
Η εξέλιξη ζςνειδηηόηηηαρ μαρ αποδεικνύεηαι κοινόρ ζηόσορ 

ηηρ Γιόγκα και ηυν ηελεςηαίυνεπιζηημονικών ανακαλύτευν. 

Όιεο νη κνξθέο Γηόγθα (=Έλσζε) δξνπλ ζπγρξόλσο ζε όια ηα επίπεδα ηεο αλζξώπηλεο ύπαξμεο (πιηθό, 

ελεξγεηαθό, ςπρνινγηθό, λνεηηθό, πλεπκαηηθό). Η πλεπκαηηθή δηάζηαζε όκσο είλαη ν πξαγκαηηθόο, 

ηειηθόο ζηόρνο ζηελ εμέιημε ηνπ δξόκνπ ηεοΓηόγθα θαη νδεγεί ζηελ απειεπζέξσζε ηεο ςπρήο από ηελ 

απηαπάηε ηεο ύιεο θαη ηεο λόεζεο, θαη ζηελ έλσζή ηεο κε ην πλεύκα, ηελ ππέξηαηε ςπρή ηεο 

Γεκηνπξγίαο, ην Έλα. 

Σηελ ζύγρξνλε επνρή, νη επηζηεκνληθέο καο γλώζεηο βξίζθνληαη ζε ζηαπξνδξόκη. Οη επίζεκεο επηζηήκεο 

είλαη αλήκπνξεο λα εμεγήζνπλ ηελ νπζία ησλ πην βαζηθώλ ελλνηώλπνπ καο θπβεξλνύλ, όπσο: ρώξνο, 

ρξόλνο, ελέξγεηα, πιεξνθνξία, δσή, ζθέςεηο, ε ίδηα ε δεκηνπξγία, θηι. Βαζίδνληαη κόλν ζε πιηθέο, 

κεηξήζηκεο απνδείμεηο, ρξεζηκνπνηώληαο πνιύπινθα καζεκαηηθά, κε απνηέιεζκα λα θαηαιήγνπλ ζε κηα 

ηπθιή πίζηε ζην ηπραίν, θαη επνκέλσο ζε έλα δίρσο λόεκα ζύκπαλ θαη κηα δίρσο λόεκα αλζξώπηλε 

δσή.Παξόιν ηνπ όηη γλσξίδνπλ ηελ δπαδηθόηεηα ύιεο - πλεύκαηνο (Κβαληηθή Φπζηθή), ε ζεκειηώδεο 

ζεκαζία ηνπ πλεύκαηνο αγλνείηαη ζπζηεκαηηθά σο κε κεηξήζηκε έλλνηα. Παξάιιεια, ην πιαηύ θνηλό 

εληππσζηαζκέλν από ηηο ηόζεο ηερλνινγηθέο επηηεύμεηο, δηαηεξεί ηελ εζθαικέλε εηθόλα κηαο 

παληνγλώζηξηαο επηζηήκεο. 

Σπγρξόλσο όκσο, θαηλνηόκεο αλαθαιύςεηο θαηαθηνύλ ζπλερώο έδαθνο  απέλαληη από ηηο επίζεκεο ζέζεηο 

θαη καο απνθαιύπηνπλ ηελ πξαγκαηηθή θύζε ηνπ ζύκπαληνο, ηεο δσήο θαη ηεο ζέζεο ηνπ αλζξώπνπ. Οη 

λέεο απηέο γλώζεηο (ζηελ Βηνινγία, Χπρνινγία, Ιαηξηθή, Φπζηθή, θηι.) ζπκβαδίδνπλ κε ηα δηδάγκαηα ηεο 

παξάδνζεο ρηιηεηηώλ ηεο Γηόγθα πνπ  θαίλεηαη ινηπόλ πσο βαζίδεηαη ζε παιηέο, μεραζκέλεο γλώζεηο. 

