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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
  

Α. ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ 

1. ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ, ΑΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΘΟΥΜΕ… 

Ας ανιχνεύσουμε τις διαστάσεις μας. 

Ο άνθρωπος και το Σύμπαν σαν χώρος, σύμφωνα με την Κλασική Φυσική. 

Ο άνθρωπος σε σχέση με τον χρόνο της Κλασικής Φυσικής. 

Ψευδαισθητικό και αληθινό Σύμπαν. 

Η κατανόηση του εαυτού μας περνάει μέσα από την κατανόηση του χρόνου, 
αλλά και του κόσμου, όπως προσδιορίζονται από τις νεότερες επιστήμες. 

Δύο σύγχρονες επιστημονικές θεωρίες δείχνουν ότι όλα είναι ταλαντώσεις. 

Από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα, πρώτιστη αξία για τον άνθρωπο ήταν 
και παραμένει η αυτογνωσία 

Η σημερινή και η αρχαία γνώση συγκλίνουν και πάλι. 

Ο «μύθος του σπηλαίου» του Πλάτωνα αποτελεί διαχρονικό μήνυμα 
αφύπνισης. 

Οι Αρχές που διέπουν τη σημερινή και την αρχαία γνώση για τον κόσμο. 



Οι Επτά Συμπαντικοί Νόμοι της Ερμητικής φιλοσοφίας. 

2. ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ Η ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ 

Οι αρχαίοι Μινωίτες αφορμή για προβληματισμό και αυτογνωσία. 

Η ψευδαισθητική αντίληψη του κόσμου βασική αιτία της παθογένειας της 
ανθρωπότητας. 

Η ασθένεια της ανθρωπότητας. 

3. ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ Η ΖΩΗ ΜΑΣ 

Το βαθύτερο νόημα της ζωής. 

Η αέναη αναζήτηση του νοήματος της ζωής… 

Η ζωή μας είναι αυτό που σκεφτόμαστε. 

Ζούμε μία ζωή «καταδικασμένοι» στη «φυλακή» του νου. Μπορούμε, άραγε, να 
«αποδράσουμε»; 

Οι γνώσεις μας για τον άνθρωπο αλλάζουν ριζικά τα τελευταία χρόνια και 
νέες προοπτικές ανοίγουν… 

Β. ΥΓΕΙΑ 

1. ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ Η ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ 

Στην κυτταρική μνήμη βρίσκεται το κλειδί για την υγεία, την ασθένεια και τη 
θεραπεία. 

Πώς διατηρείται η υγεία και πώς δημιουργείται η ασθένεια; 

Κοινή βάση όλων των νοσημάτων η νοητική-ενεργειακή ανισορροπία. 

Το άγχος, το στρες, ο φόβος και τα αρνητικά συναισθήματα είναι οι 
κυριότερες αιτίες των ασθενειών. 

Τα αρχαία Ασκληπιεία δείχνουν τον δρόμο για την αληθινή υγεία και θεραπεία. 

Οι «αμαρτίες» που βαραίνουν τον χώρο της υγείας. Υπάρχει «εξιλέωση»; 



Οι φαρμακοβιομηχανίες, ως το «μακρύ χέρι» του «Παγκόσμιου Οικονομικού 
Συστήματος-Επικυριαρχίας», στον βωμό του κέρδους, επιδίδονται από χρόνια 
στη μαζική εξόντωσή μας! 

Τα μεγάλα αδιέξοδα της Ιατρικής και η ελπίδα που διαφαίνεται. 

Η θεραπεία που φέρνει επανάσταση στον χώρο της υγείας. 

Η Ελλάδα στη διεθνή επιστημονική πρωτοπορία, όσον αφορά την έρευνα για 
τις θεραπευτικές εφαρμογές με ηλεκτρομαγνητικά πεδία – βιοσυντονισμό. 

Οι επιστήμες, οι επιστήμονες και οι μεγάλες αλλαγές στον χώρο της υγείας. 

Κλινικό περιστατικό αναδεικνύει την επερχόμενη επανάσταση στον χώρο της 
υγείας. 

Ο πιο μεγάλος σύγχρονος καταστροφέας της υγείας μας. 

2. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ 

Η νευροενδοκρινική ισορροπία βασικός παράγων για την υγεία μας. 

Οι γενετήσιες ορμόνες και η μεγάλη σημασία τους στην ισορροπία του 
οργανισμού. 

Όλα είναι θέμα συντονισμού! 

Αυτοάνοσα νοσήματα μία σύγχρονη μάστιγα. 

Η αϋπνία και οι διαταραχές του ύπνου είναι ένα από τα μεγαλύτερα 
προβλήματα υγείας της σύγχρονης κοινωνίας. 

Η καλοήθης υπερπλασία του προστάτη αποτελεί ένα από τα πιο συχνά 
προβλήματα υγείας των ανδρών μέσης και μεγάλης ηλικίας. 

Η υπερδραστήρια κύστη είναι μία συχνή, αν και υποτιμημένη διαταραχή υγείας. 

Η κοινή γρίπη μπορεί να αναδειχθεί σε μία σοβαρή διαταραχή υγείας και 
κάποιες φορές θανατηφόρα. 



Ένας σημαντικός παράγων φθοράς για τον άνθρωπο είναι οι ελεύθερες ρίζες 
οξυγόνου. 

Τα καρδιαγγειακά νοσήματα και πως μπορείτε να προφυλαχθείτε… 

Γ. ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ ΣΕ ΕΜΜΕΤΡΟ ΛΟΓΟ 

 


