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Σθμείωμα εκδότθ 

Οι  δφο διαλζξεισ  οι  οποίεσ  ζχουν ςυγκεντρωκεί  εδϊ,  δόκθκαν ςτισ  
24 Σεπτεμβρίου 1936. ‘Θταν μία ςθμαντικι θμερομθνία για τον            
Δρ. Ζντουαρντ Μπαχ (Dr Edward Bach). Σθματοδότθςε τόςο τα 
πεντθκοςτά του γενζκλια όςο και τθν ζκδοςθ του “Δϊδεκα Κεραπευτζσ 
και Άλλα Λάματα” (The Twelve Healers and Other Remedies), τθσ 
ανακεωρθμζνθσ και τελικισ καταγραωισ των 38 ιαμάτων ςτο ςφςτθμά 
του. 

Θ τοποκεςία -το Τεκτονικό Μζγαρο ςτο Γκόλντςμικσ Λζιν, 
Γουόλινγκωορντ (the Masonic Hall in Goldsmiths Lane, Wallingford)- 
κατείχε επίςθσ ςθμαςία για τον Μπαχ, ο οποίοσ είχε μυθκεί ςτουσ 
Ελευκεροτζκτονεσ το 1918 και ανικε ςτα τάγματα του Λονδίνου 
Γουόρικςαϊρ, όυαλ Χάμπτον Κόρτ και Νόρμπουρυ κατά τθν παραμονι 
του ςτο Λονδίνο. Στα τελευταία χρόνια ζπαυςαν οι ςυνδρομζσ του, 
αλλά διατιρθςε μία ςυμπάκεια για τθν οργάνωςθ. Ιταν ωυςικό να 
ςτραωεί ςε αδελωοφσ μαςόνουσ όταν αναηθτοφςε χϊρο διεξαγωγισ 
για τθν πρϊτθ από μία ςειρά προγραμματιςμζνων ομιλιϊν του. 

Θ μεγαλφτερθ διάλεξθ -θ πρϊτθ που παρουςιάηεται εδϊ- ιταν ανοιχτι 
ςτο ευρφ κοινό. Θ ςυνοπτικότερθ είχε διατθρθκεί για τουσ 
οικοδεςπότεσ του, τουσ μαςόνουσ. Θ γλϊςςα που χρθςιμοποιικθκε 
ςτισ ομιλίεσ  διαωζρει ελαωρϊσ -θ χριςθ των λζξεων όπωσ αδελωοί, 
αδελωότθτα και τάγμα ςτθ δεφτερθ, δίνουν μία μαςονικι χροιά- αλλά 
το μινυμα και ςτισ δφο είναι το ίδιο. Θ κεντρικι ιδζα του Μπαχ είναι θ 
απλότθτα του ςυςτιματοσ, μία απλότθτα που ωζρνει τθ δφναμθ τθσ 
ίαςθσ ςτα χζρια όλων. 
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Λίγεσ εβδομάδεσ μετά τθν παρουςίαςθ αυτϊν των διαλζξεων θ υγεία 
του Μπαχ άρχιςε να καταρρζει. Είκοςι χρόνια πριν, το 1917, του είχαν 
δωκεί μόνο τρεισ μινεσ ηωισ. Αυτι τθ ωορά ζνιωςε ςίγουροσ ότι είχε 
ωτάςει θ ϊρα του. Είχε ιδθ προγραμματίςει να μιλιςει και ςε άλλουσ 
χϊρουσ τθσ περιοχισ, όπωσ δείχνουν οι αωίςεσ που παρατίκενται ςτο 
τζλοσ αυτισ τθσ ζκδοςθσ, και οι βοθκοί του Νόρα Γουίκσ, Βίκτορ 
Μποφλεν και Μζρι Τζιμπορ ανζλαβαν να εκπλθρϊςουν αυτζσ τισ 
δεςμεφςεισ και να παραδϊςουν το μινυμα του Μπαχ με τισ ίδιεσ του 
τισ λζξεισ. Μετά το κάνατο του Μπαχ ςτισ 27 Νοεμβρίου 1936 
ςυνζχιςαν να παραδίδουν αυτό το μινυμα με αωοςίωςθ, όπωσ κάνει 
και το Κζντρο Μπαχ ςιμερα. Θ ςυνεχισ χριςθ αυτϊν των λζξεων είναι 
απολφτωσ κατάλλθλθ. Θ ελπίδα που αντιπροςωπεφει το ςφςτθμα 
Μπαχ δεν ζχει ποτζ εκωραςτεί καλφτερα από ότι από τον ίδιο τον 
Μπαχ: άνθρωποι ςαν εςάσ μπορείτε να βοηθήςετε τουσ εαυτοφσ ςασ. 

