα ηε θαηαζθεπή πξνζέζεσλ, νη ρεηξνπξγηθέο 

δηαδηθαζίεο, κεηακνζρεύζεηο, βιαζηνθύηηαξα, παξαηήξεζε ηεο εγθεθαιηθήο ιεηηνπξγίαο, θηι. Οη ειεθηξνληθνί 

ππνινγηζηέο θαη πιεζώξα εμεηδηθεπκέλσλ κεραλεκάησλ κε ηα πξνγξάκκαηά ηνπο είλαη πίζσ από απηέο ηηο πξνόδνπο. 

Παξάιιεια, νη θαξκαθνβηνκεραλίεο δεκηνπξγνύλ, κεηά από πνιύρξνλεο έξεπλεο, λέα κόξηα γηα λέα θάξκαθα. Ενύκε 

ινηπόλ ζε έλα κνληέξλν θόζκν θαη ζα πεξηκέλακε λα έρνπκε αηζζεηή βειηίσζε ηεο πγείαο καο, ηόζν ζην βίσκα ηνπ 

θαζελόο, όζν θαη βειηίσζε θαζξεθηηδόκελε ζηηο ζηαηηζηηθέο ηνπ πιεζπζκνύ. 

Απηό όκσο, παξόιεο ηηο έξεπλεο θαη ηερλνινγηθέο επηηεύμεηο, πεξηέξγσο δελ ζπκβαίλεη. Πνηέ γηα παξάδεηγκα ν 

θαξθίλνο δελ ήηαλ ηόζν εμαπισκέλνο, αγγίδνληαο κάιηζηα ηώξα ηνπο αλζξώπνπο ζε λεόηεξε ειηθία, ελώ ηα πνζνζηά 

ζεξαπείαο παξακέλνπλ απειπηζηηθά ηζρλά, παξόια ηα δηζεθαηνκκύξηα πνπ αλαιώλνληαη ζηελ έξεπλα. Σν ίδην κπνξεί 

λα ιερζεί γηα ηηο θαξδηαθέο παζήζεηο, ηηο απην-άλνζεο αζζέλεηεο, ηηο αζζέλεηεο ησλ βαζηθώλ νξγάλσλ, όπσο ην ήπαξ, 

πάγθξεαο, πλεύκνλεο, θηι. Αθόκε θαη γηα απινύζηεξεο αζζέλεηεο όπσο ε γξίπε, νη ειαθξέο δεξκαηηθέο παζήζεηο, νη 

αιιεξγίεο. Οη κηθξννξγαληζκνί (κύθεηεο, βαθηεξίδηα, ηνί) θαηεγνξνύληαη ζαλ ππεύζπλνη θαη κόλν ηα ζπκπηώκαηα 

ππνρσξνύλ ζπρλά κε ηα θάξκαθα.  Παξόκνηα αδπλακία αληηκεηώπηζεο κε ηηο ςπρηθέο αζζέλεηεο, όπσο ε ζρηδνθξέλεηα  

θαη ν απηηζκόο. Αιιά θαη γηα ηηο πην ήπηεο ςπρνινγηθέο δηαηαξαρέο καο, ε ςπραλάιπζε έδεημε πνιύ πεξηνξηζκέλε 

απνηειεζκαηηθόηεηα.  

Πνιύ απιά, νη επηζηήκεο ηνπ αλζξώπνπ δελ γλσξίδνπλ ζσζηά ηνπο αθξηβείο ιόγνπο εκθάληζεο ησλ δηαηαξαρώλ καο. Ζ 

αλαθάιπςε ελίνηε ηεο γελεηηθήο πιεξνθνξίαο πνπ θαίλεηαη πσο είλαη ππεύζπλε γηα θάπνηα αζζέλεηα δελ βνεζά ζηελ 

νπζία. Απιώο κεηαζέηεη ην πξόβιεκα (γηα πνηό ιόγν απηή ε κεηαιιαγή ησλ γνληδίσλ ;) θαη θνξηώλεη ηα πξνβιήκαηά 

καο ζην ηπραίν. Δπηπιένλ ζέηεη ηνπο επηζηήκνλεο πάιη ζηελ ζπλεζηζκέλε νδό ηεο κεραληζηηθήο αληίιεςεο: (α) ηα 

γνλίδηα-γξαλάδηα κπινθάξνπν ηνλ νξγαληζκό-κεραληζκό θαη (β) πξέπεη λα εμαιείςνπκε ηα ζπκπηώκαηα, έζησ θαη 

πξόζθαηξα, κε θάζε ηξόπν. Με ηελ έιιεηςε θαηαλόεζεο ησλ πξαγκαηηθώλ αηηηώλ, ππνρσξνύκε ζηελ ζεώξεζε όηη απηό 

πνπ καο θπβεξλά είλαη ην ηπραίν, ε κνίξα ηνπ θαζελόο θαη επηβηώλνπκε κε δεθαλίθηα (ππέξνγθεο πνζόηεηεο θαξκάθσλ) 

θαη ηηο παξελέξγεηέο ηνπο. Δπαθνινπζνύλ ηεξάζηηα θαη ρξόληα ειιείκκαηα ζηα ζπζηήκαηα πγείαο όισλ ησλ ρσξώλ. 

Ζ εκθαλήο αληίθαζε κεηαμύ ηεο πιεζώξαο ησλ επηζηεκνληθώλ δεδνκέλσλ θαη ηελ έιιεηςε βαζηάο γλώζεο γηα ηηο 

πεγέο ησλ αζζελεηώλ, θαη επνκέλσο απνηειεζκαηηθήο, θαη όρη ζπκπησκαηηθήο ζεξαπείαο,  είλαη πιένλ αηζζεηή από 

όινπο. Ζ πιεηάδα αλαιύζεσλ θαη εμεηάζεσλ πνπ δεηνύληαη από ηνπο ηαηξνύο γηα ην παξακηθξό βνεζά, αιιά ε 

απαξαίηεηε ζύλζεζε, κε βάζε απηέο ηηο αλαιύζεηο έρεη γίλεη πνιύ δύζθνιε, Ζ ζπρλή αλαθώλεζε ηνπ ηαηξνύ όηη « ην 

πξόβιεκα ζαο είλαη ςπρνζσκαηηθό » δειώλεη απιώο άγλνηα θαη καο ζηέιλεη 25 αηώλεο λσξίηεξα, παξαθξάδνληαο ην « 

λνπο πγηήο ελ ζώκα ηι πγηέο ».  

Ση ζπκβαίλεη ηέινο πάλησλ ηελ ζηηγκή πνπ νη επηζηήκνλεο θάλνπλ όηη θαιύηεξν κπνξνύλ ; 

Απηό πνπ ζπκβαίλεη βαζηθά είλαη ε έιιεηςε κηαο ελνπνηεκέλεο θαηαλόεζεο ηεο αλζξώπηλεο ύπαξμεο ζε όια ηα 

επίπεδα : θπζηθό, ελεξγεηαθό, ςπρνινγηθό, λνεηηθό, πλεπκαηηθό. Κάηη ην αλάινγν κε απηό πνπ ζπκβαίλεη κπξνζηά 

ζηελ έιιεηςε κηαο ελνπνηεκέλεο ζεσξίαο ησλ θπζηθώλ δπλάκεσλ (βαξύηεηα, ειεθηξνκαγλεηηζκόο, ππξεληθέο 

δπλάκεηο), δειαδή έιιεηςε θαηαλόεζεο ησλ ζεκειησδώλ λόκσλ ηεο θύζεο, παξόιεο ηηο ιακπξέο επηηεύμεηο ηεο 

ηερλνινγίαο. Τπάξρνπλ εμαηξεηηθνί εηδηθνί ζηελ επίζεκε ζεώξεζε ηεο πγείαο γηα ην θπζηθό επίπεδν ηνπ αλζξώπηλνπ 

ζώκαηνο, αιιά ζπάληεο ζπλδέζεηο θαη θακία ζύλζεζε κε ηα άιια επίπεδα.  

 

 

Οι γνώζειρ για ηην αλήθεια ηυν αζθενειών όμυρ ςπάπσοςν 

Πξνζπάζεηεο ζύλζεζεο έρνπλ γίλεη από ηελ αξραηόηεηα θζη ε ζεκαζία ηνπ ςπρηζκνύ είρε ππνγξακκηζζεί από πνιινύο. 

Ο Ηππνθξάηεο ζπκβνύιεπε «ςάρλεηε ηηο αηηίεο θαη ηηο αηηίεο ησλ αηηηώλ». Ο Πιάησλ πίζηεπε πσο ήηαλ ηξέια λα 



2 

 

ζεξαπεύεηο ην ζώκα ρσξίο ην πλεύκα, ελώ ν Γαιελόο είρε παξαηεξήζεη πσο νη ραξνύκελεο γπλαίθεο παξνπζηάδνπλ 

πνιύ ιηγόηεξνπο θαξθίλνπο. ηηο λεόηεξεο επνρέο, νη Heinroch θαη Walsh είραλ πηζηνπνηήζεη πσο νη ζηελνρώξηεο 

κπνξνύλ λα νδεγήζνπλ ζηνλ θαξθίλν, ελώ ν Σζέρνο Groddeck - ζηα ρξόληα ηνπ 1920 - δηαηύπσζε πιήξε ζεσξία γηα ηα 

βάζε ηνπ ππνζπλείδεηνπ. Ο Καλαδόο Seyle, παηέξαο ηνπ όξνπ «ζηξεο», απέδεημε ζηελ δεθαεηία ηνπ 1950 ηνλ ξόιν ηεο 

ςπρνινγίαο ζηελ θπζηνινγία ηνπ ζώκαηνο, ελώ ν Γάιινο ηαηξόο Laborit γύξσ ζην 1970 έθαλε κεγάιν έξγν πάλσ ζηελ 

ζεκειηώδε ζεκαζία πνπ έρεη γηα ηελ εκθάληζε ησλ αζζελεηώλ ε αδπλακία καο λα αληηδξάζνπκε ζε κία θαηάζηαζε 

έληνλνπ ζηξεο. Σελ ίδηα επνρή, ν ζπλάδειθόο ηνπ Moirot απέδεημε πσο ν θαξθίλνο είλαη ςπρνζσκαηηθνύ ραξαθηήξα. 

Πνιινί άιινη ηαηξνί θαη ζεξαπεπηέο αλά ηνλ θόζκν έρνπλ αλαπηύμεη κεζόδνπο ζεξαπείαο ζσκαηηθώλ αζζελεηώλ 

βάδνληαο ζε ηάμε ηνλ ςπρηζκό ησλ αζζελώλ.  

Πέξα από απηέο ηηο ζπγθιίζεηο, ε νηθνδόκεζε κηαο επηζηεκνληθήο  δνκήο κε πιήξε ζεσξία θαη εκπεηξηθέο, θαηλνηόκεο 

επηζηεκνληθέο απνδείμεηο, δεκηνπξγήζεθε από ηνλ Γεξκαλό ηαηξό Ryke Geerd Hamer ζηελ πεξίνδν 1978 – 1986 θαη 

αλέηξεςε θπξηνιεθηηθά ηελ θαηαλόεζή καο γηα ηνλ κεραληζκό ησλ αζζελεηώλ θαη ηελ ηαηξηθή γεληθόηεξα. Σν 

νηθνδόκεκά ηνπ ζηεξίδεηαη ζε ζεκειηώδεηο λόκνπο ηεο θύζεο πνπ αλαδύζεθαλ πξννδεπηηθά ζηελ εμέιημε ησλ εηδώλ, 

είλαη δειαδή νληνινγηθά, ζηελ βάζε ηεο ύπαξμήο καο, θαη ζηνρεύνπλ ηελ επηβίσζή καο. Αλαθάιπςε κία επαθξηβή 

αληηζηνηρία  κεηαμύ ησλ δηαθόξσλ δηαηαξαρώλ ηεο πγείαο καο από ηελ κία πιεπξά, θαη ηεο ρξνηάο ησλ ςπρνινγηθώλ 

ζηξεο πνπ βηώλνπκε από ηελ άιιε. Δπίζεο αλαθάιπςε ηηο θάζεηο ησλ αζζελεηώλ, ηηο ξίδεο ηνπο ζηα εκβξπνινγηθά 

θύιια, θαζώο θαη ηνλ θαηαιπηηθό ξόιν ησλ κηθξν-νξγαληζκώλ. 

Σα απνηειέζκαηα απηώλ ησλ αλαθαιύςεσλ δεκηνπξγνύλ κηα ζεκειηώδε αιιαγή ζθεληθνύ, ζηνπο αληίπνδεο ηνπ 

επηθξαηνύληνο ζθεληθνύ. Απνδεηθλύεηαη πσο θακία από ηηο αζζέλεηέο καο δελ είλαη ηπραία αιιά αληίζεηα έρεη λόεκα 

γηα ηελ δσή καο θαη κπνξεί λα απνθσδηθνπνηεζεί. Ζ εκθαληδόκελε αζζέλεηα, όρη κόλν δελ είλαη θάπνηνο ηπραίνο, 

κπζηεξηώδεο ηηκσξόο, αιιά ε θνξπθή ηνπ παγόβνπλνπ πνπ εηδνπνηεί έγθαηξα γηα ην ηη αθξηβώο ζπκβαίλεη βαζηά κέζα 

καο. Ζ ζπλεηδεηνπνίεζε απηή θαη ε έξεπλα κέζα καο, καο κεηαηξέπεη ζε πξσηαγσληζηέο ηεο δσήο καο γηα λα 

μαλαβξνύκε ηελ ηζνξξνπία ηεο. Σόηε νη ζνθέο δηαδηθαζίεο ηεο δσήο ζα έρνπλ εθηειέζεη ην έξγν ηεο πξνεηδνπνίεζεο, 

πνπ νλνκάδνπκε αζζέλεηα, θαη ζα επαλαθέξνπλ ηελ ηζνξξνπία, πνπ νλνκάδνπκε ίαζε. 

