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πρόλογος 

Πριν από το 1975, δεν πίστευα καμία από τις απόψεις που 
παρατίθενται σε αυτό το βιβλίο. Μόνο όταν μου είπαν ότι 
θα πέθαινα εντός ενός-δυο μηνών εξαιτίας ενός όγκου στον 
νωτιαίο μυελό, αποφάσισα να εξερευνήσω τη σχέση μεταξύ 
συνειδητότητας και σώματος, αναζητώντας μια αποτελε-
σματική θεραπεία.
 Αποφάσισα να δουλέψω με τον εαυτό μου. Άρχισα να 
εφαρμόζω διάφορες τεχνικές που είχα μάθει στο πλαίσιο 
της μεθόδου ςίλβα: τεχνικές χαλάρωσης, οραματισμό, θε-
τικές δηλώσεις, διαλογισμό και θετική σκέψη. Εκείνη την 
περίοδο, με δεδομένο ότι η ανάγκη να θεραπευτώ ήταν επι-
τακτική, εξερεύνησα τις ανατολικές θρησκείες και διάφορες 
εσωτερικές φιλοσοφίες. Επίσης, εντρύφησα στη δυτική ψυ-
χολογία. Εξερεύνησα κάθε τομέα που πρόσφερε πολύτιμες 
πληροφορίες που θα έσωζαν τη ζωή μου. 
 Ύστερα από δύο μήνες ενδοσκόπησης, οι κόποι μου δι-
καιώθηκαν. οι γιατροί είπαν ότι μάλλον είχαν κάνει λάθος 
διάγνωση. Δεν υπήρχε ίχνος καρκίνου, ούτε το παραμικρό 
παθολογικό σύμπτωμα. 
 Όταν θεραπεύτηκα πλήρως, άρχισα να μοιράζομαι με 
άλλους τις γνώσεις και τα εργαλεία αυτοΐασης που είχα ανα-
καλύψει μέσα από αυτή τη διαδικασία. Κάποιοι με πλησία-
σαν αναζητώντας θεραπεία για τα νοσήματα από τα οποία 
έπασχαν. ςτην αρχή δίσταζα, αφού πίστευα ότι όλοι έχουμε 
την ικανότητα και τη δύναμη να θεραπεύσουμε τον εαυτό 
μας. Ωστόσο, ορισμένοι άνθρωποι είτε δυσκολεύονταν να 
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το συνειδητοποιήσουν είτε δεν ήξεραν πώς να αποκτήσουν 
τη διαύγεια και την αντικειμενικότητα που απαιτείται για 
να λάβει χώρα αυτού του είδους η ίαση. Είχαν περισσότε-
ρη πίστη στη δική μου θεραπευτική δύναμη παρά στη δική 
τους. Όσο και αν επέμενα ότι μπορούσαν να θεραπευτούν 
αποκλειστικά μέσω των δικών τους προσπαθειών, εκείνοι 
ανέμεναν τη δική μου παρέμβαση. Αν αρνιόμουν, έφευγαν 
χωρίς να έχουν θεραπευτεί, και αισθανόμουν πολύ άσχημα 
γι’ αυτό.
 ςκέφτηκα ότι αν επενέβαινα στη δική τους ιστορία και 
την οδηγούσα προς μια θετική έκβαση, θα μπορούσα να 
τους βοηθήσω περισσότερο. Έτσι, αποδέχτηκα το ρόλο του 
θεραπευτή.
 Καθώς φρόντιζα ολοένα και περισσότερους ανθρώπους, 
διέκρινα την άρρηκτη σχέση μεταξύ όσων συνέβαιναν στο 
σώμα και στη συνειδητότητα. ςταδιακά, ανέπτυξα ένα μοντέ-
λο το οποίο περιείχε όλες τις θεωρίες που είχα εξερευνήσει. 