 

 
Το Κζντρο Μπαχ, 2014 
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ΡΟΛΟΓΟΣ. 
 
Από τουσ πρϊτουσ χρόνουσ τθσ ιςτορίασ, διαπιςτϊνουμε ότι τα 

βότανα ζχουν χρθςιμοποιθκεί ωσ κεραπευτικά ιάματα, και ότι από 
τόςο παλιά όςο υπάρχουν καταγραωζσ, ο άνκρωποσ είχε τθν πίςτθ ότι 
ςτα βότανα του λιβαδιοφ και τθσ κοιλάδασ και τθσ πλαγιάσ βρίςκονταν 
θ δφναμθ να κεραπεφει τισ αςκζνειζσ του.  Εκατοντάδεσ χρόνια πριν το 
Χριςτό, οι αρχαίοι Λνδοί και Άραβεσ κακϊσ και άλλεσ ωυλζσ ιταν 
ειδιμονεσ ςτθ χριςθ των δϊρων τθσ Φφςθσ, όπωσ επίςθσ και οι 
πρϊτοι Αιγφπτιοι, αργότερα οι Ζλλθνεσ και οι ωμαίοι, ςυνεχίηοντασ ςε 
μικρότερο βακμό μζχρι και τθν εποχι μασ. 

Τϊρα, δεν είναι πικανό για χιλιάδεσ χρόνια, μεγάλα ζκνθ 
διαωορετικϊν κρθςκειϊν και χρωμάτων να ζχουν ακατάπαυςτα 
πιςτζψει, και επίμονα μελετιςει και χρθςιμοποιιςει τα Βότανα τθσ 
Φφςθσ ωσ κεραπείεσ, εκτόσ και αν πίςω από όλα υπιρχε μία μεγάλθ 
αλικεια.   

Σε παλιζσ εποχζσ, δε χρθςιμοποίθςαν και δίδαξαν τθ χριςθ των 
βοτάνων μόνο οι γιατροί των χωρϊν, αλλά οι ίδιοι οι κακθμερινοί 
άνκρωποι είχαν ςθμαντικι γνϊςθ των πλεονεκτθμάτων τουσ, και ιταν 
ικανοί να ωροντίςουν τουσ εαυτοφσ τουσ ςε πολλζσ περιπτϊςεισ 
διαταραχϊν.  

Αυτι θ χϊρα δεν αποτελεί εξαίρεςθ, αν και ςτισ μζρεσ μασ θ 
χριςθ ωυςικϊν μζςων δεν είναι τόςο γενικευμζνθ. Ωςτόςο, μζχρι και 
μόλισ μία ι δφο γενιζσ πίςω, και ακόμα και ςιμερα ςτα πιο 
απομακρυςμζνα μζρθ τθσ γθσ, τα νοικοκυριά διακζτουν το δικό τουσ 
ντουλάπι βοτάνων κακϊσ και κεραπείεσ για τισ αςκζνειεσ του ςπιτικοφ 
τουσ. 

Ζχουν γραωτεί διάωορα βιβλία ςτθν Αγγλία κατά τα τελευταία 
τετρακόςια ι πεντακόςια χρόνια ςτθ Βοτανοκεραπεία, ζνα από τα 
τελευταία και πιο διάςθμα είναι του Κάλπεπερ (Kulpepper), που 
γράωτθκε πριν από περίπου τριακόςια χρόνια.   