Ζ απνδεδεηγκέλε ζρέζε ζώκαηνο–ςπρηζκνύ δελ είλαη όκσο παξά ε αξρή, κηα πξώηε «πξάμε» ζηελ ζθελή ηεο 

ζπλεηδεηόηεηάο καο. Άιιεο έξεπλεο, ζαλ ζπλέρεηα θαη δεύηεξε «πξάμε», έρνπλ απνδείμεη πσο νη πεγέο ησλ 

πξνγξακκάησλ-πιεξνθνξηώλ πνπ καο θπβεξλνύλ ππνζπλείδεηα θαη δηακνξθώλνπλ ηνλ ραξαθηήξα, ςπρηζκό θαη ηξόπν 

ζθέςεο καο, ζαλ παγόβνπλν, βξίζθνληαη πην βαζηά από έλα έληνλν ςπρνινγηθό ζπκβάλ πνπ εθδειώλεηαη ζαλ θνξπθή 

ηνπ κε αζζέλεηα. Βξίζθνληαη ζε πνιιά πεξηζηαηηθά ηεο δσήο καο πνπ επαλαιακβάλνληαη θαη αξρίδνπλ όρη κόλν από 

ηελ λεπηαθή καο ειηθία, ε αθόκε από ηελ πεξίνδν θύεζεο, αιιά θαη από ηελ πεξίνδν ηεο δσήο ησλ γνλέσλ καο πξηλ 

ηελ ζύιιεςή καο, θαη κάιηζηα θαη από ηα ζνβαξά πεξηζηαηηθά ησλ κειώλ ηνπ γελεαινγηθνύ καο δέλδξνπ. αλ λα 

ππήξρε έλαο αόξαηνο ζύλδεζκνο πιεξνθόξεζεο δηά κέζνπ ησλ γελεώλ πνπ επεξεάδνπλ όρη κόλν ηελ πγεία καο αιιά 

θαη ην ηη ζπκβαίλεη ζηελ θαζεκεξηλόηεηά καο. Πώο όκσο ; 

Γηα λα θζάζνπκε ηώξα ζηελ ζύλδεζε ηεο ύιεο (αζζέλεηεο, βηώκαηα) κε ηελ πλεπκαηηθόηεηα, ρξεηάδεηαη κία ηξίηε 

πξάμε. Καη εθεί επηζηεκνληθέο έξεπλεο έρνπλ ηηο απνδείμεηο κέζα από κηα ξηδηθά αλαζεσξεκέλε εηθόλα γηα ηελ πθή 

ηνπ ρξόλνπ. Σηο απνδείμεηο γηα παξάιιειεο ξνέο ρξόλνπ από ηηο νπνίεο απνξξένπλ αβίαζηα νη εμεγήζεηο γηα ηελ 

παξνπζία πιεξνθνξηώλ-δπλακηθώλ πνπ καο θπβεξλνύλ αιιά θαη ηεο δηηηήο, παξάιιειεο πλεπκαηηθήο καο ππόζηαζεο 

πνπ επηζεκαίλεηαη από όιεο ηηο παξαδόζεηο. Ζ ζύγρξνλε θπζηθή βξίζθεη απαληήζεηο ζηα κεγάια εξσηεκαηηθά ηεο, 

αλαζεσξείηαη εθ βάζξσλ, θαη απνδεηθλύνληαη επηζηεκνληθά ηα θαηλόκελα ηεο κεηαθπζηθήο κε ηελ νπνία κπνξεί έηζη λα 

εμνηθεησζεί ν θαζέλαο καο. Ζ πθή ηεο ύπαξμεο καο, πνπ ππόθεηηαη ζηελ πθή ηνπ ρξόλνπ, εκθαλίδεηαη λα είλαη ν 

ππξήλαο ησλ δηαηαξαρώλ καο αιιά θαη ησλ ιύζεσλ πνπ κπνξνύλ λα έξζνπλ πηα από εκάο ηνπο ίδηνπο θαη κόλν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Γξ. Hamer πνπ γελλήζεθε ην 1935, θαξθηλνιόγνο θαη ξαδηνιόγνο ζε Γεξκαληθή θιηληθή, θαη πάληνηε ζε άξηζηε 

Ππάξη ΠΡΧΣΗ 

Ο Γπ. Hamer ανακαλύπηει ηοςρ θεμελιώδειρ νόμοςρ αζθένειαρ / ίαζηρ 
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πγεία, βξέζεθε ην 1978 ν ίδηνο κε θαξθίλν ησλ όξρεσλ, ιίγνπο κήλεο κεηά ηνλ ζάλαην ηνπ κνλαρνγηνύ ηνπ απν 

αδέζπνηε ζθαίξα. Τπνςηαδόκελνο ηελ άκεζε ζρέζε ηεο αζζέλεηαο ηνπ κε ην πξνζσπηθό ηνπ δξάκα, ζπλνκίιεζε 

ζπζηεκαηηθά κε ηνπο αζζελείο ηελ ίδηαο αζζέλεηαο θαη αλαθάιπςε πσο όινη, ρσξίο εμαίξεζε, δνύζαλ ην ίδην δξάκα 

πξόζθαηεο απώιεηαο ελόο παηδηνύ. Ζ επόκελε ηνπ ζθέςε ήηαλ πσο θαη άιινη ηύπνη θαξθίλσλ ζάπξεπε λα νθείινληαη 

ζε έληνλα ςπρηθά δξάκαηα. Πξάγκαηη, αλαθάιπςε πσο όινη νη αζζελείο ελόο ζπγθεθξηκέλνπ ηύπνπ θαξθίλνπ βηώλαλε 

έλα έληνλν δξάκα κε ηελ ίδηα ςπρνινγηθή ρξνηά, ρσξίο εμαίξεζε, θάηη πνπ ηνπ επέηξεςε λα δεκηνπξγήζεη κία αθξηβή 

ζπζρέηηζε κεηαμύ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ νξγάλνπ θαη  ηεο ςπρνινγηθήο ρξνηάο όπσο αδηθία, απώιεηα, ρσξηζκόο, 

αδπλακία, ππνηίκεζε, θόβνο ζαλάηνπ, θηι.  

Οη έξεπλεο ηνλ νδεγήζαλε λα δηαπηζηώζεη ζηα εγθεθαιηθά ζθάλεξ ησλ αζζελώλ (ρσξίο ηελ ιήςε ζθηαγξαθηθήο νπζίαο) 

ηελ ύπαξμε παξάμελσλ νκόθεληξσλ θύθισλ κε θέληξν θάζε θνξά απόιπηα ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ηνπ εγθεθάινπ γηα 

θάζε πάζρνλ όξγαλν, θαη απηό ρσξίο θακία εμαίξεζε. Γηαπίζησζε επίζεο όηη ε επίιπζε ηνπ δξάκαηνο, κε ηνλ έλα ε 

άιιν ηξόπν, νδεγνύζε ζε πνιύ ζύληνκν δηάζηεκα ζε ζεακαηηθέο απην-ηάζεηο, αλεμήγεηεο από ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ. 

Καηάιαβε πσο επξόθεηην γηα ζεκειηώδεηο λόκνπο ηεο βηνινγίαο, θαη κάιηζηα πέξα από ηνλ άλζξσπν, ράξε ζηα 

πεηξάκαηα πνπ έθαλε ζε δώα. Γειαδή λόκνπο νληνινγηθνύο πνπ έρνπλ ηελ πεγή ηνπο ζηελ δηαδξνκή ηεο εμέιημεο ησλ 

εηδώλ θαη ηελ πξνζαξκνγή ηνπο κε ζηόρν ηελ επηβίσζε, Μέζα ζε ιίγα ρξόληα θαη εμεηάδνληαο 10 000 αζζελείο 

θαηέιεμε ζηνπο ζεκειηώδεηο λόκνπο ηεο Νέαο Ηαηξηθήο, όπσο ηελ νλόκαζε. Οη εξγαζίεο ηνπ έγηλαλ γλσζηέο ζηελ 

Διιάδα γηα πξώηε θνξά ράξε ζηελ κεηάθξαζε ηνπ βηβιίνπ ηνπ Βέιγνπ Léon Renard «Γακάδνληαο ηνλ θαξθίλν». 

Οη λόκνη απηνί (θαη όρη απιώο θαλόλεο), πνπ ηζρύνπλ επνκέλσο ρσξίο θακία εμαίξεζε, είλαη νη εμήο : 

 

1) Ο νόμορ ηος καπκίνος - Μηα αζζέλεηα μεθηλά ζε κηα ζηηγκή πνιύ έληνλνπ ζηξεο κπξνζηά ζε κία 

απξόζκελε θαηάζηαζε ζηελ νπνία αδπλαηνύκε λα αληηδξάζνπκε, θαη πνπ ηελ βηώλνπκε κόλνη καο, ρσξίο λα 

εθθξαζηνύκε θαη λα ζηεξηρζνύκε ζε άιινπο.  

Δκθαλίδεηαη ζπγρξόλσο ζε ηξία επίπεδα : ςπρνινγηθό, εγθεθαιηθό θαη ζσκαηηθό.  

Σο τςσολογικό επίπεδο ραξαθηεξίδεηαη από κία ζπγθεθξηκέλε ρξνηά, ζύκθσλα κε ηελ εξκελεία ηεο θαηάζηαζεο 

από ηνλ αζζελή, πνπ είλαη δηαθνξεηηθή ζηνλ θαζέλα καο. Δμαξηάηαη από ηηο εκπεηξίεο ηνπ, ηηο πεπνηζήζεηο ηνπ, ηελ 

ηδηνζπγθξαζία ηνπ, ηελ ηζηνξία ηεο δσήο ηνπ. Γηα παξάδεηγκα, κία κεηέξα πνπ καζαίλεη πσο ν γηνο ηεο κπήθε θπιαθή 

δελ ζα λνηώζεη ηδηαίηεξν ζηξεο εάλ ην παηδί ηεο είρε επηθίλδπλεο ζπλαλαζηξνθέο θαη αμηνινγεί πσο ε θπιαθή ζα ηνλ 

θξαηήζεη καθξηά από ηελ παξέα ηνπ θαη ζα ηνλ γιηηώζεη ηειηθά από ρεηξόηεξα. Μηα άιιε κεηέξα κπνξεί κπξνζηά 

ζηελ ίδηα θαηάζηαζε λα μεθηλήζεη ζηηγκηαία έλα θαξθίλν ηνπ καζηνύ δηόηη εξκήλεπζε πσο ζπλέβε έλα ηξνκεξό δξάκα 

ζην νηθνγελεηαθό ιίθλν. Παξόκνηα, κία ζπδπγηθή απηζηία κπνξεί λα βησζεί ζαλ πξνδνζία, ε βξνκηά, ε ππνηίκεζε, κε 

δηαθνξεηηθή αζζέλεηα γηα θάζε ρξνηά, αιιά κπνξεί λα βησζεί θαη κε αλαθνύθηζε από ηνλ απαηεκέλν εάλ είρε ήδε 

πξνζέζεηο δηαδπγίνπ. Δπνκέλσο ν αόξαηνο θόζκνο ησλ εξκελεηώλ καο, ν θόζκνο πνπ εκείο δεκηνπξγνύκε κέζα καο, 

είλαη ζηελ βάζε ησλ επηπηώζεσλ γηα ηελ πγεία καο. 

Σο εγκεθαλικό επίπεδο ζπλίζηαηαη ζηε ύπαξμε αζθαιεηώλ ζηα δηάθνξα κέξε ηνπ εγθεθάινπ πνπ αληηζηνηρνύλ ζε 

ζπγθεθξηκέλα όξγαλα θαη ιεηηνπξγίεο ηνπ ζώκαηνο. Ο εγθέθαινο έρεη ηελ ππεπζπλόηεηα ηεο επηβίσζήο καο αλά πάζα 

ζηηγκή, δηαρεηξηδόκελνο έλα αξηζκό δεδνκέλσλ-ζηνηρείσλ πνπ είλαη ηεξάζηηνο ζπγθξηλόκελνο κε ηηο ιίγεο πιεξνθνξίεο 

ηνπ ζπλεηδεηνύ κέξνπο. Γηα ηελ επηβίσζε κπξνζηά ζε πνιύ έληνλν ζηξεο πνπ απνξξνθά όιε καο ηελ πξνζνρή, 

ζθέςεηο θαη κεγάιε ελέξγεηα, ν εγθέθαινο αιινηώλεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζώκαηνο (ζεξκνθξαζία, όξεμε, πέςε, θηι.)  

κε ηειηθό απνηέιεζκα, εάλ ην ζηξεο ζπλερηζζεί γηα κεγάιν δηάζηεκα, ηελ εμάληιεζε θαη ίζσο ηνλ ζάλαην. 

Γλσξίδνληαο ηνλ θίλδπλν ζαλάηνπ, ν εγθέθαινο ρξεζηκνπνηεί ηα αξρατθά πξνγξάκκαηα ηεο βηνινγίαο καο γηα 

επηβίσζε, απνηέιεζκα ηεο εμέιημεο ησλ εηδώλ. Έρνληαο πξόζβαζε θαη πεδίν δξάζεο απνθιεηζηηθά ην ζώκα, ην νπνίν 

ειέγρεη κε αθξίβεηα θπηηάξνπ, πξέπεη λα βξεη κία ιύζε κέζα από ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζώκαηνο.   