ςυν τοις άλλοις, αυτό το μοντέλο περιλάμβανε τα δικά μου 
βιώματα, καθώς και τα μοτίβα που είχα παρατηρήσει στις θε-
ραπείες που πρόσφερα. Το μοντέλο αυτό εξελίχθηκε σε μια 
θεραπευτική μέθοδο, την οποία αποφάσισα να αποκαλέσω 
«Body Mirror» (= «Καθρέφτης του ςώματος»). Την αποκάλε-
σα έτσι επειδή ήθελα να εκφράσω την ιδέα ότι το σώμα μας 
αντικατοπτρίζει όλα όσα συμβαίνουν στη ζωή μας.
 Όταν χρειαζόμαστε θεραπεία, τα μέρη του σώματος που 
δεν λειτουργούν σωστά, εκφράζουν τους δυσλειτουργικούς 
τομείς της ζωής μας – δηλαδή, τις όψεις της ζωής μας που 
μας προκαλούν στρες και ένταση. Το στρες για έναν συγκε-
κριμένο τομέα της ζωής μας αποθηκεύεται σαν ένταση, στο 
φυσικό επίπεδο, σε ένα συγκεκριμένο σημείο του σώματος. 
ςυνεπώς, το σώμα αποτυπώνει τη συνειδητότητα. Η διαδι-
κασία της ίασης περιλαμβάνει λύση των εντάσεων, όχι μόνο 
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στο σώμα, αλλά και στη συνειδητότητα. Μετά τη λύση των 
εντάσεων, ο άνθρωπος ανακτά τη φυσική ισορροπία του.
 οι ενεργειακές θεραπείες ανέκαθεν τύγχαναν παρερ-
μηνειών και αντιμετωπίζονταν με καχυποψία και δέος. Η 
κοινωνία θεωρούσε πάντα αυτού του είδους την ίαση θαυ-
ματουργή και μυστικιστική ή εφικτή μόνο από σαμάνους, 
μάγους και χαρισματικούς ανθρώπους ή προερχόμενη από 
τον Θεό ή από κάποιον άλλο παράγοντα που δεν συνδέεται 
με το «συνηθισμένο». Ωστόσο, όλοι οι άνθρωποι έχουν το 
χάρισμα της ίασης. Όλοι είμαστε θεραπευτές.
 ςτόχος αυτού του βιβλίου είναι να παρουσιάσει την ίαση 
σαν μια διαδικασία που επιτυγχάνεται από τη συνειδητότητα, 
σαν ένα σύνολο εργαλείων διαθέσιμο σε όποιον επιθυμεί να 
το χρησιμοποιήσει. Αυτό το βιβλίο είναι ένα εγχειρίδιο που 
συνδυάζει παραδόσεις των ανατολικών φιλοσοφιών με αρχές 
της δυτικής ψυχολογίας. οι αναγνώστες που είναι εξοικειω-
μένοι με τις εσωτερικές φιλοσοφίες, θα κατανοήσουν καλύτε-
ρα τις αρχές τους. Από την άλλη, όσοι δεν έχουν εντρυφήσει 
σε αυτό τον τομέα, θα μπορέσουν να ανακαλύψουν και να 
εφαρμόσουν εύκολα τις θεωρίες και τις τεχνικές, αφού πα-
ρουσιάζονται με απλό και κατανοητό τρόπο.
 Αυτό το βιβλίο περιέχει τις θεωρίες, τις αρχές και τη φιλο-
σοφία της μεθόδου «Καθρέφτης του ςώματος». Εύχομαι να 
συμβάλει στη διαδικασία αυτογνωσίας σας και να σας βοηθή-
σει να θεραπεύσετε τον εαυτό σας και άλλους ανθρώπους.
 Δεν υπάρχει καμία πάθηση που κάποιος, κάποτε, δεν θε-
ράπευσε με κάποιον τρόπο.
 Ό,τι είναι εφικτό από έναν άνθρωπο, είναι εφικτό από 
όλους.
 Όλα μπορούν να θεραπευτούν. 





Εισαγωγή

Όλα ξεκινούν από τη συνειδητότητα.