Μπορείτε ακόμα να βρείτε αυτό το βιβλίο, μελετθμζνο και 
χρθςιμοποιθμζνο και ςε περίοπτθ κζςθ ςτα περιςςότερα ςπίτια τθσ 
υπαίκρου των Βρετανικϊν Νιςων, και παρόλο που περιζχει τθν 
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καταγραωι άνω των 300 βοτάνων, το οποίο πρζπει να ςθμαίνει πολλι 
μελζτθ, είναι τόςθ θ πίςτθ που εξακολουκεί να υπάρχει, που οι 
άνκρωποι κάνουν τον κόπο να κατακτιςουν τθ γνϊςθ του και να 
κεραπεφςουν τισ περιςςότερζσ από τισ δικζσ τουσ ενοχλιςεισ. 

Κατά τθ διάρκεια τθσ ιςτορίασ ζχουν υπάρξει καιροί, που θ 
αςκζνεια αντιμετωπίςτθκε με επιτυχία ουςιαςτικά μονάχα με βότανα. 
Άλλεσ ωορζσ θ ςπουδαία και ωυςικι τζχνθ τθσ ίαςθσ είχε ςε μεγάλο 
βακμό ξεχαςτεί: θ παροφςα είναι μία από αυτζσ τισ ωορζσ. Αλλά τζτοια 
είναι θ δφναμθ του τρόπου τθσ Φφςθσ, που είναι βζβαιο ότι κα 
επιςτρζψει ςε εμάσ.   

Τον παλιό καιρό όταν ζνα ςπουδαίο ζκνοσ εξαωανίηονταν, 
πολλζσ από τισ διδαχζσ του χάνονταν μαηί του, αλλά τϊρα, κακϊσ οι 
ανακαλφψεισ γίνονται άμεςα πολφ πιο κακολικζσ, υπάρχει θ ελπίδα ότι 
οι ευλογίεσ που μασ δίνονται, ζτςι όπωσ κα ανακαλφπτονται εκ νζου, 
κα εξαπλωκοφν ςε όλο τον κόςμο και ζτςι πάντα κα διατθροφνται       
με αςωάλεια ςε κάποια χϊρα. Τα βότανα ςτα οποία γίνεται αναωορά 
ςε αυτι τθν ομιλία, αν και ζχουν πρόςωατα ανακαλυωκεί, 
χρθςιμοποιοφνται ιδθ ευρζωσ ςε πολλά μζρθ του κόςμου. 

Είναι βζβαιο ότι ςε εκείνουσ τουσ καιροφσ που τα ςωςτά βότανα 
ιταν γνωςτά και χρθςιμοποιοφνταν, καυμάςια κεραπευτικά 
αποτελζςματα πρζπει να ιταν γενικευμζνα, και οι λαοί αυτϊν των 
χρόνων πρζπει να είχαν πολφ μεγάλθ πίςτθ ςε αυτά. Εάν δε ςυνζβαινε 
κάτι τζτοιο, θ ωιμθ, θ εμπιςτοςφνθ, θ πίςτθ τθσ κεραπείασ που ζχει 
αποδοκεί ςτα βότανα, δε κα είχε επιηιςει από τθν άνοδο και τθν 
πτϊςθ αυτοκρατοριϊν, και δε κα ιταν ςυνεχϊσ ςτο μυαλό των 
ανκρϊπων για εκατοντάδεσ και χιλιάδεσ χρόνια. 

Θ κεραπεία με τουσ κακαροφσ, αμόλυντουσ, πανζμορωουσ 
εκπρόςωπουσ τθσ Φφςθσ είναι ςίγουρα θ μόνθ από όλεσ τισ μεκόδουσ 
θ οποία ζλκει τουσ περιςςότερουσ από εμάσ, και βακιά μζςα ςτον 
εςωτερικό μασ εαυτό, ςίγουρα υπάρχει κάτι ςχετικά με αυτό που 
ακοφγεται πραγματικά αλθκινό: κάτι που μασ λζει -αυτόσ είναι ο 
τρόποσ τθσ Φφςθσ και είναι ο ςωςτόσ.    