Έλα ηέηνηα αξρατθό πξόγξακκα ζώδεη ηελ αιεπνύ πνπ έθαγε βηαζηηθά ην πόδη ελόο ιαγνύ θαη ηεο ζηάζεθε ζην 

ζηνκάρη. Ζ πέςε ελόο πνιύ κεγάινπ θνκκαηηνύ νζηνύ κε ηα θαλνληθά γαζηξηθά πγξά παίξλεη ππεξβνιηθά κεγάιν 

δηάζηεκα θαη ε αιεπνύ ζα πέζαηλε από αζηηία. Ο εγθέθαινο βάδεη ζηηγκηαία ζε ιεηηνπξγία έλα δηαθνξεηηθό 

πξόγξακκα ησλ ζηνκαρηθώλ θπηηάξσλ, αιιάδνληαο ην DNA ηνπο, γηα έθθξηζε ελόο πγξνύ 7 κε 10 θνξέο πην ηζρπξνύ, 

όπσο απνδείρζεθε. Σα λέα απηά θύηηαξα είλαη ηα θαξθηληθά θαη αθνύ επηηύρνπλ ηνλ ζθνπό ηνπο, κε ζπληνκόηαηε 

πέςε ηνπ ιαγνπόδαξνπ θαη ζσηεξία ηεο αιεπνύο, θαηαζηξέθνληαη από ηνλ εγθέθαιν θαη απνκαθξύλνληαη, γηα λα 

επαλέιζνπλ όια ζηελ θαλνληθή ηνπο ιεηηνπξγία. Σν ίδην κε ηελ ιεόληηζζα πνπ έραζε ηα κηθξά ηεο ζηελ ζαβάλα θαη 

μεθηλάεη έλα θαξθίλν ησλ καζηώλ, δειαδή θύηηαξα «ηνύξκπν» πνπ εθθξίλνπλ πγξό 7 κε 10 θνξέο πην ζξεπηηθό από ην 

κεηξηθό γάια, όπσο απνδείρζεθε. Έηζη όηαλ ε ιεόληηζζα βξεη ηα κηθξά ηεο πνπ ζα είλαη ίζσο εηνηκνζάλαηα, είλαη 

έηνηκε λα ηα πξνζθέξεη θάηη εμαηξεηηθά ζξεπηηθό. 

Ο Γξ Hamer αλαθάιπςε ηελ ύπαξμε «αζθαιεηώλ», όπσο ζε έλα ειεθηξηθό θύθισκα, δειαδή θέληξσλ δηαηαγώλ ζηνλ 

εγθέθαιν, πνπ θαηεπζύλνληαη πξνο ηα δηάθνξα όξγαλα ηνπ ζώκαηνο. Απηά ηα θέληξα εκθαλίδνληαη απνδεηθηηθά ζηα 

εγθεθαιηθά ζθάλεξ ζαλ νκόθεληξνη θύθινη, ζαλ θύκαηα-ζνθ πνπ δεκηνπξγνύληαη ζηηγκηαία καδί κε ηα ζηξεο, πάληα 

ζηελ ίδηα ζέζε γηα ην θάζε όξγαλν πνπ πάζρεη, ρσξίο θακία εμαίξεζε. 

Σο ζυμαηικό επίπεδο αληηπξνζσπεύεη κόλν ηελ νξαηή θνξπθή ηνπ παγόβνπλνπ ηειηθά, ην όξγαλν πνπ πάζρεη. Ζ 

επηινγή από ηνλ εγθέθαιν ηνπ νξγάλνπ-ζηόρνπ γηα ηελ επηβίσζε ηνπ νξγαληζκνύ ζην ζύλνιό ηνπ, ζύκθσλα κε ηα 
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αξρατθό πξνγξάκκαηα, γίλεηαη όπσο ζηα δώα. Γελ ππάξρεη θαλέλα ιάζνο ζηελ επηινγή ηνπ νξγάλνπ πνπ ζα θιεζεί λα 

ιύζεη πξόζθαηξα θαη βηνινγηθά ην πξόβιεκα, δηόηη ε ιεηηνπξγία ηνπ αληηζηνηρεί πάληα ζηελ ςπρνινγηθή ρξνηά ηνπ 

ζηξεο.  

Ζ δηαθνξά κε ηνλ άλζξσπν βξίζθεηαη ζην όηη ν εγθέθαινο εθιακβάλεη ζαλ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε, όρη κόλν απηό πνπ 

ζπκβαίλεη ζηελ θπζηθή πξαγκαηηθόηεηα όπσο ζηα δώα, αιιά θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ αλσηέξσλ δηεξγαζηώλ καο 

όπσο ε θαληαζηηθή πξαγκαηηθόηεηα, ε εηθνληθή θαη ηδηαίηεξα ε ζπκβνιηθή πξαγκαηηθόηεηα. Μία θξάζε, ε κόλν κία 

ιέμε πνπ εξκελεύεηαη ζαλ θάηη πνπ δελ κπνξώ λα ρσλέςσ, ζα εθιεθζεί από ηνλ απηνκαηηζκό ηνπ εγθεθάινπ, 

βαζηζκέλνπ ζηηο εξκελείεο κνπ, ηόζν πξαγκαηηθή όζν θαη ην ιαγνπόδαξν ηεο αιεπνύο, θαη ε επέκβαζή ηνπ ζα είλαη ε 

ίδηα, δειαδή θαξθίλνο ηνπ ζηνκάρνπ. Βιέπνπκε πάιη πσο ηειηθά πάζρνπκε από ηηο παξαζηάζεηο ηεο πξαγκαηηθόηεηαο 

πνπ θηίζακε κέζα καο, ηηο αμίεο καο, ηα «πηζηεύσ» θαη ηα «πξέπεη» καο. Πάζρνπκε ζηελ ύιε καο από άπιεο 

εξκελείεο-θαληαζηώζεηο πνπ θαηαζθεπάζακε. 

Η ζημαζία απηήο ηεο έξεπλαο ηνπ Γξ Hamer είλαη ηεξάζηηα. Απιώο θαη κόλν ε αθξηβέζηαηε αληηζηνηρία ηεο ρξνηάο 

ηνπ ζηξεο κε ηελ ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ νξγάλνπ ζα ήηαλ αξθεηή επηζηεκνληθή, εκπεηξηθή απόδεημε ηνπ κεραληζκνύ 

ησλ αζζελεηώλ θαη ζπγθινληζηηθή επαλάζηαζε ζηελ ηαηξηθή. Ζ ύπαξμε ησλ νκόθεληξσλ θύθισλ-θέληξσλ δηαηαγώλ 

ηνπ εγθεθάινπ ζε απόιπηα ζπγθεθξηκέλε ζέζε γηα θάζε όξγαλν, νξαηώλ ζην ζθάλεξ, απνηειεί κηα επηπιένλ απόδεημε 

γηα ηνλ κεραληζκό πνπ γίλεηαη πιένλ λόκνο γηα ηελ επηβίσζε ησλ δώλησλ νξγαληζκώλ. Ο εγθέθαινο «ζπλδέεη» θαη 

«απνζπλδέεη» ηα όξγαλα. 

Γελ ππάξρεη ηίπνηα ην ηπραίν ζηε γέλεζε ησλ αζζελεηώλ. Ζ ζπλεζηζκέλε ξήζε ηεο ζρεηηθήο αγλνίαο καο, «όια είλαη 

ςπρνζσκαηηθά», αληηθαζίζηαηαη από ηελ ιεπηνκεξή ραξηνγξάθεζε ηνπ Γξ Hamer. Όπσο κε ηελ ζεκειηώδε 

αλαθάιπςε ηνπ πίλαθα ησλ ζηνηρείσλ από ηνλ Mendéléïev πνπ έδσζε ηελ δπλαηόηεηα ηεο πξνόδνπ ζηελ ρεκεία θαη 

θπζηθή, έηζη θαη ν πξώηνο λόκνο ηεο Νέαο Ηαηξηθήο αιιάδεη ηα ζεκέιηα ηεο θαηαλόεζήο καο γηα ηελ πγεία. Γελ 

ππάξρεη θακία ρανηηθή εμάπισζε ησλ θαξθηληθώλ θπηηάξσλ ηελ ζηηγκή πνπ όια είλαη θαηεπζπλόκελα από ηνλ 

εγθέθαιν θαη πνπ ε νξγάλσζε ησλ θαξθηληθώλ ηζηώλ δελ έρεη ηίπνηα λα δειέςεη από ηνπο πγηείο ηζηνύο, κε ην 

ζύζηεκα αξηεξηώλ, θιεβώλ, λεύξσλ, θηι. Δίλαη εκθαλέζηαην πσο βξίζθνληαη εθεί γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ζθνπό. Καη 

πνηέ ε δσή δελ ζα ζηξαθεί ελαληίνλ ηεο δσήο. 

  

2) Η διθαζική εξέλιξη ηυν αζθενειών - Οη επηπηώζεηο ηνπ ζηξεο κπνξνύλ λα εμειηρζνύλ ζε δύν θάζεηο : (α) 

Ζ πξώηε θάζε ηνπ ππεξβνιηθνύ ζηξεο θαη ηεο επαθόινπζεο εκθάληζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο αζζέλεηαο θαη ησλ 

ζπκπησκάησλ ηεο, θαη (β) ε δεύηεξε θάζε, ηεο ίαζεο – εάλ θαη όηαλ ιπζεί ην ςπρνινγηθό πξόβιεκα – πνπ 

πξνθαιεί κηα λέα ζεηξά ζπκπησκάησλ (εθιακβαλόκελα ζαλ δηαθνξεηηθή αζζέλεηα από ηελ ηαηξηθή) κε ηα νπνία ν 

νξγαληζκόο επαλαθέξεηαη ζηελ θαλνληθή ηνπ ιεηηνπξγία. 

Ζ ηαηξηθή, αγλνώληαο απηνύο ηνπ λόκνπο, έρεη δνκήζεη κία ζεηξά ππνζέζεσλ, μερσξηζηέο γηα θάζε αζζέλεηα, δειαδή 

κία ζεηξά ζπκπησκάησλ θαη ζπλζεθώλ γηα ηελ εκθάληζή ηνπο, ρσξίο λα ππνςηάδεηαη όηη πνιιέο από απηέο 

αληηζηνηρνύλ ζηηο πξνζπάζεηεο απην-ίαζεο ηνπ νξγαληζκνύ. Όπσο πρ. ε θπκαηίσζε πνπ αληηζηνηρεί ζηα ζπκπηώκαηα 

επίιπζεο ηνπ θόβνπ ηνπ ζαλάηνπ ν νπνίνο είρε πξνθαιέζεη θαξθίλν ησλ πλεπκόλσλ θαη πέξαζε απαξαηήξεηνο. Γελ 

κπνξεί λα εκθαληζζεί θπκαηίσζε εάλ δελ έρεη πξνεγεζεί ηεξάζηηνο θόβνο ζαλάηνπ πνπ ζηελ ζπλέρεηα θόπαζε, θαη 

επνκέλσο δελ πξόθεηηαη γηα κία αζζέλεηα αλεμάξηεηε, από ην πνπζελά. 

Οη δύο θάζεηρ θάζε αζζένεηαρ 
Νέα Ι αηρηθή, Dr. Ryke G. H amer 
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ηελ ππώηη θάζη, ην έληνλν ζηξεο πξνθαιεί θξύα άθξα, έιιεηςε όξεμεο, απώιεηα βάξνπο, θαθό ύπλν, έκκνλεο 

ζθέςεηο πάλσ ζην ζπκβάλ. Όκσο ζην επίπεδν ησλ ζσκαηηθώλ βιαβώλ ηα ζπκπηώκαηα κέλνπλ ζπρλά ζρεδόλ 

απαξαηήξεηα. Π.ρ. έλαο όγθνο ζην πεπηηθό ζύζηεκα δελ πξνθαιεί ηδηαίηεξα ζπκπηώκαηα γηα κεγάιν δηάζηεκα, ην ίδην 

θαη ε νζηενπόξσζε. Δάλ επέιζεη επίιπζε ηνπ ςπρνινγηθνύ δξάκαηνο ηνπ αζζελνύο, πνπ δελ γλσξίδεη ίζσο θαλ όηη 

ππάξρεη έλα ζνβαξό πξόβιεκα ζε εμέιημε ζην ζώκα ηνπ, ν εγθέθαινο δηαηάδεη, ζε δεύηεπη θάζη, ηελ επαλαθνξά 

ζηελ ζσζηή ιεηηνπξγία, πξάγκα πνπ ζπλνδεύεηαη κε θνύξαζε, πεξηζζόηεξε όξεμε θαη αλάθηεζε ηνπ ρακέλνπ βάξνπο, 

ζεξκόηεξα άθξα, θηι. θαη πξνθαιεί ζπρλά εληππσζηαθά ζπκπηώκαηα («ζεξκέο» αζζέλεηεο). Π.ρ. αηκνξξαγίεο ζηα 

θόπξαλα, ε πηύζεηο αίκαηνο ζηελ πεξίπησζε όγθσλ πνπ λεθξώλνληαη θαη εθδηώρλνληαη από ην πεπηηθό ζύζηεκα κέζσ 

ησλ θπζηθώλ νδώλ, ε αθόκε ζνβαξνί πόλνη από ηα πεξηόζηεα κε ηελ δηόγθσζή ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα πιήξσζεο ησλ 

πόξσλ πνπ είραλ δεκηνπξγεζεί ζην εζσηεξηθό ησλ νζηώλ. Έηζη ινηπόλ νξαηέο αζζέλεηεο αλαθαιύπηνληαη θαηά ην 

πιείζην ζηελ δεύηεξε θάζε. Παξάιιεια, νη θόβνη, θαη επνκέλσο ηα λέα ζηξεο πνπ πξνθαιεί ε εκθάληζε κηαο ηπραίαο 

«αζζέλεηαο», κπνξνύλ λα μεθηλήζνπλ κε ηελ ζεηξά ηνπο λέεο αζζέλεηεο, ζε έλα θαύιν θύθιν. 

Ζ δεύηεξε θάζε ίζσο δελ ππάξμεη πνηέ θαη ν αζζελήο, πάληα ζε ζηξεο ζπλεηδεηό ε όρη, ζα παξνπζηάζεη κεηά από 

θάπνην δηάζηεκα ηελ αζζέλεηά ηνπ, π.ρ. πξνρσξεκέλν όγθν ζηα έληεξα. Δπηπρώο όκσο ε επίιπζε ηνπ ςπρνινγηθνύ 

δξάκαηνο ζπκβαίλεη αξθεηά ζπρλά κέζα από ηα γεγνλόηα ηεο δσήο, ρσξίο ζπλεηδεηνπνίεζε εθ κέξνπο καο. Αθόκε πην 

αηζηόδνμα, ε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο ζρέζεο αζζέλεηαο-ςπρνινγηθνύ ζηξεο, πνπ είλαη θαη ν απώηεξνο ζθνπόο, κπνξεί λα 

καο νδεγήζεη ζηελ ιύζε ηνπ ςπρνινγηθνύ δξάκαηνο θαη άξα ζηελ δηαδηθαζία απην-ίαζεο.  Δίλαη επνκέλσο απόιπηε 

αλάγθε λα θαηαλνήζνπκε ηα ζπκπηώκαηα πνπ ηελ αθνινπζνύλ θαη πνπ δελ είλαη θαλ αζζέλεηεο ζηελ νπζία, αιιά 

εθδειώζεηο απην-ίαζεο. Απηέο νη εθδειώζεηο όκσο κπνξνύλ λα είλαη πνιύ έληνλεο θαη καθξνρξόληεο, εάλ ην δξάκα 

ππήξμε έληνλν θαη καθξνρξόλην, θαη λα καο ζθνηώζνπλ εάλ δελ θαηαλνεζνύλ θαη αληηκεησπηζζνύλ ζσζηά.  