 Ό,τι συμβαίνει στη ζωή μας και στο σώμα μας ξεκινά 
από κάτι που συνέβη στη συνειδητότητά μας. 
 Όποτε αντιμετωπίζουμε μια πρόκληση, επιλέγουμε να 
ανταποκριθούμε κατά έναν συγκεκριμένο τρόπο. Παίρνου-
με αποφάσεις. Αποφασίζουμε τι θα αισθανθούμε, τι θα σκε-
φτούμε, τι θα πράξουμε. Ή αποφασίζουμε να μην αποφα-
σίσουμε. Είναι κι αυτό μια απόφαση.
 Αυτή η διαδικασία δεν ξεκινά σε κάποια συγκεκριμένη 
ηλικία. Λάμβανε χώρα ανέκαθεν και είναι εν εξελίξει ακόμα 
και αυτή τη στιγμή. Με αυτό τον τρόπο ενεργούσαμε ως 
συνειδητότητα, ως πνεύμα, προτού ακόμα γεννηθούμε σε 
ένα ανθρώπινο σώμα και, στη συνέχεια, κατά τη βρεφική 
και τη νηπιακή ηλικία μας και κατά την εφηβεία μας. Και θα 
εξακολουθούμε να ενεργούμε έτσι καθ’ όλη την ενήλικη ζωή 
μας, αλλά και αφού εγκαταλείψουμε το ανθρώπινο βιολογι-
κό μας όχημα.
 Όταν ανταποκρινόμαστε στις προκλήσεις με τον καλύτε-
ρο δυνατό τρόπο, διατηρούμε τις ισορροπίες μας. Όταν οι 
αντιδράσεις μας συνεπάγονται ένταση ή σωματικά συμπτώ-
ματα, αυτό σημαίνει είτε ότι κάναμε μια εσφαλμένη διαχείρι-
ση είτε ότι έχουν ανατραπεί συγκεκριμένες ισορροπίες.
 Η ισορροπία είναι η φυσική κατάσταση της συνειδητό-
τητας. «Ίαση» σημαίνει επιστροφή στην έμφυτη κατάσταση 
ισορροπίας και ολότητας. ςτην κοινωνία μας, διδασκόμαστε 
να πιστεύουμε ότι τα αίτια της νόσησης και των τραυματι-
σμών βρίσκονται έξω από εμάς. Παρότι αυτό είναι αλήθεια 
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στο υλικό πεδίο, είναι επίσης αλήθεια ότι αυτό συμβαίνει 
μόνο όταν το επιτρέπει η συνειδητότητά μας.
 Αν εξακολουθήσουμε να αναζητούμε την ίαση έξω από 
εμάς, δεν θα κατανοήσουμε τους παράγοντες και τις εντά-
σεις της συνειδητότητάς μας που προκαλούν τα σωματικά 
συμπτώματα. Θα θεωρούμε ότι είμαστε έρμαια του περι-
βάλλοντός μας. Επίσης, αν εξακολουθήσουμε να έχουμε 
αυτή τη νοοτροπία, δεν θα επιλύουμε τις εντάσεις της συ-
νειδητότητας που μας εμποδίζουν να είμαστε υγιείς και 
ευτυχισμένοι. 
 Αν επιλέξουμε να αντιμετωπίσουμε τα συμπτώματά μας 
μέσω μη συμβατικών προσεγγίσεων, θα καταλήξουμε στην 
άποψη που πρεσβεύει ότι όλα ξεκινούν από τη συνειδητό-
τητα. Με αυτό τον τρόπο, αναλαμβάνουμε την ευθύνη για 
ό,τι συμβαίνει στο σώμα και τη ζωή μας, καθώς και για ό,τι 
επιλέγουμε να διεισδύσει στη συνειδητότητά μας. 