Στθ Φφςθ ψάχνουμε με ςιγουριά να ικανοποιιςουμε όλεσ τισ 
ανάγκεσ που μασ κρατάνε ηωντανοφσ, αζρα, ωϊσ, τροωι, νερό, κ.ο.κ. 
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Δεν κα μποροφςε ςε αυτό το εξαίρετο ςχζδιο που τα παρζχει όλα, να 
λθςμονθκεί θ κεραπεία των αςκενειϊν και τθσ δυςτυχίασ. 

Ζτςι βλζπουμε ότι θ Βοτανοκεραπεία πθγαίνει πίςω ςτισ πιο 
πρϊιμεσ εποχζσ που είναι γνωςτζσ ςτον άνκρωπο, ότι ςυνζχιςε όλεσ 
αυτζσ τισ εκατονταετίεσ τόςο ςτθ χριςθ όςο και ςτθ ωιμθ, και ότι 
πολλζσ ωορζσ ςτθν ιςτορία ζχει υπάρξει θ κφρια και ςχεδόν μοναδικι 
μζκοδοσ ίαςθσ. 

Το ςφςτθμα το οποίο ςυηθτιζται ςιμερα ζχει ςθμαντικά  
πλεονεκτιματα ςε ςχζςθ με άλλα.  

Ρρϊτον. Πλα αυτά τα ιάματα είναι ωτιαγμζνα από υπζροχα 
λουλοφδια, ωυτά και δζντρα τθσ Φφςθσ. Κανζνα από αυτά δεν είναι 
δθλθτθριϊδεσ οφτε μπορεί να κάνει ηθμιά, όςο και να λθωκεί.  

Δεφτερον. Είναι μόνο 38 ςτον αρικμό, που ςθμαίνει ότι είναι 
ευκολότερο να βρει κανείσ το ςωςτό βότανο να χορθγιςει, από το αν 
ιταν πάρα πολλά.  

Τρίτον. Θ μζκοδοσ για να επιλζξει κάποιοσ ποιό ίαμα να δϊςει 
είναι αρκετά απλι για να τθν κατανοιςουν οι περιςςότεροι.    

Τζταρτον. Οι κεραπείεσ που ζχουν επιτευχκεί ζχουν υπάρξει 
τόςο καυμάςιεσ, που ζχουν ξεπεράςει όλεσ τισ προςδοκίεσ ακόμα και 
εκείνων που χρθςιμοποιοφν τθ μζκοδο, κακϊσ και των αςκενϊν που 
ζχουν λάβει όωελοσ.   

Αυτά τα βότανα ζχουν επιτφχει ξανά και ξανά εκεί που κάκε άλλθ 
κεραπεία, που ζχει δοκιμαςτεί, ζχει αποτφχει.  

Και τϊρα, αωοφ ςασ ζδωςα μία ιδζα για το πόςο αρχαία και 
ωθμιςμζνθ είναι θ μεγάλθ τζχνθ τθσ ίαςθσ των πακιςεων μζςω των 
βοτάνων, ασ περάςουμε ςτον κφριο λόγο τθσ αποψινισ ομιλίασ. 
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ΜΕΟΣ 2. 
 
Οι κφριοι ςτόχοι τθσ αποψινισ διάλεξθσ είναι δφο: 
Ρρϊτον: να ςασ περιγράψω μία νζα μζκοδο βοτανικισ 

κεραπείασ.   
Δεφτερον: να μειϊςω όςο το δυνατόν περιςςότερο κάκε ωόβο 

που οποιοςδιποτε από εςάσ μπορεί να ζχει για τθν αςκζνεια.   
Αν και ιταν πριν από εωτά μόλισ  χρόνια όταν ανακαλφωκθκαν  

τα πρϊτα μίασ ςειράσ 38 βοτάνων, που αποτελοφν το κζμα αυτισ τθσ 
διάλεξθσ, ωςτόςο ςε αυτό το ςφντομο διάςτθμα αυτά τα βότανα ζχουν 
αποδειχκεί ότι ζχουν τθν πιο καυμάςια δφναμθ κεραπείασ. Αυτι θ 
απόδειξθ διαπιςτϊκθκε όχι μόνο ςε αυτι τθ χϊρα, όχι μόνο ςε χϊρεσ 
τθσ θπειρωτικισ Ευρϊπθσ, αλλά και ςε χϊρεσ τόςο μακρινζσ όςο θ 
Λνδία, θ Αμερικι, θ Νζα Ηθλανδία, θ Αυςτραλία, κ.ο.κ. 