Ζ ίδηα απηή δεύηεξε θάζε εθθξάδεηαη από ην ζώκα κε δύν πεξηόδνπο.  

Ζ αξρηθή πεξίνδνο εθδειώλεηαη κε ηελ εκθάληζε νηδεκάησλ πνπ κεηαθέξνπλ ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ ίαζε 

ζηελ πεξηνρή ηνπ νξγάλνπ, αιιά θαη ζην αληίζηνηρν θέληξν απνθάζεσλ ηνπ εγθεθάινπ, ζηελ «πεζκέλε αζθάιεηα» 

πνπ ηώξα «ζεθώζεθε», όπσο δηαθξίλεηαη πάιη ζην ζθάλεξ κε ηηο αιιαγέο ζθηάο ζηνπο νκόθεληξνπο θύθινπο. ην 

απόγεην απηήο ηεο δηαδηθαζίαο νηδεκάησλ εκθαλίδεηαη κία ζύληνκε θξίζε ζαλ επηιεςία («επηιεπηνεηδήο») ν ζθνπόο 

ηεο νπνίαο είλαη ε επαλαθνξά ηνπ ειεθηξηθνύ θπθιώκαηνο απαξαίηεηνπ γηα ηελ ηειηθή επζεία ίαζεο θαη ηελ 

εθθέλσζε ησλ νηδεκάησλ. Σν έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ π.ρ. αληηζηνηρεί ζε απηήλ ηελ δηαδηθαζία, κεηά ηελ επίιπζε 

ηνπ ζηξεο απώιεηαο ηνπ δσηηθνύ κνπ ρώξνπ, ελόο ζηξεο πνπ δηήξθεζε όκσο πνιύ. Παξόκνηα κε ηηο θξάκπεο ε ηελ 

πλεπκνληθή εκβνιή.  

Μεηά από απηή ηελ θξίζε πνπ είλαη απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ πιήξε ππνρώξεζε ησλ νηδεκάησλ θαη ηελ ίαζε, 

λένη ηζηνί, αθίλδπλνη, εκθαλίδνληαη ζηνλ εγθέθαιν γηα ηελ επνύισζε ησλ «αζθαιεηώλ» (ηζηνί πνπ πνιύ ζπρλά 

εθιακβάλνληαη ζαλ θαινήζεηο όγθνη), θαη όια επηζηξέθνπλ πξννδεπηηθά ζηελ θαηάζηαζε πγείαο. Όια άπξεπε λα 

αληηκεησπηζζνύλ από ηνλ αζζελή θαη ηνλ ηαηξό ηνπ κε επίγλσζε ηεο πξαγκαηηθήο δηαδηθαζίαο, κε εξεκία, μεθνύξαζε, 

ζσζηή δηαηξνθή, θαη πάλσ από όια κε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο επίιπζεο ελόο ςπρνινγηθνύ δξάκαηνο πνπ βνεζά ζηελ 

εμέιημή ηνπ, ζαλ κηα λέα θακπή ζηελ δσή ηνπ. 
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3) Σο ονηογενεηικό ζύζηημα ηυν αζθενειών - Ο ηξόπνο επέκβαζεο ηνπ εγθεθάινπ ζην όξγαλν πνπ 

επηιέγεηαη ζαλ ζηόρνο ηνπ εμαξηάηαη από ηελ εκβξπνινγηθή πξνέιεπζε ηνπ νξγάλνπ. Όια δειαδή είλαη 

νξρεζηξσκέλα βαζηά κέζα από ηελ νληνινγηθή εμέιημε ησλ νξγαληζκώλ.  

Ζ εκβξπνινγηθή εμέιημε ηνπ νξγαληζκνύ μεθηλά κε ηελ δηαθνξνπνίεζε ηνπ αξρηθνύ γνληκνπνηεκέλνπ σαξίνπ ζε ηξεηο 

βαζηθέο νκάδεο θπηηάξσλ-θύιισλ από ηα νπνία ζα πξνέιζνπλ αξγόηεξα όια ηα όξγαλα. Πξόθεηηαη γηα ην ελδόδεξκα, 

ην κεζόδεξκα (πνπ θαη απηό δηαηξείηαη ζε παιαηό θαη λέν κεζόδεξκα) θαη ην εμώδεξκα.  

Οη ειεθηξηθέο «αζθάιεηεο» ησλ δηαηαγώλ ηνπ εγθεθάινπ πξνο ηα όξγαλα ζε πεξίπησζε έληνλνπ ζηξεο βξίζθνληαη ζε 

ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ζην : 

«ηέιερνο» ηνπ εγθεθάινπ (αξραïθόο εγθέθαινο, πξνέθηαζε ηνπ λσηηαίνπ κπεινύ) γηα όξγαλα πνπ πξνέξρνληαη από 

ην ελδόδεξκα, πνπ είλαη ηα βαζηθά όξγαλα επηβίσζεο, όπσο ε θαξδηά, νη πλεύκνλεο, ην ήπαξ, ε κεγάιε θακπύιε ηνπ 

ζηνκάρνπ, ην πάγθξεαο, θηι. 

«Δγθεθαιηθό θινηό» (θαηά νπζία, ην ζώκα ησλ λεπξώλσλ), γηα όξγαλα πνπ πξνέξρνληαη από ην εμώδεξκα, όπσο ηα 

νζηά, ε επηδεξκίδα, ε κηθξή θακπύιε ηνπ ζηνκάρνπ, ν δσδεθαδάθηπινο, θηι. 

«Παξεγθεθαιίδα», γηα όξγαλα πνπ πξνέξρνληαη από ην παιαηό κεζόδεξκα, όπσο νη καζηνί, ν θόιπνο, ε νπξνδόρνο 

θύζηε, ην πεξηθάξδην, ε πιεύξα, θηι. 

«Δγθεθαιηθόο κπειόο» (άζπξε νπζία, πεξηνρή ησλ αμόλσλ ησλ λεπξώλσλ), γηα όξγαλα πνπ πξνέξρνληαη από ην λέν 

κεζόδεξκα. 
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Δίδακε πσο ε ρξνηά-εξκελεία ηεο θαηάζηαζεο-ζηξεο από ηνλ αζζελή ζα πξνζδηνξίζεη κε δηαηαγή ηνπ εγθεθάινπ ην 

όξγαλν πνπ ζα θαιεζηεί λα ιεηηνπξγήζεη δηαθνξεηηθά. Απηό ζα κεηαηξαπεί ζε νκόθεληξνπο θύθινπο πνπ δείρλνπλ όηη 

«έπεζε ε αζθάιεηα» πνπ βξίζθεηαη ζε κία από ηηο ηέζζεξηο παξαπάλσ πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ. Ο ηξίηνο λόκνο ηεο 

λέαο ηαηξηθήο δηαηππώλεη ινηπόλ όηη 

ηελ θάζε ηνπ ζηξεο, ε δηαηαγή ηνπ εγθεθάινπ εθθξάδεηαη από ηα θύηηαξα ζαλ  

- πξόζζεζε κάδαο (όγθνη) γηα ηα όξγαλα πνπ πξνέξρνληαη από ην ελδόδεξκα θαη  

- αθαίξεζε κάδαο (έιθε) γηα ηα όξγαλα πνπ πξνέξρνληαη από ην εμώδεξκα 

- κπινθάξηζκα ιεηηνπξγίαο γηα όξγαλα πνπ πξνέξρνληαη από ην λέν κεζόδεξκα, π.ρ. δηαβήηεο, θαη 

- μεκπινθάξηζκα ιεηηνπξγίαο γηα όξγαλα πνπ πξνέξρνληαη από ην παιαηό κεζόδεξκα, π.ρ. Πάξθηλζνλ. 

ηελ θάζε ηεο απην-ίαζεο ζπκβαίλεη ην αληίζηξνθν γηα ηελ επνύισζε ησλ δεκηώλ. Αθαηξείηαη ε κάδα πνπ είρε 

πξνζηεζεί, ε πξνζηίζεηαη κάδα εθεί πνπ είρε αθαηξεζεί. Ζ αθόκε αληηζηξέθεηαη ην κπινθάξηζκα – μεκπινθάξηζκα 

ησλ ιεηηνπξγηώλ. 

Παξαηεξνύκε ινηπόλ πσο ε γέλεζε αζζελεηώλ θαη ε επηζηξνθή ζηελ πγεία ππαθνύνπλ έλα επαθξηβή κεραληζκό 

πξνγξακκαηηζκέλν από ηηο πξώηεο ζηηγκέο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ ζώκαηόο καο. Σίπνηε ινηπόλ δελ κπνξεί λα είλαη 

ηπραίν. Έλα από ηα ζπκπεξάζκαηα είλαη όηη δελ ππάξρνπλ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα κεηαζηάζεηο.  Οη λέεο αζζέλεηεο πνπ 

εκθαλίδνληαη είλαη απνηέιεζκα ελόο λένπ έληνλνπ ζηξεο. Γηα παξάδεηγκα, ν θαξθίλνο ησλ νζηώλ κηαο γπλαίθαο πνπ 

έρεη ππνζηεί αθαίξεζε καζηνύ, είλαη απνηέιεζκα ελόο ηεξάζηηνπ ζηξεο ππνηίκεζεο πνπ ληώζεη γηα όιεο ηηο επηπηώζεηο 

ηνπ αθξσηεξηαζκέλνπ ζώκαηόο ηεο πνπ δελ κπνξεί λα απνδερζεί. Όρη κόλν νη ηαηξηθέο έξεπλεο δελ έρνπλ αθόκε 

αλαθαιύςεη θαξθηληθά θύηηαξα ζε θπθινθνξία ζην αίκα πνπ ζα κπνξνύζε λα ηηο κεηαθέξεη από ην έλα ζεκείν ζην 

άιιν, αιιά αθόκε θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ζα ήηαλ αδύλαην ζε θύηηαξα πνπ πξνζζέηνπλ κάδα ζηνλ καζηό λα 

αιιάμνπλ ηελ γελεηηθή ηνπο πιεξνθνξία θαη λα αξρίζνπλ μαθληθά λα αθαηξνύλ κάδα από ηα νζηά. 

 

4) Σο ονηογενεηικό ζύζηημα ηυν μικποβίυν - Δλεξγνπνηείηαη κόλν κε δηαηαγή ηνπ εγθεθάινπ ζηελ ηειηθή 

θάζε απην-ίαζεο γηα λα δηνξζώζεη ηηο δεκηέο θαη λα επαλαθέξεη ην ζώκα ζε θαηάζηαζε πγείαο. Σν ζύζηεκα 

απηό απνηειείηαη από κύθεηεο, βαθηεξίδηα θαη ηνύο πνπ παίδνπλ ζπγθεθξηκέλνπο ξόινπο. 

Οη κύθεηεο είλαη νη πην αξρατθνί κηθξννξγαληζκνί θαη επεκβαίλνπλ γηα λα θαζαξίζνπλ ηνπο όγθνπο ζηα όξγαλα πνπ 

πξνέξρνληαη από ην ελδόδεξκα. 

Σα βαθηεξίδηα επεκβαίλνπλ ζηνπο ηζηνύο πνπ πξνέξρνληαη από ην κεζόδεξκα θαη κπνξνύλ λα ελεξγήζνπλ ηόζν ζην 

θαζάξηζκα όζν θαη ζηελ αλαθαίληζήο ηνπο.  

Οη ηνί δξνπλ ζηνπο λεθξσκέλνπο ηζηνύο ησλ νξγάλσλ πνπ πξνέξρνληαη από ην εμώδεξκα θαη ηνπο αλαθαηλίδνπλ. 

Ζ ζεώξεζε ηνπ Louis Pasteur όηη νη κηθξν-νξγαληζκνί είλαη εμσηεξηθνί ερζξνί καο θαη πξέπεη λα ηνπο 

θαηαπνιεκήζνπκε πάζε ζπζία, αληηθαζίζηαηαη έηζη από ηελ ζεώξεζε ηνπ ηόηε αληηπάινπ ηνπ Γξ. Antoine Béchamp 

πνπ πξέζβεπε όηη νη κηθξν-νξγαληζκνί είλαη ζύκκαρνη καο θαη κπνξνύλ λα δεκηνπξγεζνύλ κάιηζηα θαη κέζα ζηα 

θύηηαξα καο από νξηζκέλνπο νξγαλίηεο ππό ηελ δηαηαγή ηνπ εγθεθάινπ, ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ. Γπζηπρώο ε 

ηαηξηθή ζπγθξάηεζε απνθιεηζηηθά ηελ ζεώξεζε ηνπ Pasteur θαη ηώξα ν Γξ. Hamer ηελ απνξξίπηεη, απνδεηθλύνληαο 

ηνλ πξαγκαηηθό κεραληζκό ησλ αζζελεηώλ. 

Σίπνηα ην ηπραίν ινηπόλ θαη ζηνπο κηθξν-νξγαληζκνύο πνπ επεκβαίλνπλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο πγείαο. Ο 

εγθέθαινο ειέγρεη ην παξακηθξό, αιιά εκείο, αγλννύληεο ηνπο κεραληζκνύο ηνπ, ζακπνηάξνπκε πνιύ ζπρλά ην έξγν 

ηνπ. 