 Έτσι, θα θυμηθούμε ότι εμείς δημιουργούμε την πραγ-
ματικότητά μας. Θα θυμηθούμε τις απεριόριστες έμφυτες 
ικανότητές μας και τα εσωτερικά θεραπευτικά εργαλεία που 
διαθέτουμε. Επίσης, θα θυμηθούμε πώς χρησιμοποιούνται 
αυτά τα εργαλεία. Και θα θυμηθούμε ότι έχουμε τη δυνατό-
τητα να επιλέξουμε να ανταποκριθούμε στο περιβάλλον μας 
με διαφορετικό τρόπο – με μια λειτουργική αντιμετώπιση.
 Αυτό το βιβλίο θα μας υπενθυμίσει τη σύνδεση συνειδη-
τότητας-σώματος. Θα μας θυμίσει τα όπλα που έχουμε από 
τότε που ήρθαμε σε αυτό τον κόσμο, καθώς και τα εργαλεία 
που είναι πάντα διαθέσιμα σε όλους μας.
 Όλοι είμαστε θεραπευτές. Κάπου βαθιά μέσα μας ξέρου-
με ότι όλα μπορούν να θεραπευτούν.



1ο ΜΕροσ 
ΠροςΑΝΑΤοΛΙςΜος





κεφάλαιο 1  
θεραπευτές και θεραπείες

Μπορούμε να δώσουμε τον εξής ορισμό για την «ίαση»: 
«Ίαση είναι η επιστροφή στην εμπειρία της ισορροπίας (ή 
αρμονίας) και ευεξίας». «Θεραπευτής» είναι ένα άτομο που 
βοηθάει ένα άλλο άτομο να επιστρέψει στην εμπειρία της 
ευεξίας. Όσοι αυτοθεραπεύονται ή ασχολούνται με την αυ-
τοΐαση, επιστρέφουν στην εμπειρία της ευεξίας.
 Η λέξη «θεραπεία» περιγράφει τη διαδικασία που απο-
σκοπεί στην επιστροφή του ατόμου σε μια κατάσταση ευε-
ξίας. Επίσης, περιγράφει το τελικό αποτέλεσμα μιας θερα-
πευτικής διαδικασίας που στέφθηκε με επιτυχία. Τότε λέμε 
ότι το άτομο δέχτηκε τη θεραπεία και έχει θεραπευτεί. 
 «Θεραπευτής» είναι ένα άτομο που μετέχει στη διαδι-
κασία της θεραπείας, έχοντας την πρόθεση να βοηθήσει 
το δέκτη της θεραπείας να επιστρέψει στην εμπειρία της 
ευεξίας. Επίσης, με αυτή τη λέξη περιγράφουμε ένα άτο-
μο που είχε επιτυχημένα αποτελέσματα σε αυτόν το ρόλο 
στο παρελθόν. Εφόσον μόνον οι θεραπευτές θεραπεύουν, 
όποιος έχει πραγματοποιήσει μια επιτυχημένη θεραπεία 
είναι θεραπευτής.
 Με τα παραπάνω εννοώ ότι οι θεραπευτές έχουν την ικα-
νότητα να εξασφαλίζουν ικανοποιητικά αποτελέσματα μέσω 
αυτής της διαδικασίας. Πιστεύω ότι όλοι έχουμε έμφυτη 
αυτή την ικανότητα. Απλώς πρέπει να μάθουμε να χρησιμο-
ποιούμε τα εργαλεία που διαθέτουμε. Από αυτή την άποψη, 
πιστεύω ότι όλοι είμαστε θεραπευτές, ότι όλοι διαθέτουμε 
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θεραπευτικές ικανότητες – είτε αυτές βρίσκονται σε λαν-
θάνουσα κατάσταση είτε εκφράζονται και αξιοποιούνται  
συνειδητά. 