Είναι αδφνατο να ςασ μιλιςω για τον τεράςτιο αρικμό ατόμων 
που βρικαν όωελοσ και κεραπείεσ, επειδι είναι διεςπαρμζνοι ςχεδόν 
ςε όλο τον κόςμο, αλλά αυτό που γνωρίηουμε, είναι ότι εκατοντάδεσ 
και χιλιάδεσ πάςχοντεσ ζχουν λάβει βοικεια που δεν τθ κεωροφςαν 
πικανι, και ιταν πζρα από κάκε ελπίδα που είχε απομείνει μζςα τουσ.  

Τα ςθμαντικά ςθμεία κεραπείασ με αυτά τα βότανα είναι:  
1. ότι τα ιάματα είναι όλα ωτιαγμζνα από όμορωα ωυτά και 

δζντρα τθσ Φφςθσ, και ότι κανζνα από αυτά δεν μπορεί να πλθγϊςει 
οφτε να βλάψει.  

2. ότι χωρίσ γνϊςθ τθσ ιατρικισ, θ χριςθ τουσ μπορεί να 
κατανοθκεί τόςο εφκολα ϊςτε να μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν μζςα 
ςτο νοικοκυριό. Σκεωκείτε μια ςτιγμι τί ςθμαίνει αυτό. Υπάρχουν 
ανάμεςά μασ ςχεδόν ςε κάκε πόλθ ι χωριό κάποιοι που ζχουν ςε μικρό 
ι μεγάλο βακμό τθν επικυμία να μποροφν να βοθκιςουν ςτθν 
αςκζνεια, να μποροφν να ανακουωίςουν από τον πόνο και να 
κεραπεφςουν τουσ άρρωςτουσ, αλλά ζχουν αποτραπεί από τισ 
περιςτάςεισ από το να γίνουν γιατροί ι νοςοκόμοι, και δεν ζχουν 
αιςκανκεί ότι μπόρεςαν να πραγματοποιιςουν τθν επικυμία ι τθν 
αποςτολι τουσ.   
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Αυτά τα βότανα τοποκετοφν ςτα χζρια τουσ τθ δφναμθ να 
κεραπεφουν μεταξφ των δικϊν τουσ οικογενειϊν, ωίλων και όλων γφρω 
τουσ.   

Ρζρα από το επάγγελμά τουσ, τουσ δίνεται θ δυνατότθτα να 
κάνουν ςτον ελεφκερο χρόνο τουσ ζνα πολφ μεγάλο καλό, όπωσ πολλοί 
κάνουν ςιμερα, και υπάρχουν και κάποιοι που ζχουν αωιςει ακόμα και 
τθ δουλειά τουσ για να αωιερϊςουν όλο τουσ το χρόνο ςε αυτι τθ 
μορωι κεραπείασ.   

Σθμαίνει για αυτοφσ που είχαν πάντα ζνα ιδανικό, ζνα όνειρο να 
ανακουωίηουν αυτοφσ που υποωζρουν, ότι τουσ ζχει γίνει δυνατό, είτε 
πρόκειται για το δικό τουσ ςπιτικό είτε για ευρφτερθ κλίμακα. 