ηηο επηδεκίεο, π.ρ. ηεο γξίπεο, πξόθεηηαη κόλν γηα αλζξώπνπο (κεγάιν πνζνζηό ηνπ πιεζπζκνύ) πνπ έρνπλ επηιύζεη, 

ε μεράζεη κία ειαθξηά ζηελνρώξηα ηεο ίδηαο, πνιύ θνηλήο ρξνηάο, π.ρ. παξεμεγήζεηο ζηελ νηθνγέλεηα ζπλήζσο, πνπ 

έρνπλ πξνθαιέζεη θαη αθήζεη κηθξν-έιθε ζηνπο επηθαλεηαθνύο ηζηνύο ζηελ αξρή ηνπ αλαπλεπζηηθνύ (κύηε, θηι.). Ο 

εγθέθαινο ςάρλεη ηνπο θαηάιιεινπο ηνύο γηα λα εθπιεξώζεη ηελ θάζε ηεο ίαζεο πνύ κέλεη λα γίλεη θαη ρξεζηκνπνηεί 

απηνύο πνπ θπθινθνξνύλ. Μόλν άλζξσπνη κε ηέηνην ζελάξην απνηεινύλ ην 20% ε 40% ησλ ζπκάησλ ηεο γξίπεο ελώ 

νη ππόινηπνη 60%, σο εθ ζαύκαηνο, δελ ζα «θνιιήζνπλ» ηνλ ηό πνηέ. Γελ «θνιιάκε» ηίπνηα εάλ ν εγθέθαινο δελ ην 

δηαηάμεη. 

 

5) Ο νόμορ ηηρ πεμπηοςζίαρ ηνπ Γξ. Hamer εθθξάδεη ηελ ζύλζεζε ησλ παξαπάλσ ηεζζάξσλ λόκσλ. Όηη 

δειαδή ε αζζέλεηα πξέπεη λα ζεσξεζεί όπσο είλαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα, ζαλ έλα εηδηθό πξόγξακκα επηβίσζεο 

γεκάην λόεκα πνπ δεκηνπξγήζεθε δηά κέζνπ ηνπ κεραληζκνύ ηεο εμέιημεο ησλ εηδώλ θαη αθνξά όια ηα βαζίιεηα 

δώλησλ νξγαληζκώλ, ζην κέηξν ηνπ θάζε βαζηιείνπ. Δλώλεη ινηπόλ ηνπο αλζξώπνπο κέζα ζην ζύλνιν όισλ ησλ 

δώλησλ ζην νπνίν ζπκκεηέρνπκε. 
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Ποια ήηαν η καηόπιν ζηαδιοδπομία ηος Γπ. Hamer ; 

Απηή ε αλαθάιπςε ζα έπξεπε λα είρε ηύρεη άκεζνπ θαη ηεξαζηίνπ ελδηαθέξνληνο από ην ηαηξηθό επηζηεκνληθό 

πεξηβάιινλ θαη λα εμαζθαιίζεη ζηνλ Γξ Hamer όρη έλα αιιά αξθεηά βξαβεία Νόκπει – Ηαηξηθήο, Δηξήλεο, 

Οηθνλνκίαο ίζσο, θαη άιια. Αληί απηνύ, ζθεπσξίεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ από ην ηαηξηθό θαηεζηεκέλν ζηελ Γεξκαλία 

από ηελ αξρή ησλ δεκνζηεύζεώλ ηνπ ζηα κέζα ηνπ 1980. Σνπ αθαηξέζεθε, λνκηθώο, ην δηθαίσκα εμάζθεζεο ηνπ 

ηαηξηθνύ επαγγέικαηνο, ιόγσ ....δηαλνεηηθήο αδπλακίαο θαη ζηελ ζπλέρεηα αλαγθάζζεθε λα δηδάμεη επί ρξόληα ζηελ 

Γαιιία, πξηλ κεηαθνκίζεη ζηελ Ηζπαλία όπνπ δελ κπνξνύζε επηζήκσο λα δηδάμεη ε λα ζεξαπεύζεη. Πνιιά ρξόληα 

αξγόηεξα (2006) ζπλειήθζε εθεί γηα λα θιεηζηεί επί έλα έηνο ζε γαιιηθή θπιαθή, ελώ ηώξα δεη εμόξηζηνο, εθηόο 

επξσπατθήο έλσζεο, ζηελ Ννξβεγία. 

 

Και ηώπα ηι κάνοςμε ; 

Γελ ππάξρνπλ κάιινλ ζεξαπεπηέο πνπ αθνινπζνύλ θαη εμαζθνύλ ηελ αθξηβή δηαδηθαζία ηνπ Γξ Hamer. Όρη κόλν 

ιόγσ ηνπ θπλεγεηνύ πνπ πθίζηαηαη όληαο εθηόο λόκνπ, θαη απηόο θαη ε κέζνδόο ηνπ, αιιά θαη ηεο δπζθνιίαο λα 

κεηαδνζεί ε ηθαλόηεηα δηεηζδπηηθήο θαηαλόεζεο ησλ ζθάλεξ. Ο ίδηνο είλαη ηθαλόο λα αλαγλώζεη όιε ηελ ηζηνξία ηεο 

δσήο θάπνηνπ κέζα από ην ζθάλεξ. Πνιινί ιίγνη όκσο πξώελ καζεηέο ηνπ είλαη ηθαλνί γηα θάηη παξαπιήζην. Δπηπρώο, 

κεξηθνί από ηνπ καζεηέο ηνπ, θαηά ην πιείζην ηαηξνί αιιά θαη άιινη ζεξαπεπηέο, πνπ παξαθνινύζεζαλ ηα καζήκαηα 

ηνπ ζηελ Γαιιία, πήγαλ κε ηελ έξεπλά ηνπο ηηο γλώζεηο καο αθόκε πην καθξηά θαη δηδάζθνπλε επί έηε ζε γαιιόθσλεο 

ρώξεο (Γαιιία, Βέιγην, Ρεκπέθ). πγγξάςαλε κηα πιεζώξα βηβιίσλ ζηα γαιιηθά κε ηειηθό απνηέιεζκα λα ππάξρνπλ 

αξθεηνί ζεξαπεπηέο ζε απηέο ηηο ρώξεο, ζπγθεληξώλνληαο πνιιή πινύζηα εκπεηξία θαη λέεο γλώζεηο.  

Οη λέεο έξεπλεο θαη ε ζύλζεζε ηνπο γηα ηελ βαζηά θαηαλόεζε ηνπ αλζξώπνπ έρνπλ ηεξάζηηα ζεκαζία γηα ηελ 

πξαθηηθή αληηκεηώπηζε ησλ αζζελεηώλ από ηνλ θαζέλαο καο, ηελ θαζεκεξηλή εμέιημή καο πξνο ηελ απηνγλσζία, θαη 

αθόκε γηα ηνλ δξόκν πξνο ηελ πλεπκαηηθόηεηα. Απηά ζα καο απαζρνιήζνπλ ζηελ ζπλέρεηα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πνιινί εξεπλεηέο αλά ηνλ θόζκν, ηαηξνί, ζεξαπεπηέο θαη άιινη, έρνπλ εξγαζζεί επί δεθαεηίεο ζην θαηλόκελν πγείαο-

αζζέλεηαο ηνπ αλζξώπνπ. Ο Γξ. Hamer έδσζε άπιεην θσο ζε όια απηά ηα απνηειέζκαηα ηνπο, ράξε ζηεν δνκεκέλε 

Νέα Ηαηξηθή ηνπ. Μεξηθέο από απηέο ηο εξγαζίεο όκσο δίλνπλ έλαλ ζπκπιεξσκαηηθό  θσηηζκό, απαξαίηεην γηα ηελ 

πεξαηηέξσ θαηαλόεζε ηνπ αλζξώπνπ, δηόηη καο ηνπνζεηνύλ ζε πξσηόγλσξα, παξάμελα κνλνπάηηα. Από ηηο πην 

ελδηαθέξνπζεο ζα δηαθξίλνπκε ηηο εμήο. 

Βιολογικοί κύκλοι - Ο Γάιινο ςπρνιόγνο M. Frechet έρνληαο εξγαζζεί επί δεθαεηίεο κε ζνβαξέο γπλαηθείεο 

αζζέλεηεο θαη επηηπρία ίαζεο 95%, παξαηήξεζε όηη ηα δηάθνξα πξνβιήκαηα ηεο ίδηαο ρξνηάο επαλαιακβάλνληαη ζηελ 

δσή καο κε ηξόπν πεξηνδηθό. Ζ πεξίνδνο είλαη ίζε κε ηελ αθξηβή ειηθία πνπ είρακε όηαλ απνθηήζακε ηελ πιήξε 

αλεμαξηεζία καο (γάκνο, πξώηε εξγαζία θαη αλαρώξεζε από ην ζπίηη ησλ γνλέσλ, κεηαλάζηεπζε, εγθαηαιεηκκέλα 

παηδηά, θηι.). Δίλαη ζαλ λα ζεσξεί ε δσή πσο ην θαηλνύξην απηό μεθίλεκα ηζνδπλακεί κε αλαγέλλεζε θαη καο 

παξνπζηάδεη παξαιιαγέο ησλ πξνβιεκάησλ ηεο πξώηεο πεξηόδνπ αξγόηεξα, ζαλ δεύηεξε θαη πεξαηηέξσ επθαηξία γηα 

λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε θάηη. Π.ρ. εάλ έρσ δήζεη παηδί έλα δξακαηηθό ζπκβάλ ρσξηζκνύ ζηα ηέηαξηα γελέζιηά κνπ, 

θαη έρσ θαηόπηλ αλεμαξηεηνπνηεζεί ζηα 23 ρξόληα, ηόηε έλα παξόκνην γεγνλόο βησκέλν ζαλ ρσξηζκόο ζα ζπκβεί ζηα 

27 κνπ ρξόληα θαη πάιη ζηα 50 κνπ ρξόληα (23+23+4), θ.ν.θ. Απηό είλαη έλα εληππσζηαθό εκπεηξηθό απνηέιεζκα πνπ 

επαιεζεύεηαη θαη καο βνεζά λα εληνπίζνπκε ηελ αξρηθή εκθάληζε θάπνηνπ ζηξεο. 

Γενεαλογικό δένδπο – Ζ Γάιινο ςπρνιόγνο A. Schützenberger έβαιε επηζηεκνληθέο βάζεηο κε παξαηεξήζεηο ζηελ 

επαλάιεςε ησλ βησκάησλ ζηνπο απνγόλνπο. Έλα δξακαηηθό ζπκβάλ βησκέλν κε έληνλν ςπρνινγηθό ζηξεο θάπνηαο 

Ππάξη ΓΔΤΣΔΡΗ 

Πέπα από ηον Hamer, σάπη ζηον Hamer 
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ρξνηάο από ηνλ πξνπάππνυ (π.ρ. θόβνο λα πληγεί) ρσξίο εκθάληζε αζζέλεηαο ζηελ δσή ηνπ, κπνξεί λα παξνπζηαζζεί 

ζηελ βηνινγία ηνπ δηζέγγνλνπ ζαλ αλεμήγεηε αζζέλεηα πνπ αληηζηνηρεί επαθξηβώο ζηελ ρξνηά ηεο ςπρνινγίαο ηνπ 

πξνπάππνυ (πξόβιεκα λεθξώλ), ζύκθσλα κε ηελ ραξηνγξάθεζε ηνπ Γξ. Hamer. Ζ δσή εκθαλίδεηαη λα παξνπζηάδεη 

πινπνηεκέλν ζε θάπνηνλ απόγνλν ην απνηέιεζκα ελόο ζηξεο πνπ δελ είρε επεμεξγαζζεί ζπλεηδεηνπνηεκέλα από ηνλ 

πξόγνλν. Ο απόγνλνο θαιείηαη λα ην ζπλεηδεηνπνηήζεη γηα λα ζεξαπεπζεί ν ίδηνο θαη λα ειεπζεξώζεη ηηο κλήκεο ηνπ 

πξνγόλνπ ηνπ, ελ δσή ε όρη. Σα κεγάια θαη ιεπηνκεξή γελεαινγηθά δέλδξα πνπ δηαηεξνύληαη ζηελ Γαιιία βνήζεζαλ 

απηήλ ηελ έξεπλα. Σν «δέλδξν κηιάεη» δπλαηά θαη δεηά βνήζεηα γηα λα εμαγληζζεί, ράξε ζηνπο απνγόλνπο, από 

δξάκαηα πνπ δελ θαηάθεξε λα ζπλεηδεηνπνηήζεη θαη επνκέλσο λα ιύζεη. 

Σα ζσέδια ηυν γονέυν - Όπσο ζε θάζε δεκηνπξγία, έηζη θαη ζε κία ζύιιεςε παηδηνύ, ε αξρηθή ηδέα είλαη άπιε θαη 

θαηόπηλ κόλνλ πινπνηείηαη. Ο Γάιινο θηιόζνθνο Schwaller de Lubic καο έρεη αθήζεη πνιύ βαζπζηόραζηα θείκελα γη’ 

απηήν  ηελ ζρέζε θαη δηαδηθαζία. Σα πξντόλ ηεο δεκηνπξγίαο ιεηηνπξγεί γηα λα εθθξάδεη ηηο πξνζέζεηο ηνπ 

δεκηνπξγνύ ηνπ. Όπσο έλα βάδν ιεηηνπξγεί ζπγθξαηώληαο λεξό θαη άλζε ζύκθσλα κε ην ζρέδην ηνπ αγγεηνπιάζηε, 

έηζη θαη ην παηδί ζα εθθξάδεη ζε όιε ηνπ ηελ δσή ηα (ζπλεηδεηά θαη ηδίσο ππνζπλείδεηα) ζρέδηα ησλ γνλέσλ, θόβνπο, 

ειπίδεο, θηι. Οη εξκελείεο ζηελ δσή, θαη επνκέλσο ε εξκελεία, ε ςπρνινγηθή έληαζε θαη ε αζζέλεηα πνπ ζα 

επαθνινπζήζεη κπξνζηά ζε έλα δξάκα, ζα εμαξηεζεί θαη από απηό ην παξειζόλ. Γηα λα ειεπζεξσζεί ην παηδί θαη λα 

απνθηήζεη ηελ εληειώο δηθή ηνπ ιεηηνπξγηθόηεηα θαη ηξνρηά ζηελ δσή, ζα πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηήζεη απηόλ ηνλ ξόιν 

ηνπ θαη λα ηνλ κεηνπζηώζεη. πδεηώληαο κε ηνπο γνλείο καο γη’ απηήν ηελ πεξίνδν ηεο δσήο ηνπο απνθηά ηεξάζηην 

ελδηαθέξνλ γηα ηελ θαηαλόεζε ηνπ δηθνύ καο ηώξα, γηα ηελ απηνγλσζία καο. 