 Όπως συμβαίνει και στην ιατρική, τα αποτελέσματα των 
θεραπευτικών διαδικασιών δεν είναι εγγυημένα. Ωστόσο, 
όταν η θεραπευτική διαδικασία αποφέρει ικανοποιητικά 
αποτελέσματα, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι πληρούνταν 
συγκεκριμένες προϋποθέσεις. ςε αυτές συγκαταλέγονται 
ο βαθμός στον οποίο ο θεραπευτής έχει τη δυνατότητα να 
χρησιμοποιήσει επιτυχώς τα διαθέσιμα εργαλεία, ο βαθμός 
δεκτικότητας του θεραπευόμενου απέναντι στη θεραπεία 
και τις επακόλουθες αλλαγές, καθώς και η δυναμική της αλ-
ληλεπίδρασης μεταξύ θεραπευτή και θεραπευόμενου. 
 Η θεραπεία μπορεί να λάβει χώρα σε πολλά επίπεδα 
– στο υλικό, στο διανοητικό, στο συναισθηματικό και στο 
πνευματικό. Επιπλέον, υπάρχουν πολλά είδη θεραπευτών. 
ορισμένοι δουλεύουν με τη θεϊκή ενέργεια και θεωρούν ότι 
δεν είναι παρά αγωγοί του έργου που επιτελεί ο Θεός. Άλ-
λοι παρεμβαίνουν με πιο προσωπικό τρόπο, θεωρούν ότι οι 
ίδιοι επιτυγχάνουν την ίαση και ενδέχεται να μην αποδέχο-
νται καν την ύπαρξη του Θεού. Και οι δύο είναι σε θέση να 
πραγματοποιήσουν επιτυχημένες θεραπείες. 
 Δεν υπάρχει κανένας λόγος να υποφέρουμε, εφόσον 
υπάρχουν διαθέσιμα μέσα ανακούφισης. Δεν υπάρχει κανέ-
νας λόγος να μη δεχτούμε την προσφορά ενός θεραπευτή με 
διαφορετικές πεποιθήσεις από τις δικές μας, αφού αυτή μας 
δίνεται απλόχερα, ως μια ανθρωπιστική κίνηση. 
 ορισμένοι θεραπευτές θεωρούν ότι οφείλουν να διατη-
ρούν το σώμα τους αγνό, αφού αποτελεί τον αγωγό μέσω 
του οποίου διοχετεύεται η θεραπευτική ενέργεια. Άλλοι πι-
στεύουν ότι η θεραπευτική αγάπη είναι ούτως ή άλλως αγνή, 
ανεξάρτητα από την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το 
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σώμα του θεραπευτή. Κάποιοι θεραπευτές καταναλώνουν 
κρέας, ενώ άλλοι είναι χορτοφάγοι. ορισμένες σαμανικές 
τεχνικές προβλέπουν χρήση ψυχοτρόπων ουσιών, ενώ άλ-
λοι θεραπευτές αποφεύγουν αυτές τις ουσίες. ορισμένοι 
θεραπευτές χρησιμοποιούν βότανα και διάφορα σκευάσμα-
τα, ενώ άλλοι επαφίενται αποκλειστικά στη δύναμη της 
συνειδητότητας. Η παρουσία κάποιων θεραπευτών είναι 
ευχάριστη κι ευεργετική, ενώ με κάποιους άλλους θεραπευ-
τές είναι προτιμότερες οι σχέσεις στις οποίες τηρούνται οι 
αποστάσεις. Ωστόσο, όλοι οι θεραπευτές έχουν ένα κοινό 
χαρακτηριστικό: διαθέτουν την ικανότητα να βοηθούν τους 
συνανθρώπους τους ώστε να επιστρέψουν στην εμπειρία 
της ολότητας. Όλοι συνεισφέρουν στο κοινωνικό σύνολο 
στο οποίο ανήκουν, παρέχοντας βοήθεια στα μέλη του. 
 Υπό το φως των παραπάνω, είναι εμφανές ότι κανένας 
δεν χρειάζεται να αλλάξει τρόπο ζωής προκειμένου να εντα-
χθεί στην κοινότητα των θεραπευτών. ο πρώτος κανόνας 
είναι να είμαστε ο εαυτός μας και να κάνουμε ό,τι είναι κα-
λύτερο για εμάς, ακόμα και αν αυτό διαφέρει άρδην από τις 
συνήθειες του κοινωνικού μας περίγυρου. 