Ξανά να ςασ τονίςω ότι δε χρειάηεται επιςτθμονικι γνϊςθ όταν 
κεραπεφετε με αυτά τα βότανα: οφτε καν το όνομα τθσ αςκζνειασ ι τθσ 
πάκθςθσ δεν απαιτείται. Δεν είναι θ αςκζνεια που ζχει ςθμαςία, είναι 
ο αςκενισ. Δεν είναι αυτό που ζχει ο αςκενισ. Δεν είναι θ αςκζνεια, 
όπωσ ονομάηεται, που πραγματικά είναι το ςθμαντικό πράγμα που 
πρζπει να κεραπεφςουμε, επειδι θ ίδια αςκζνεια ενδζχεται να 
προκαλζςει διαωορετικά αποτελζςματα ςε διαωορετικοφσ ανκρϊπουσ. 
Εάν τα αποτελζςματα ιταν ίδια πάντα ςε όλουσ τουσ ανκρϊπουσ, κα 
ιταν εφκολο να γνωρίηουμε ποιό ιταν το όνομα τθσ νόςου, αλλά δεν 
ιςχφει κάτι τζτοιο. Και αυτόσ είναι ο λόγοσ που ςυχνά ςτθν ιατρικι 
επιςτιμθ είναι τόςο δφςκολο να δϊςουμε όνομα ςε μία ςυγκεκριμζνθ 
ενόχλθςθ από τθν οποία ο αςκενισ υποωζρει.  

Δεν είναι θ αςκζνεια που ζχει ςθμαςία. Είναι ο αςκενισ. Ο 
τρόποσ με τον οποίο αυτόσ ι αυτι ζχει επθρεαςτεί είναι ο πραγματικόσ 
οδθγόσ μασ για τθ κεραπεία.  

Στθ ςυνθκιςμζνθ κακθμερινι ηωι, ο κακζνασ από εμάσ ζχει ζνα 
δικό του χαρακτιρα. 

Αυτόσ αποτελείται από τισ προτιμιςεισ μασ, τισ δυςαρζςκειζσ 
μασ, τισ ιδζεσ μασ, τισ ςκζψεισ, τισ επικυμίεσ, τισ ωιλοδοξίεσ, τον τρόπο 
που ωερόμαςτε ςτουσ άλλουσ, κ.ο.κ. 

Τϊρα αυτόσ ο χαρακτιρασ δεν είναι του ςϊματοσ, είναι του 
μυαλοφ, και το μυαλό είναι το πιο λεπτό και ευαίςκθτο μζροσ του 
εαυτοφ μασ. Ζτςι μποροφμε να αναρωτθκοφμε αν το μυαλό με τισ 
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διάωορεσ διακζςεισ του κα είναι το πρϊτο που κα δείξει ςυμπτϊματα 
αςκζνειασ, και με το να είναι τόςο ευαίςκθτο, κα είναι ζνασ πολφ 
καλφτεροσ οδθγόσ για εμάσ ςτθν αςκζνεια από το να εξαρτιόμαςτε από 
το ςϊμα. 

Οι μεταβολζσ ςτο μυαλό μασ κα μασ κατευκφνουν  ξεκάκαρα ςτο 
ίαμα που χρειαηόμαςτε, ακόμα και όταν το ςϊμα ενδεχομζνωσ  
εμωανίςει ελάχιςτθ αλλαγι.  

Τϊρα ασ ςτρζψουμε τθν προςοχι μασ ςε οριςμζνουσ από τουσ 
διάωορουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ μία ςυγκεκριμζνθ ενόχλθςθ 
μπορεί να επθρεάςει ζνα άτομο. 

Πλοι γνωρίηουμε ότι θ ίδια αςκζνεια μπορεί να μασ οδθγιςει 
εντελϊσ διαωορετικά: αν ο Τόμι κολλιςει ιλαρά, ίςωσ γίνει 
ευερζκιςτοσ, θ Σίςςυ ίςωσ είναι ςιωπθλι και νυςταγμζνθ, ο Τηόνι 
μπορεί να κζλει χάδια, ο μικρόσ Ρίτερ ίςωσ είναι όλο νεφρα και 
ωοβιςμζνοσ, ο Μπόμπι μπορεί να κζλει να τον αωιςουν μόνο του, 
κ.ο.κ.  