Πποβλήμαηα ζηην κςοθοπία και ηην γέννα – Απηά έρνπλ κειεηεζεί θαηά θόξν κε κεγάιε βηβιηνγξαθία, π.ρ. νη 

εξγαζίεο ηνπ Ακεξηθαλνύ S. Groff, ηνπ Γάιινπ B. Montaud θαη ηνπ Έιιελα A. Tomatis. Σν έκβξπν απνξξνθά ηα 

ζηξεο ησλ γνλέσλ ζαλ δηθά ηνπ θαη νη γελεηηθέο αζζέλεηεο δελ είλαη παξά ε έθθξαζε ηνπο. Ζ ζπλεηδεηή επηθνηλσλία 

ησλ γνλέσλ καδί ηνπ έγηλε πηα θιαζηθή ζπκβνπιή ζηα λέα δεπγάξηα. Σν έκβξπν θαηαλνεί ηειεπαζεηηθά ηηο εμεγήζεηο 

ησλ γνλέσλ όηη δελ πξόθεηηαη γηα δηθό ηνπ πξόβιεκα θαη ε αζζέλεηα πνπ κπνξεί λα έρεη μεθηλήζεη θαηά ηελ δηάξθεηα 

ηεο θπνθνξίαο εμαθαλίδεηαη. Δπίζεο, δξακαηηθά πξνβιήκαηα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο γέλλαο εθδειώλνληαη ζηελ δσή 

ηνπ παηδηνύ, είηε ζαλ αζζέλεηα (π.ρ. άζζκα εάλ έλνησζε θόβν) ε ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά (π.ρ. πεξηκέλνληαο ίζσο 

ζπρλά εμσηεξηθή βνήζεηα εάλ ρξεηάζζεθε θαηζαξηθή ηνκή). Ζ ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ ππήξμε ζηελ 

γέλλα ηνπ ειεπζεξώλεη ηελ ζπκπεξηθνξά θαη ε ηπρόλ αζζέλεηα ζεξαπεύεηαη. Οη ιεπηνκεξείο ζπδεηήζεηο κε ηνπο 

γνλείο καο ζε απηό ην ζέκα ζα κπνξνύζαλ λα απνδεηρζνύλ απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ 

καο. 

Όλερ οι αζθένειερ κπνξνύλ λα εμεγεζνύλ κε ηνπο λόκνπο ηεο λέαο ηαηξηθήο. Ο Γξ. Hamer αζρνιήζεθε πνιύ κε 

ζνβαξέο αζζέλεηεο, θαη ηδηαίηεξα ηνλ θαξθίλν, γηα λα εξεπλήζεη, αλαθαιύςεη θαη δηαηππώζεη ηνπο λόκνπο ηνπ. Όιεο 

όκσο νη αζζέλεηεο, θαη ε πην αζήκαληε αιιεξγία, δηέπνληαη από απηνύο ηνπο λόκνπο. 

Η ένηαζη ηυν διαηαπασών είναι ανάλογη ηεο βησκέλεο έληαζεο ηνπ ζπκβάληνο. Γελ ρξεηάδεηαη λα βηώζνπκε 

ηξνκεξό θόβν ηνπ ζαλάηνπ θαη λα δεκηνπξγήζνπκε θαξθίλν ησν πλεπκόλσλ. Μηα κηθξή αλεζπρία κεηαηξέπεηαη 

ζηηγκηαία ζε δηαθξηηηθό βήρα. Πάιη αληηδξνύλ νη πλεύκνλεο αιιά απείξσο πην ήπηα. 

Ο ππογπαμμαηιζμόρ ησλ αζζελεηώλ ιακβάλεη ρώξα ζε θάπνηα ζηηγκή, ε επαλεηιεκκέλα ζηελ δσή καο. Όπσο έλα 

πγξό πνπ ζπγθεληξώλεηαη ζε έλα πνηήξη κε ζηαγόλεο ε κεγάιεο θνπηαιηέο (μερσξηζηό πνηήξη γηα θάζε ρξνηά ζηξεο – 

αδηθία, πξνδνζία, ππνηίκεζε, θηι.). Ζ ρσξεηηθόηεηα ηνπ θάζε πνηεξηνύ καο εμαξηάηαη από ηελ ζπλεηδεηνπνίεζε καο 

γη’ απηήλ ηελ δηαδηθαζία θαη ηελ δηαηήξεζε ηζνξξνπεκέλεο θπζηθήο δσήο (δηαηξνθή, εμάζθεζε, ύπλνο, πεξηβάιινλ, 

θηι.). 

Σο ξεκίνημα ηεο αζζέλεηαο ζπκβαίλεη ζηηγκηαία όηαλ ην πνηήξη μερεηιίζεη κε έλα ζπλήζσο δπλαηό ζηξεο. Δίλαη 

ζεκαληηθό λα αληρλεύζνπκε πόηε ζπλέβε απηό κε ηελ αλάκλεζε ησλ ζπκβάλησλ ζηελ δσήο καο πξηλ ηελ εθδήισζε 

ηνπ πξνβιήκαηόο ζην ζώκα καο. Έλα άδεην πνηήξη κπνξεί λα μερεηιίζεη κε ηελ πξώηε, π.ρ. έλα έληνλν ζηξεο λσξίο 

ζηελ δσή καο ε ζηελ κήηξα ηεο κεηέξαο καο. 

Όλα λειηοςπγούν με ζςμβολιζμούρ. Σα ζύκβνια πεξηέρνπλ ηελ πην ζπκππθλσκέλε πνζόηεηα πιεξνθνξίαο θαη 

ρξεζηκνπνηνύληαη από ηελ απγή ηεο αλζξσπόηεηαο. Έρνπλ ζκηιεπζεί κέζα καο επί ρηιηεηίεο θαη θαηαιήμαλ λα γίλνπλ 

αλαπόζπαζηα κέξε ηεο ύπαξμήο καο, έηζη ώζηε θαη ε βηνινγία καο λα ηα αλαγλσξίδεη θαη λα ιεηηνπξγεί ζύκθσλα κ’ 

απηά. Γηα παξάδεηγκα, ην λεξό θαη ε ζάιαζζα (ηξνθνί ηεο δσήο) αληηπξνζσπεύνπλ γηα ην ππνζπλείδεην ηελ ζειπθή 

αξρή ελώ ν νπξαλόο θαη ηα ςειά βνπλά ηελ αξζεληθή, παηξηθή αξρή. Σν αίκα εθπξνζσπεύεη ηηο νηθνγελεηαθέο 

ζρέζεηο, ηα θεθάιη ηελ ζρέζε κε ηνλ νπξαλό θαη άξα ηνλ παηέξα, όπσο θαη ε δεμηά πιεπξά ηνπ ζώκαηνο, ε δξάζε γηα 

έλα δεμηόρεηξα. πκκεηξηθά ζπκβαίλεη κε ηα πόδηα ζε ζρέζε κε ηελ γή, θαη άξα ηελ κεηέξα, όπσο θαη ε αξηζηεξή 

πιεπξά ηνπ ζώκαηνο, θ.ν.θ. Ζ ιατθή ζνθία θαηαλόεζε πνιύ θαιά ηελ ραξηνγξάθεζε ςπρνινγίαο-νξγάλνπ ζε όιεο ηηο 

γιώζζεο. ε γεληθόηεξα επίπεδα, ν πεξίθεκνο Karl Jung κίιεζε γηα ηα αξρέηππα ηνπ θόζκνπ ησλ νπνίσλ ε ζεκαζία 

θαη επηξξνή δηαρέεηαη ζε όιε ηελ αλζξσπόηεηα. Ο Ππζαγόξαο εμέθξαδε παξόκνηεο αξρέο κε ηνπ αξηζκνύο.  

Δίλαη ινηπόλ ζεκαληηθό λα εμεηάδνπκε ηελ ζπκβνιηθή πιεπξά ελόο ζπκβάληνο, ηελ πην πιαηηά ζεκαζία ηνπ. Θα 

θαζνδεγεζνύκε έηζη ζηνπο καηάλδξνπο ηνπ ππνζπλείδεηνπ γηα λα αλαθαιύςνπκε ηηο εξκελείεο πνπ δίλεη ζε έλα 
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βίσκα θαη άξα ηελ ιεπηή ρξνηά ηεο ςπρνινγηθήο θόξηηζεο. Ζ αζζέλεηα είλαη εθδήισζε απηήο ηεο ππνζπλείδεηεο 

εξκελείαο. 

Ο πάζσυν «απνείηαι» να ζςνειδηηοποιήζει ηελ θαηάζηαζή ηνπ. Γηα ην κηθξό πεδίν ζπλείδεζεο πνπ ζπλδέεηαη κε 

ηηο αηηίεο ηεο αζζέλεηαο ηνπ, ν πάζρσλ παξνπζηάδεη κηα νιηθή ζρηδνθξέλεηα, κία αδπλακία- ππνζπλείδεηε άξλεζε λα 

θνηηάμεη ηελ πξαγκαηηθόηεηα, δειαδή ηελ πθή θαη ηελ έληαζε ελόο ςπρνινγηθνύ δξάκαηνο. Απνθεύγεη λα μαλά-

ππνθέξεη, ελώ πξόθεηηαη γηα θάζαξζε πνπ ζα ηνλ ειεπζεξώζεη. Έηζη ν ζεξαπεπηήο γίλεηαη ζπρλά απαξαίηεηνο, όρη 

κόλν ράξε ζηηο γλώζεηο ηεο δηαδηθαζίαο ίαζεο αιιά θαη γηα λα θαηαιάβεη θαη λα λνηώζεη αληηθεηκεληθά απηό πνπ 

ζπκβαίλεη. Ο ζεξαπεπηήο ζηελ νπζία δελ ζεξαπεύεη αιιά νδεγεί ηνλ αζζελή λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ηηο βαζηέο πεγέο ηνπ 

πξνβιήκαηόο ηνπ. Σόηε ην ζύζηεκα ηνπ ίδηνπ ηνπ αζζελνύο αλαιακβάλεη θαη δηεθπεξαηώλεη ηελ απην-ίαζε ηνπ. 

Η Ολική Βιολογία πποζθέπει μία ζύνθεζη για ηην θευπία και ηην ππάξη. Ο Γάιινο ηαηξόο Claude Sabbah, 

καζεηήο ηνπ Γξ. Hamer, δεκηνύξγεζε κία εμαηξεηηθή ζύλζεζε, ηελ νπνία νλόκαζε Οιηθή Βηνινγία (Biologie Totale), 

ρξεζηκνπνηώληαο όια ηα παξαπάλσ θαη αθόκε πεξηζζόηεξα ζηνηρεία, έρνληαο πάληα γηα αθεηεξία ηνπο λόκνπο ηεο 

Νέαο Ηαηξηθήο ηνπ Γξ. Hamer. Ζ πξνζσπηθή ηνπ εξεπλεηηθή εξγαζία επί δεθαεηίεο, θαη νη πνιππνίθηιεο γλώζεηο ηνπ, 

επηηξέςαλε λα δηαηππώζεη πεξαηηέξσ λόκνπο γηα ηηο δηάθνξεο πηπρέο ηεο δηαδηθαζίαο ησλ αζζελεηώλ θαη ησλ 

απαξαίηεησλ ζεξαπεπηηθώλ κεζόδσλ, ρσξίο κάιηζηα ηελ αλάγθε αλάγλσζεο ηνπ ζθάλεξ. Σν νηθνδόκεκα πνπ έθηηζε, 

ην δίδαμε επί δσδεθαεηία ζηελ Γαιιία, ζην Βέιγην θαη ην Ρεκπέθ ζε ρηιηάδεο καζεηέο, εθ ησλ νπνίσλ πνιινί ηαηξνί θαη 

ζεξαπεπηέο αιιά θαη ην πιαηύηεξν θνηλό. Όπσο πξηλ ν Γξ. Hamer ζηελ Γεξκαλία, έηζη θαη ν Γξ. Sabbah θαη νη καζεηέο 

ηνπ, πνπ έγηλαλ ζεξαπεπηέο απηήο ηεο κεζόδνπ, ππέζηεζαλ θαη πθίζηαληαη δησγκνύο θαη δηαζπξκνύο από ην ηαηξηθό 

θαηεζηεκέλν ζηελ Γαιιία θαη ηα Βέιγην. Ο ίδηνο θαη νη πεξηζζόηεξνη ηαηξνί πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ηελ γεληθεπκέλε 

κέζνδό ηνπ θαη ηελ δηδάζθνπλ κε ηελ ζεηξά ηνπο, παξαηηήζεθαλ νηθεηνζειώο από ην ηαηξηθό ιεηηνύξγεκα γηα λα 

απνθύγνπλ θαηεγνξίεο ηνπ ηαηξηθνύ ζπζηήκαηνο.  