Οη ζθέςεηο καο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά καο επεξεάδνπλ ηελ βηνινγία καο θαη ηελ πγεία καο κέζα από 

αιιαγέο ζην ίδην καο ην DNA (Δπηγελεηηθή - B.Lipton θ.α.). Οη ζθέςεηο καο όκσο εκθαλίδνληαη ζηελ 

ζπλεηδεηόηεηά καο, ζην "Δγώ", πνιύ αξγόηεξα (0,5 - 2 δεπη.) από ηελ ππξνδόηεζεελόο εζσηεξηθνύ 

κεραληζκνύ(D. Radin, θ.α.). Υπάξρεη θάηη "άιιν" πνπ ιεηηνπξγεί δηαηζζεηηθά κέζα καο θαη γλσξίδεη πξηλ 

από "εκάο" γηα "εκάο". Οη ζθέςεηο καο ινηπόλ δελ είλαη απαξαίηεηα "εκείο", θαηαξξίπηνληαο έηζη ηνλ 

αθνξηζκό ηνπ Καξηεζίνπ("ζθέθηνκαη άξα ππάξρσ") θαη ηεθκεξηώλνληαο ηηο ζέζεηο ηεο Γηόγθα γηα ηελ 

απηαπάηε ηεο λόεζεο. 

Η εκπεηξία θνληά ζηνλ ζάλαην ηνπ λεπξνρεηξνπξγνύ Γξ. E. Alexander, ζε θώκα θαη κε απνδεδεηγκέλα 

λεθξσκέλε ηελ θαηά ηνπ νπζία, δελ κπνξνύζε λα είλαη απνηέιεζκα κηαο θάπνηαο εγθεθαιηθήο 

δξαζηεξηόηεηαο. Ο κεραληζκόο ελζαξθώζεσλ κηαο κε-πιηθήο ππόζηαζήο καο από άιιν ρσξν-ρξνληθό 

ζπλερέο δελ είλαη πηα ηακπνύ. Η λεπξνιόγνο Γξ. J. Bolte-Taylor επέδεζε καδηθνύεγθεθαιηθνύ επεηζνδίνπ 

ζην ζύλνιν ηνπ αξηζηεξνύ ηεο εκηζθαηξίνπ θαη πεξηγξάθεηηελ εκπεηξία ηεο κε ηελ κόλε ιεηηνπξγία ηνπ 

δεμηνύ εκηζθαηξίνπ, πνπ ηελ κεηέθεξε ζε πξσηόγλσξα επίπεδα αηζζήζεσλ-πξαγκαηηθόηεηαο θαη 

ζπλαηζζεκάησλ. Απνδεηθλύεηαη ινηπόλ θαζαξά ν ξόινο-εξγαιείν ηεο λόεζεο ζηελ ππεξεζία ελόο 

αλσηέξνπ επηπέδνπ ύπαξμεο, ζε αληίζεζε κε ηελ αθόκε επίζεκε αληίιεςε ηεο επηζηήκεο γηα ηελ λόεζε 

σο πεγή ζπλεηδεηόηεηαο θαη κνλαδηθήο πξαγκαηηθόηεηαο. 

Ο αθξηβήο κεραληζκόο ηεο αζζέλεηαο θαη ηεο ίαζεο έρεη απνδεηρζεί επηζηεκνληθά από ηνλ Γξ. G. Hamer. 

Κάζε αζζέλεηα είλαη απνηέιεζκαελόο, ζπρλά ππνζπλείδεηνπ, ςπρνινγηθνύ ζηξεο πνπ μεπέξαζε ηα 

επηηξεπηά όξηα έληαζεο θαη δηέγεηξε ηελ απηόκαηε απάληεζε ηνπ εγθεθάινπ ράξε ζε αξρατθά ηνπ 

πξνγξάκκαηα επηβίσζεο.Η αζζέλεηα απνηειεί ινηπόλ ηελ απεγλσζκέλε πξνζπάζεηα ηνπ εγθεθάινπ λα 

βξεη ιύζε δηά κέζνπ ηνπ ζώκαηνο. Ο Γξ. Hamerαλαθάιπςε ηελ πιήξε  ραξηνγξάθεζε κεηαμύ θάζε 

αζζέλεηαο θαη ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ςπρνινγηθώλ πξνβιεκάησλ πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα κε ηελ εκθάληζή 

ηεο. Κακία αζζέλεηα δελ είλαη έλαοηπραίνο, ηπθιόο, κπζηεξηώδεο ηηκσξόο αιιά αληίζεηα απνηειεί 

επθαηξία γηα απην-ζπλεηδεηνπνίεζε κηαο αληζνξξνπίαο καοπνπ,όηαλ ηελ επηηπγράλνπκε, 

νδεγνύκαζηεζηελ απην-ίαζε. Η ελόηεηα ύιεο-ςπρνινγίαο-πλεύκαηνο είλαη πηα έλα επηζηεκνληθό 

δεδνκέλν θαη ηαπηίδεηαη κε ην θαηλόκελν ηεο δσήο. 