Τϊρα, εάν θ αςκζνεια ζχει τόςο διαωορετικά αποτελζςματα, 
είναι ςίγουρο ότι δεν ζχει κάποιο νόθμα να κεραπεφςουμε μόνο τθν 
αςκζνεια, είναι καλφτερα να κεραπεφςουμε τον Τόμι, τθ Σίςςυ, και τον 
Τηόνι και τον Ρίτερ και τον Μπόμπι και να κάνουμε κακζναν από 
αυτοφσ καλά, και τότε ‘αντίο’ ιλαρά. 

Αυτό που είναι ςθμαντικό να ςασ τονίςω, είναι ότι δεν είναι θ 
ιλαρά που δείχνει τθν κατεφκυνςθ για τθ κεραπεία, αλλά είναι ο 
τρόποσ με τον οποίο το παιδάκι επθρεάηεται, και θ διάκεςθ του μικροφ 
είναι ο πιο ακριβισ οδθγόσ για να μάκουμε τί χρειάηεται αυτόσ ο 
ςυγκεκριμζνοσ αςκενισ.  

Και όπωσ οι διακζςεισ μασ οδθγοφν ςτθ κεραπεία τθσ αςκζνειασ, 
ζτςι μποροφν επίςθσ να μασ προειδοποιιςουν για μία ενόχλθςθ που 
πλθςιάηει και να μασ δϊςουν τθ δυνατότθτα να ςταματιςουμε τθν 
επίκεςθ.  

Ο μικρόσ Τόμι επιςτρζωει ςπίτι από το ςχολείο αςυνικιςτα  
κουραςμζνοσ ι νυςταγμζνοσ ι ευερζκιςτοσ ι κζλοντασ να γκρινιάξει ι 
ίςωσ να μείνει μόνοσ, κ.ο.κ. Δεν είναι ακριβϊσ ‘ο εαυτόσ του’ όπωσ κα 
λζγαμε. Καλοςυνάτοι γείτονεσ ζρχονται και λζνε ‘Ο Τόμι αρρωςταίνει 
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από κάτι, κα χρειαςτεί να περιμζνετε’. Αλλά γιατί να περιμζνει κανείσ: 
αν ο Τόμι αντιμετωπιςτεί ςφμωωνα με τθ διάκεςι του, μπορεί πολφ 
ςφντομα να γυρίςει από ‘όχι ακριβϊσ ο εαυτόσ του’, ςε ‘ακριβϊσ ο 
εαυτόσ του’, όταν οποιαδιποτε αςκζνεια και αν προμθνφονταν, δε κα 
προκφψει. 

Και αντίςτοιχα με οποιονδιποτε από εμάσ, πριν από ςχεδόν όλα 
τα ςφμπτωμα υπάρχει ςυνικωσ ζνα διάςτθμα που δεν είμαςτε ςε 
απόλυτθ ωόρμα ι νιϊκουμε καταπονθμζνοι. Αυτι είναι θ ςτιγμι να 
αντιμετωπίςουμε τθν κατάςταςι μασ, να βροφμε τθ ωόρμα μασ και να 
εμποδίςουμε τα πράγματα να εξελιχκοφν περαιτζρω. 

Θ πρόλθψθ είναι καλφτερθ από τθ κεραπεία, και αυτά τα ιάματα 
μασ βοθκοφν με ζνα καυμάςιο τρόπο να γίνουμε καλά, και να 
προςτατευόμαςτε από τθν επίκεςθ δυςάρεςτων πραγμάτων. 

Αρκετά όμωσ για τα αρχικά ςτάδια τθσ αςκζνειασ. Τϊρα ασ 
ςκεωτοφμε αυτοφσ που είναι άρρωςτοι για κάποιο διάςτθμα ι ακόμα 
και για πολφ καιρό. Υπάρχει ξανά κάκε λόγοσ να είναι αιςιόδοξοι ότι κα 
ωωελθκοφν, είτε με βελτίωςθ είτε με ανάρρωςθ. Ροτζ μθν αωιςετε 
κανζνα να εγκαταλείψει τθν ελπίδα να γίνει καλά: τόςο καυμάςιεσ 
βελτιϊςεισ και τόςο καυμαςτζσ αναρρϊςεισ ζχουν ςυμβεί με τθ χριςθ 
αυτϊν των βοτάνων, ακόμα και ςε εκείνουσ που είχε κεωρθκεί χαμζνθ 
υπόκεςθ ότι κάτι μπορεί να γίνει. Δεν υπάρχει πια λόγοσ να 
απελπίηονται. 