Οι επμηνείερ μος για ηον κόζμο πος δημιοςπγώ και η ζςνειδηηοποίηζή μος είναι ηα κλειδιά 

Δλ θαηαθιείδη, ζηελ δεύηεξε απηή «πξάμε» ησλ εξεπλώλ πέξα από ηνλ Υάκεξ, ζπκπεξαίλνπκε πσο νη βαζηθόηεξεο 

έλλνηεο είλαη (α) ην πσο εξκελεύσ ηνλ θόζκν πνπ κε πεξηβάιεη θαη ηελ ζέζε κνπ κέζα ηνπ, θαη (β) ε ζπλεηδεηνπνίεζε 

κνπ, ε ζπλερήο εγξήγνξζή κνπ αθξηβώο γη’ απηήν ηελ «πιαζκαηηθή» πθή ηνπ θόζκνπ πνπ δεκηνπξγώ. Δίκαη ν 

θεληξηθόο εζνπνηόο ζην ζέαηξν ηεο δσήο κνπ θαη ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγώ θαη ζαλ ν πξνζεθηηθόηεξνο ζεαηήο κνπ. ε 

πεξίπησζε αζζέλεηαο, ε άιιεο δηαηαξαρήο, ε απιώο αξλεηηθώλ πεξηζηαηηθώλ ζηελ δσή κνπ, ππάξρεη ζύγθξνπζε, 

δειαδή ζηξεο, κεηαμύ ηεο πξαγκαηηθόηεηαο (κηα αλαπνδηά ζηελ δσή, κηα άζρεκε ζρέζε ε ζπδήηεζε, έλα δπζηύρεκα, 

θηι.) κε απηό πνπ πεξηκέλσ κέζα κνπ ζαλ ζσζηή θαηάζηαζε. Σα «πξέπεη», ηα «πηζηεύσ» κνπ, πνπ θπηεπηήθαλε ηα 

πην πνιιά από άιινπο ζηελ αξρηθή πεξίνδν ηεο δσήο κνπ, θαη νη ζθέςεηο γύξσ από απηά, είλαη άπια αιιά ζηελ 

πξαγκαηηθόηεηα κε θπβεξλνύλ. Δπνκέλσο ππνθέξνπκε γηα....θαληάζκαηα πνπ ππάξρνπλ εθεί ελ αγλνία καο. Ζ 

καηεπηηθή ηνπ σθξάηε ζηόρεπε ζηελ ζπλεηδεηνπνίεζε καο γηα λα βξεζεί ε αιήζεηα. 

Οη παξαπάλσ έξεπλεο έρνπλ απνδείμεη ηελ έληνλε αιιά πεξίεξγε επηξξνή ησλ δηαθόξσλ κλεκώλ πνπ καο πεξηβάινπλ 

(ζρέδηα ησλ γνλέσλ, ζηξεο ζην γελεαινγηθό δέλδξν, ελέξγεηα ησλ ζπκβόισλ, κία ιέμε πνπ αξξσζηαίλεη ε ζεξαπεύεη, 

θηι.). Όια απηά δελ γλσξίδνπλ ηνπο πεξηνξηζκνύο ηνπ ρώξνπ θαη ηνπ ρξόλνπ. Πάληα θαη όπνπ λα πάκε βξίζθνληαη 

κέζα καο. 

Ση ζπκβαίλεη ινηπόν ζ’ απηόν ηνλ θόζκν όπνπ ε πιεξνθνξία, ηα άπια, θπβεξλνύλ ηα πιηθά ; Σν πλεύκα θαίλεηαη 

λα επηδξά ζηελ ύιε θαη όρη ην αληίζεην. Μήπσο απιώο δελ θαηαιαβαίλνπκε ηελ πξαγκαηηθή πθή ησλ λόκσλ ηεο 

θύζεο ; Οη παξαδνρέο ηεο ζύγρξνλεο θπζηθήο πσο ην παξαηεξνύκελν ζύκπαλ απνηειεί κόλν 5% ηνπ όινπ ελώ ην 

95% είλαη αγλώζηνπ πθήο, θαη ε αδπλακία λα βξεζεί κηα ελνπνηεκέλε ζεσξία ησλ λόκσλ ηεο θύζεο, θαη άξα ε 

αδπλακία καο λα ηνπο θαηαλνήζνπκε ζσζηά, καο νδεγεί ζηελ βεβαηόηεηα πσο θάπσο αιιηώο ιεηηνπξγεί ην ζύκπαλ 

θαη εκείο κέζα ηνπ.  

 

 

 

ηα πξνπύιαηα ηεο αθξόπνιεο ππάξρεη κία κηθξή κπξνύληδηλε πηλαθίδα κε ηελ εμήο ξήζε ηνπ Αηζρύινπ ζε κία από 

ηηο ηξαγσδίεο ηνπ «ΘΔΜΟΝ ΣΧΝ ΔΗ ΑΠΑΝΣ ΔΓΧ ΘΖΧ ΥΡΟΝΟ». Γλσξίδακε από αξραηόηαηνπο ρξόλνπο ηελ 

ζεκαζία ηνπ ρξόλνπ, όρη ζαλ δηάζηεκα πνπ θπιά αιιά ζαλ έλλνηα, ζαλ βαζηά πθή πνπ θπβεξλά ηνλ θόζκν. Οη 

Ππζαγόξεηνι πεξηγξάθνπλε ζηνλ «Σίκαην» πνιύ ζσζηά ηνλ ξόιν ησλ πιαλεηώλ θαη γεληθά ηνπ ειηαθνύ ζπζηήκαηνο 

ζαλ σξνινγηαθό κεραληζκό, δεκηνπξγό απηνύ πνπ θαινύκε ρξόλν, θαη παξαζέηνπλ αξηζκεηηθά ζηνηρεία πνπ έκεηλαλ 

κπζηήξην, αθόκε θαη γηα ηνλ Πξόθιν πνπ ηα παξεμήγεζε. Ζ έληνλε αλάγθε καληείαο βξίζθεηαη ζε όινπο ηνπο παιηνύο 

πνιηηηζκνύο πνπ γλσξίδαλε ηα κνλνπάηηα ηνπ ρξόλνπ θαη πσο λα ηαμηδεύνπλ ζ’ απηά.  

Ππάξη ΣΡΙΣΗ 

Η θύζη ηος Υπόνος μαρ θανεπώνει ηα μςζηικά ηος κόζμος και ηηρ τςσήρ 
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Ζ ζύγρξνλε επηζηήκε όκσο επαλαπαύζεθε ζηελ καζεκαηηθή έλλνηα ηνπ ρσξνρξόλνπ θαη ηελ θακπύισζε ηνπ κέζα 

από ηελ γεληθή ζεσξία ηεο ζρεηηθόηεηαο ηνπ Ατλζηάηλ, πνπ παξνπζηάδεηαη ζαλ 4-δηάζηαην ρσξνρξνληθό ζπλερέο. 

Έηζη όηαλ ζπδεηάκε γηα άιιεο πξαγκαηηθόηεηεο ηηο αλαθέξνπκε ζπρλά ζαλ 5
ε
 δηάζηαζε, ρσξίο λα γλσξίδνπκε ηη ιέκε. 

ηελ νπζία ινηπόλ ε επηζηήκε δελ έρεη θαηαπηαζηεί θαζόινπ κε ηελ ίδηα ηελ πθή ηνπ ρξόλνπ πνπ κέλεη έηζη άγλσζηε, 

δηόηη ζην ελδηάκεζν δελ δώζακε ζεκαζία θαη ζηηο γλώζηεο ησλ αξραίσλ. Σν απνηέιεζκα είλαη νη άθαξπεο 

πξνζπάζεηεο ελνπνίεζεο ησλ δπλάκεσλ ηεο θύζεο ζαλ απόδεημε όηη δελ θαηαιάβακε ηα ελδόηεξα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ζύκπαληνο. 

Απηό όκσο είλαη θπζηνινγηθό δηόηη ην θιεηδί βξίζθεηαη ζηελ πθή ηνπ ρξόλνπ πνπ είλαη πνιύ δηαθνξεηηθή από κία 

νκαιή ξνή θάπνηνπ «πξάγκαηνο» πνπ θαληαδόκαζηε αιιά αγλννύκε. Ο Γάιινο θπζηθόο Γξ. Garnier Malet 

δεκνζηεύεη από ην 1997 επηζηεκνληθέο απνδείμεηο γηα κηα άιιε, εληειώο θαηλνηόκνο ζεώξεζε ηνπ ρξόλνπ («ζεσξία 

ηεο Γηηηόηεηαο ηνπ ρξόλνπ θαη ηνπ ρώξνπ») πνπ απινπνηεί ηα πάληα, δίλεη εμεγήζεηο ζηα αλαπάληεηα εξσηήκαηα ηεο 

θπζηθήο θαη απνδεηθλύεη όηη νη ίδην λόκνη δηέπνπλ ηα κηθξόθνζκν θαη ηνλ Μαθξόθνζκν («όηη είλαη πάλσ είλαη θαη 

θάησ» ηνπ Δξκή ηνπ Σξηζκέγηζηνπ) πξνζθέξνληαο ηελ ελνπνίεζε πνπ έιεηπε. Μηα ιεπηνκεξήο ζπλέληεπμε ηνπ Γξ. 

Garnier Malet δεκνζηεύζεθε πξόζθαηα από ην «Σξίην Μάηη» ζην ηεύρνο 184 (Ννέκβξηνο 2010) θαη ν αλαγλώζηεο 

θαιείηαη λα πξνζηξέμεη εθεί γηα κηα θαηαηνπηζηηθή ζύλζεζε.  Δδώ ζα παξαζέζνπκε ελ ζπληνκία  νξηζκέλα ζηνηρεία 

ζαλ ζύλδεζε κε ην ππόινηπν άξζξν. Πέξα από απηά ηα ζαπκαζηά απνηειέζκαηα, ην ζεκαληηθόηεξν ηεο ζεώξεζεο 

απηήο είλαη ε έλσζε θπζηθήο θαη κεηα-θπζηθήο, ύιεο θαη πλεύκαηνο, δηόηη ε ιεηηνπξγία απηνύ πνπ θαινύκε «πλεύκα»  

απνθαιύπηεηαη ζαλ έλαο από ηνπο «θαηαζθεπαζηηθνύο» λόκνπο ηεο Γεκηνπξγίαο.  

 

34 

Η  πραγµαηικόηηηα µοσ 
ροή τρόνοσ 

επ
ιη
ά
τσ
νζ
η
 

ρ
ο
ή
ς 
ηο
σ

 τ
ρ
ό
νο
σ
 

Ο σπόνορ είναη πηο ποιύπιοθορ 
από αςηό πος ανηηιαµβανόµαζηε 

Ο σπόνορ δεν είναη ο ήζςσορ ποηαµόρ πος νοµίδυ 

Έσεη ανεπαίζζεηα, γηα ηεν δςναηόηεηα ανηίιετήρ µος, ανοίγµαηα 
 

Σα ανοίγµαηα ηος σπόνος σπεζηµοποηούνηαη ζςνεσώρ,  
απαπαίηεηα γηα ηεν επηβίυζε ηος θάζε ηη ζηεν θύζε 

ε µία ανεπαίζζεηε γηα µένα ζηηγµή, ηο αηζεπηθό µος 
ζώµα µποπεί να εξεπεςνήζεη ποιιέρ δςναηόηεηερ, αιιού 

άνοηγµα 

Θευπία ηερ Δηηηόηεηαρ - Jean-Pierre Garnier Malet, Paris 

 

 

Ο ρξόλνο πνπ θπιά δελ είλαη ζπλερήο αιιά έρεη πνιύ κηθξά αλνίγκαηα, αλεπαίζζεηα γηα ηελ ζπλεηδεηή αληίιεςή καο 

(ε βηνινγία καο είλαη ζρεδηαζκέλε κ’ απηό ην όξην αληίιεςεο), κέζα από ηα νπνία επηθνηλσλνύκε κε άιιεο 

πξαγκαηηθόηεηεο όπνπ ν ρξόλνο θπιά πνιύ πην γξήγνξα θαη όπνπ όια εθεί αληηιακβάλνληαη απηήλ ηελ ηαρύηεηα ζαλ 

θαλνληθή γηα ηελ δηθή ηνπο δσή. 
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Ο τρόνος µοσ - ΠΑΡΟΝ  

Ο µόνος παραηηρήζιµος 
ορίζονηας = πραγµαηικόηηηα 

Δηθή µας ροή τρόνοσ 

Δσναµικά,, δσνηηικά µέλλονηα, 
πρόησπα, εικονικά, πρότειρα 

« ΜΕΛΛΟΝ  » 

Τατεία ροή τρόνοσ 

επ
ιη
ά
τσ
νζ
η
 

ηη
ς 
ρ
ο
ή
ς 
ηο
σ

 τ
ρ
ό
νο
σ
 

Κάζε σώπορ-οπίδονηαρ-ππαγµαηηθόηεηα εξειίζζεηαη  
µε άιιερ δύο ποέρ σπόνος γύπυ ηος, ΤΓΥΡΟΝΩ 

Αργή ροή τρόνοσ 
Παρακαηαθήκη ελεγµένων δσναµικών, 

εµπειρίες καηαλληλόηηηας 

« ΠΑΡΕΛΘΟΝ  »  

Ο  παραηερεηής ανηηιαµβάνεηαη µόνο ηεν δηθή ηοσ 

Θευπία ηερ Δηηηόηεηαρ - Jean-Pierre Garnier Malet, Paris 

 

 

Όπσο έλαο ειεθηξνληθόο ππνινγηζηήο όπνπ ε ηαρύηεηα πξάμεσλ είλαη από θαηαζθεπήο ηνπ ηεξάζηηα ζπγθξηλόκελε κε 

ηελ δηθή καο δπλαηόηεηα θαη είλαη έηζη ηθαλόο λα «πξνβιέςεη», λα ππνινγίζεη δειαδή εηθνληθά, ηη ζα κπνξνύζε λα 

ζπκβεί ζην κέιινλ (θαη όρη ηη ζα ζπκβεί οπωζδήποηε). Έλα είδνο «κέιινληνο» ζπγρξόλσο κε ην παξόλ. Σν ζύκπαλ 

ιεηηνπξγεί πάληα πξώηα ζην «πξόρεηξν» (δπλακηθό) θαη πνηέ θαη’ επζείαν ζην «θαζαξό» (παξόλ). Οη ζθέςεηο καο 

είλαη δεκηνπξγηθέο δηόηη θαηαζθεπάδνπλ εθεί ηρλνγξαθήκαηα, πξόρεηξα, δπλακηθά, δπλεηηθέο θαηαζηάζεηο πνπ ζα 

κπνξνύζαλ λα πξαγκαηνπνηεζνύλ θάπνηε ζηελ δηθή καο πξαγκαηηθόηεηα ε όρη. Ζ επηθνηλσλία γίλεηαη κε ηελ 

αζύιιεπηε ηαρύηεηα 400 00 θνξέο κεγαιύηεξε από ηελ ηαρύηεηα ηνπ θσηόο. 