 οι προσωπικές συνήθειες, η διατροφή, ο σεξουαλικός 
προσανατολισμός και οι κοινωνικές μας δεξιότητες δεν 
έχουν καμία σημασία. Προσφέρουμε στο κοινωνικό σύνολο 
μέσω των θεραπευτικών ικανοτήτων μας.
 Όταν προκύπτουν ικανοποιητικά αποτελέσματα από τις 
προσπάθειές μας, μπορούμε να πούμε ότι είμαστε θεραπευ-
τές. Τότε, κανένας δεν μπορεί να μειώσει την αξία της προ-
σφοράς μας, παρά τις όποιες περιοριστικές απόψεις του.
 Ως θεραπευτές, είμαστε μέλη μιας κοινότητας θεραπευ-
τών που εκτείνεται σε όλες τις ομάδες του πληθυσμού και 
ενσωματώνεται στο περιβάλλον μέσα στο οποίο δραστη-
ριοποιείται. οι θεραπευτές βρίσκονται σε όλα τα κοινωνικά 
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στρώματα των οποίων τα μέλη χρήζουν ίασης. Και μέχρι 
στιγμής, δεν υπάρχει κοινωνικό στρώμα που να μην περι-
λαμβάνει μέλη τα οποία χρήζουν θεραπείας. 
 ορισμένοι θεραπευτές εργάζονται στην επιστημονική 
κοινότητα, άλλοι στην πνευματική κοινότητα, άλλοι στο 
στρατό, άλλοι στο χώρο της πολιτικής. οι θεραπευτές απα-
ντώνται τόσο σε σεβαστούς και κοινωνικά αποδεκτούς κύ-
κλους όσο και σε υποκουλτούρες και αντικουλτούρες. 
 Η ικανότητα χρήσης των θεραπευτικών εργαλείων με 
ικανοποιητικά αποτελέσματα δεν καθιστά κάποιον δυνατό-
τερο ή καλύτερο από κάποιον άλλο, όπως η ικανότητα ανά-
γνωσης δεν καθιστά κάποιον δυνατότερο ή καλύτερο από 
κάποιον άλλο. Και τα δύο αποτελούν χρήσιμες δεξιότητες 
τις οποίες όλοι έχουν τη δυνατότητα να μάθουν. ουσιαστι-
κά, και οι δύο αυτές ικανότητες διδάσκονται από την παιδι-
κή ηλικία. Πώς είναι δυνατόν να περηφανευόμαστε για την 
ικανότητά μας να χρησιμοποιούμε εργαλεία των οποίων τη 
χρήση μπορεί να  μάθει ακόμα και ένα εξάχρονο παιδί;
 Είναι γεγονός ότι πολλοί θεραπευτές έχουν εκμεταλ-
λευτεί τις προλήψεις και την άγνοια των ανθρώπων προς 
όφελος των ιδιοτελών συμφερόντων τους. Ωστόσο, αυτό το 
φαινόμενο τείνει να εκλείψει, αφού ολοένα και περισσότε-
ροι άνθρωποι ανακαλύπτουν πόσο εύκολη είναι η εφαρμογή 
των θεραπευτικών εργαλείων, ιδίως κατά τον τρόπο με τον 
οποίο παρουσιάζονται σε αυτό το βιβλίο.
 Το ζητούμενο δεν είναι αν η θεραπεία είναι αποτελεσμα-
τική, αλλά ο τρόπος με τον οποίο αυτή επιτυγχάνεται. Αυτό 
το βιβλίο εξηγεί πώς λειτουργεί η θεραπευτική διαδικασία. 
 Όλοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα εργαλεία.
 Όλοι μπορούν να θεραπεύσουν.
 Όλα μπορούν να θεραπευτούν.