Μηα λέα ζεσξία γηα ηελ πθή ηνπ ρξόλνπ (Θεσξία ηεο Γηηηόηεηαο ηνπ Φξόλνπ, Γξ. Garnier Malet) 

απνθαιύπηεη ηελ θξπκκέλε θύζε ηεο πξαγκαηηθόηεηαο θαη εμεγεί ηα κέρξη ηώξα πνιιαπιά κπζηήξηα θαη 



παξάδνμα ζηηο επηζηήκεο. Απνηειεί ηελ ηόζν αλακελόκελε ελνπνίεζε ησλ λόκσλ ηεο Φπζηθήο πνπ ηζρύεη 

από ηα ζηνηρεηώδε ζσκάηηα κέρξη ηνπο γαιαμίεο. 

Οη ππνζέζεηο ηεο ζεσξίαο είλαη απιέο θαη ζπλαξπαζηηθέο: Αλάκεζα ζηηο ζπλεηδεηά αληηιεπηέο ζηηγκέο 

καο ππάξρνπλ κε αληηιεπηά αλνίγκαηα ρξόλνπ γηα επηθνηλσλία κε δύν άιιεο πξαγκαηηθόηεηεο, όπνπ 

νηξνέο ηνπ ρξόλνπ είλαη πνιύ δηαθνξεηηθέο από ηελ δηθή καο. Η Γεκηνπξγία δελ είλαη πξντόλ κηαο ηπραίαο 

αξρηθήο έθξεμεο αιιά αέλαε εμέιημε ζπλεηδεηόηεηαο κηαο επθπνύο δεκηνπξγηθήο αξρήο. Τν θάζε ηη 

απνηειεί θνκκάηη απηήο ηεο ζπλεηδεηόηεηαο κέζσ κηαο ζπγθεθξηκέλεο ζεκειηώδνπο θίλεζεο. Οη ζθέςεηο 

καο απνηεινύλ ηελ δηθή καο ελέξγεηα δεκηνπξγίαο δπλακηθώλ ζε άιιεο ξνέο ρξόλνπ,πνπ ζα κπνξνύζαλ λα 

πξαγκαηνπνηεζνύλ, θαη είκαζηε ππεύζπλνη γηα ηελ πνηόηεηά ηνπο. Τν θάζε ηη ζην ζύκπαλ είλαη 

δεκηνπξγεκέλν από δύν δηαθνξεηηθέο ππνζηάζεηο πνπ εμειίζζνληαη ζε δύν παξάιιειεο 

πξαγκαηηθόηεηεο,όπνπ πθίζηαληαη δηαθνξεηηθέο ξνέο ρξόλνπ. Η ύπαξμε ηνπ "Αλώηεξνπ Δαπηνύ"ησλ 

παξαδόζεσλ δελ είλαη ηίπνηα άιιν από ηελ ππνρξεσηηθή δηηηή ππόζηαζή καο ζε άιιν ρσξνρξνληθό 

ζπλερέο, έλα απιό ζπκπέξαζκα Φπζηθήο θαη όρη κπζηηθηζηηθήο ζεώξεζεο. 

Σαλ ζπκπέξαζκα, νη ζύγρξνλεο, θαηλνηόκεο επηζηήκεο, ζε αληίζεζε κε ηηο επίζεκεο ζέζεηο ηνπ 

θαηεζηεκέλνπ ζπζηήκαηνο πνπ εμαθνινπζνύλ λα απαμηνύλ όηη αλαηξέπεη ηα θεθηεκέλα ηνπο, ζπλαληνύλ 

επηηέινπο ηελ Φηινζνθία θαη ηελ δηδαζθαιία ησλ παξαδόζεσλ. Η Γηόγθα βαζίδεηαη ζηηο ίδηεο αξρέο, 

εμειηζζόκελε κε ηηο γλώζεηο ρηιηεηηώλ γηα ηελ ζέζε ηνπ αλζξώπνπ ζην ζύκπαλ,ηελ πλεπκαηηθή ηνπ 

ππόζηαζε, ηνλ ξόιν ησλ ζθέςεσλ θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαηηηο δπλαηόηεηεο ηνπ ζώκαηνο, ελώ 

θαηέρεηθαη ηηο πξαθηηθέο κεζόδνπο γηα ηελ επηηπρίαηεο ηζνξξνπίαο ηεο ηόζν πνιύηηκεο ελόηεηαο 

πλεύκαηνο-λόεζεο-ςπρνινγίαο-ζώκαηνο. 
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