Αιιά ππάξρεη θαη κία ηξίηε ξνή ρξόλνπ, πνιύ πην αξγή από ηελ δηθή καο, όπνπ βξίζθνληαη νη κλήκεο ησλ εκπεηξηώλ 

γηα ην ηη είλαη ζσζηό γηα καο θαη ηη είλαη επηθίλδπλν. Έλα είδνο «παξειζόληνο» ζπγρξόλσο κε ην παξόλ. Ηδαληθά, πξηλ 

ηελ πξαγκαηνπνίεζε ελόο δπλακηθνύ πνπ θαηαζθεπάζακε, ζάπξεπε λα πεξάζεη από ην ηεζη θαηαιιειόηεηαο. Απηό 

αθξηβώο ζπκβαίλεη κε ηαρύηεηα 7 θνξέο αθόκε κεγαιύηεξε από ηελ παξαπάλσ έηζη ώζηε λα ιάβνπκε ηελ ειεγκέλε 

πιεξνθνξία (δηαίζζεζε) γξεγνξόηεξα από ηελ πιεξνθνξία πνπ ζα θζάζεη ιίγν αξγόηεξα αλεμέιεγθηε (θαη ίζσο 

επηθίλδπλε) θαηεπζείαλ από ηνλ ρώξν ησλ δπλακηθώλ. Αιιά γηα λα ζπκβεί ν έιεγρνο ρξεηαδόκαζηε έλαλ ζύκκαρν 

ζηελ αξγή ξνή ρξόλνπ. Απηόο δελ είλαη άιινο από ηνλ αλώηεξν, δηηηό εαπηό καο, ηελ άιιε πιεπξά ηεο ζπκπαληηθήο 

καο ηαπηόηεηαο, γλσζηή ζηηο παξαδόζεηο όπσο π.ρ. κε ην δαηκόλην ηνπ σθξάηε.  

προς ‘παρειζόν’ 

=Μ νήµε δσναµηθών, εµπεηρία 

θαηαιιειόηεηας γηα ηο παρόν 

C2 = 2 800 000 x θφς 
Τατύηεηα δηαίζζεζες 

        = 7 x ζθέυε 
1

      προς ‘µέιιον’ 
=Δεµηοσργία δσναµηθών, προηύπφν, 
ζεναρίφν, ζσµβόιφν, προτείρφν.... 

C1 = 400 000 x θφς 
    Τατύηεηα ζθέυες 7  

Παρόν 

 C0 = ηατύηεηα θφηός 
Μ οηραδόµαζηε ηεν ίδηα 

πραγµαηηθόηεηα 

Η  πραγµαηηθόηεηα µας, 
πραγµάηφζε  

ενός δσναµηθού 

4 

 Σπεηρ Σασύηεηερ Πιεποθόπεζερ ζηο ύµπαν  

Σπεηρ ποέρ σπόνος ΤΓΥΡΟΝΩ 

η ‘αγία’ 

ηριάδα 

ηων 

τρόνων:   

«Ήµοσν, 

Είµαι και 

θα Είµαι» 

 ε
π
ιη
α
τύ
νζ
ει
ς 
ηη
ς 

ρ
ο
ή
ς 
ηο
σ

 τ
ρ
ό
νο
σ
 

Θευπία ηερ Δηηηόηεηαρ - Jean-Pierre Garnier Malet, Paris 

Πραγµάηωζη ενός 

δσναµικού ΧΩΡΙ   έλεγτο 

Πραγµάηωζη ενός 

δσναµικού ΜΕ  έλεγτο 

 

Απηή ε αξρή ηεο δηηηήο ύπαξμεο-ηαπηόηεηαο ζε 2 δηαθνξεηηθέο ξνέο ρξόλνπ ηζρύεη όρη κόλν γηα καο αιιά γηα ην θάζε 

ηη, από ηα ζηνηρεηώδε ζσκάηηα (θαη ηα αληηζσκάηηά ηνπο, π.ρ. ειεθηξόλην-πνδηηξόλην) κέρξη ηνπο γαιαμίεο. Δίλαη έλαο 

βαζηθόο λόκνο ηεο Γεκηνπξγίαο. Πνιύ απινύζηεξνο από ηελ ππόζεζε ελόο αλύπαξθηνπ Big Bang. 
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Θα ζπκπιεξώζνπκε ζηα παξαπάλσ όηη ε θαηλνκεληθά ζπκπαγήο ύιε απνηειείηαη θαηά ην πιείζην από θελό θαη από 

ζηνηρεηώδε ζσκάηηα, πνπ θαη απηά ζηελ θύζε ηνπο είλαη άπηαζηεο θπκαηνκνξθέο, δειαδή πλεύκα. ηελ βάζε ηνπ 

ινηπόλ ην ζύκπαλ απνηειείηαη από πλεύκα θαη νη ζθέςεηο είλαη ην άπιν κέζνλ πνπ έρνπκε γηα λα δεκηνπξγνύκε θαη λα 

ηαμηδεύνπκε θάπνπ «αιινύ». 

Πσο ινηπόλ ζπλδένληαη ηα παξαπάλσ κε ηηο αζζέλεηεο, δπζηπρήκαηα θαη άιιεο δηαηαξαρέο καο κε ηηο νπνίεο αξρίζακε 

ην άξζξν, θαη πώο κπνξνύκε λα ηα μεπεξάζνπκε ; ύκθσλα κ’ απηήν ηελ ζεώξεζε, πξόθεηηαη γηα πξαγκαηνπνίεζε 

ζηελ δηθή καο ξνή ρξόλνπ ελόο αθαηάιιεινπ δπλακηθνύ πνπ εκείο νη ίδηνη δεκηνπξγήζακε θάπνηε θαη είκαζηε 

ππεύζπλνη.  

αλ πξώηνο θαλόλαο, ν έιεγρνο θαη αιιαγή ηεο πνηόηεηαο ησλ ζθέςεσλ καο κε ζπλερή εγξήγνξζε είλαη βαζηθήο 

ζεκαζίαο, αιιά δύζθνιν ζηε πξάμε δηόηη πξέπεη λα είλαη θαλείο παξαηεξεηήο ηνπο ώζηε λα ηηο αιιάδεη απηνζηηγκεί, 

θαηεπζύλνληάο ηεο πξνο κία αξκνληθή έθβαζε. Πξέπεη απινύζηαηα νη ζθέςεηο καο γηα ηνπο άιινπο, όπνηνη θαη λα 

είλαη απηνί, λα είλαη ζαλ ηηο ζθέςεηο πνπ ζα ζέιακε λα θάλνπλ νη άιινη γηα καο. Έηζη δεκηνπξγνύκε ζσζηά δπλακηθά 

(πξόηππα, «πξόρεηξα») γηα ηνπο άιινπο θαη γηα καο, θαη επνκέλσο θαη νη θαηαζηάζεηο πνπ ζα βηώλνπκε δελ κπνξεί 

παξά λα είλαη αξκνληθέο. Γπζηπρώο νη ζθέςεηο καο είλαη επεξεαζκέλεο από ηηο εξκελείεο καο γηα ην θάζε ηη κε ηξόπν 

πνπ είλαη ζπρλά καθξηά από ηελ αξκνλία θαη ε απηνπαξαηήξεζή καο είλαη ζπρλά αλύπαξθηε.  

αλ δεύηεξν θαλόλα, πξέπεη λα δηαηεξνύκε ζηελή επαθή κε ηνλ δηηηό καο εαπηό γηα ηελ θαζνδήγεζε καο κέζα από 

ηελ δηαίζζεζε πνπ είλαη ν δηθόο ηνπ ηξόπνο επηθνηλσλίαο. Γη’ απηό ρξεηάδνληαη δύν ζπλζήθεο (α) λα 

ζπλεηδεηνπνηήζνπκε ηελ ύπαξμή ηνπ θαη (β) λα «εθπέκπνπκε ζε παξαπιήζηεο ζπρλόηεηεο» όπσο απηόο, δειαδή κε 

αξκνλία. Π.ρ. ν θόβνο, ν ζπκόο θαη όιεο νη άιιεο αξλεηηθέο δνλήζεηο, απαγνξεύνπλ ηνλ δηηηό εαπηό λα καο πιεζηάζεη 

θαη έηζη κε ηελ έιιεηςε δηαίζζεζεο γηλόκαζηε έξκαηα θαθν-πιεξνθόξεζεο θαηεπζείαλ από ηνλ ρώξν ησλ δπλακηθώλ. 

Τινπνηνύκε ινηπόλ κε ειεγκέλεο γηα θαηαιιειόηεηα θαηαζηάζεηο. Καη πάιη είλαη νη εξκελείεο καο γηα ην θάζε ηη πνπ 

καο ζέηνπλ ζε ηξνρηά αξλεηηθώλ ζθέςεσλ θαη ςπρνινγηθώλ δνλήζεσλ. 

Καηαλννύκε ινηπόλ γηα πνηνπο ιόγνπο ζπκπεξάλακε πξνεγνπκέλσο κέζα από ηελ Φπρν-ζσκαηηθή ζεώξεζε (Νέα 

Ηαηξηθή, Οιηθή Βηνινγία) όηη νη εξκελείεο καο γηα ηνλ θόζκν θαη ε ζπλεηδεηνπνίεζε-απνθσδηθνπνίεζε απηώλ πνπ 

καο ζπκβαίλνπλ είλαη ηα θιεηδηά γηα λα βξνύκε ηελ ηζνξξνπία καο. Σα ζηξεο ησλ γνλέσλ, ηνπ γελεαινγηθνύ δέλδξνπ, 

ε δύλακε ησλ ζπκβόισλ, θηι. είλαη δπλακηθά, βξίζθνληαη πέξα από ηνλ δηθό καο ρώξν θαη ρξόλν θαη καο ζπλνδεύνπλ 

παληνύ. Μ’ απηά δνλνύκαζηε κέζα από ηα αλνίγκαηα ηνπ ρξόλνπ θαη ηα πινπνηνύκε ράξε ζηα αξρατθά πξνγξάκκαηα 

ηνπ εγθεθάινπ γηα επηβίσζε. Έλα ζηξεο καο δνλεί κε ην αληίζηνηρν δπλακηθό θαη ην θαιεί λα πινπνηεζεί. Ζ 

ζπλεηδεηνπνίεζή καο γηα ην ηη αθξηβώο καο ζπκβαίλεη, θαη ε κεηέπεηηα ςπρνινγηθή θαη πλεπκαηηθή δηεξγαζία κέζα 

καο (ην δερόκαζηε θαη παίξλνπκε ην κάζεκά ηνπ), παξνπιίδεη απηό ην δπλακηθό, δηόηη απιώο δελ καο αθνξά πηα θαη 

δελ κπνξεί λα ζπληνληζζεί καδί καο, θαη ην αληηθαζηζηά κε άιιν, πην αξκνληθό. 

ην ηέινο απηνύ ηνπ ηαμηδηνύ, θαηαιαβαίλνπκε κε επηζηεκνληθέο απνδείμεηο πηα, πσο ε ελόηεηα ζώκα-ςπρνινγία-

πλεύκα όισλ ησλ παξαδόζεσλ θαη θηινζνθηώλ δελ κπνξεί παξά λα είλαη απηνλόεηε. Γελ ππάξρνπλ ηα κπζηηθηζηηθά 

θαη απόθξπθα πνπ καο έρνπλ θαηαθιύζεη από ηελ αξραηόηεηα ιόγσ άγλνηαο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο Γεκηνπξγίαο ε 

θαηαθξάηεζεο πιεξνθνξίαο από ηνπο γλώζηεο. Σν ζώκα είλαη ζηελ νπζία θύκαηα, παγσκέλα ζαλ ζπκπαγήο ύιε ράξε 

ζε κία πνιύ αξγή γηα ηελ αληίιεςή καο ξνή ρξόλνπ. Ζ ςπρνινγία καο πιεξνθνξεί γηα ην ηη άζρεκν ε αξκνληθό 

ζπκβαίλεη ζύκθσλα κε ηα πξόηππα θαη «πηζηεύσ» πνπ θηίζακε. Ο πλεπκαηηθόο θόζκνο είλαη «απιώο» 

πξαγκαηηθόηεηεο άιιεο πθήο ζε δηαθνξεηηθέο ξνέο ρξόλνπ θαη εκείο βξηζθόκαζηε ζε δύν ζπγρξόλσο. Γλώξηδε πνιύ 

θαιά ν Αηζρύινο όηαλ έγξαθε πσο ν ζεζκόο απάλησλ είλαη ν Υξόλνο. Όια, πνπ ζηελ νπζία είλαη ζπκππθλσκέλε 

πιεξνθνξία, εμειίζζνληαι ζαλ έλα θαινξπζκηζκέλν ξνιόγη κε αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ ηιηγγησδώλ ηαρπηήησλ. 

Γεκηνπξγνύκε, ειέγρνπκε θαη θαηόπηλ βηώλνπκε. Με πιήξε ππεπζπλόηεηα γηα θάζε ζθέςε, ιόγν ε πξάμε. 

Σίπνηα δελ είλαη ηπραίν δηόηη όια ππάξρνπλ ήδε ζαλ δπλακηθά αιιά θαη ηίπνηα δελ είλαη πξνθαζνξηζκέλν δηόηη ηα 

δπλακηθά είλαη «πξόρεηξα» θαη κπνξνύλ λα αληηθαηαζηαζνύλ κε άιια. Σν λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε όηη βξηζθόκαζηε 

ζηελ ζέζε ηνπ πηιόηνπ θαη δελ είκαζηε έξκαηα ηεο ηύρεο είλαη ηεξάζηην βήκα. Σν λα γίλνπκε θαινί πηιόηνη είλαη 

κάιινλ έξγν δσήο.  Αο κελ μερλάκε όκσο πσο ε ζέζε πηιόηνπ είλαη δηηηή. Υξεηαδόκαζηε ηελ ζπλεηδεηή θαη ηεξή 

ζπκκαρία ησλ δύν γηα λα επηηύρνπκε θάζε θνξά. Ίζσο είλαη θαη ην πην ηεξό πνπ ππάξρεη ζηε Γεκηνπξγία δηόηη 

θαζξεθηίδεη ηελ ιεηηνπξγία ηεο. 
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