Θ χρόνια αναπθρία ζχει αποκαταςτακεί ςε μία ηωι 
χρθςιμότθτασ, ςυνοδευόμενθ από τθν επανεμωάνιςθ μεγάλθσ 
ευτυχίασ και μίασ καλφτερθσ και ωωτεινότερθσ οπτικισ για τθ ηωι 
γενικότερα.     

Μθν αωινετε κανζνα να ωοβθκεί το όνομα που δίνεται ςε 
οποιαδιποτε αςκζνεια. Σε τελικι ανάλυςθ, τί  άξιο ωόβου υπάρχει ςε 
ζνα όνομα, ενϊ παράλλθλα δεν υπάρχει καμία αςκζνεια από μόνθ τθσ 
που να είναι ανίατθ.  Αυτό μπορεί να διαβεβαιωκεί, επειδι όςοι 
υπζωεραν από τζτοιου είδουσ ενοχλιςεισ, που τα ονόματά τουσ είναι 
ωοβερά και τρομακτικά, ζχουν επίςθσ γίνει καλά. Αν κάποιοι αςκενείσ 
το ζχουν πετφχει αυτό, αντίςτοιχα μποροφν να το κάνουν και άλλοι. 
Κάποιεσ ωορζσ παίρνει λιγότερο χρόνο να κεραπεφςει κανείσ μια 
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αποκαλοφμενθ ωρικτι αςκζνεια ςε μερικοφσ, από ότι μία που 
κεωρείται λιγότερο ςοβαρι ςε άλλουσ. Εξαρτάται περιςςότερο από το 
άτομο παρά από τθν αςκζνεια.  

Τϊρα, είναι ακριβϊσ θ ίδια αρχι κεραπείασ ςτισ χρόνιεσ 
αςκζνειεσ όπωσ είναι ςτισ ελαωριζσ και ςφντομεσ ι ςε αυτζσ που μόλισ 
απειλοφν να εμωανιςτοφν. 

Επειδι ςε μία ενόχλθςθ που ςυνεχίηεται για κάποιο διάςτθμα   
εξακολουκοφμε να διατθροφμε τουσ χαρακτιρεσ μασ, δθλαδι τισ 
επικυμίεσ, τισ ελπίδεσ, τισ ιδζεσ, τισ ςυμπάκειεσ, τισ αντιπάκειεσ, κ.ο.κ. 

Ζτςι και πάλι το μόνο που απαιτείται είναι να παρατθριςετε πϊσ 
επθρεάηεται ζνασ αςκενισ από τθν αςκζνεια, αν υπάρχει κατάκλιψθ, 
απελπιςία ότι δε κα γίνει καλά, ωόβοσ ότι κα χειροτερζψει, 
ευερεκιςτικότθτα, αν κζλει παρζα, επικυμία να είναι ιςυχοσ και μόνοσ, 
κ.ο.κ., και να επιλζξετε το ίαμα ι τα ιάματα  που είναι κατάλλθλα για 
τισ διάωορεσ διακζςεισ. 

Και είναι υπζροχο εδϊ και πάλι, ότι όπωσ και ςτθν αςκζνεια που 
απειλεί με εμωάνιςθ, αν μπορζςουμε να βγάλουμε τον αςκενι από το 
‘δεν είναι ακριβϊσ ο εαυτόσ του’, θ αςκζνεια δε κα του ςυμβεί. 
Επομζνωσ ςε περιπτϊςεισ που ςυνεχίηονται  για μεγάλο διάςτθμα, 
κακϊσ οι διάωορεσ διακζςεισ, θ κατάκλιψθ, ο ωόβοσ, κλπ., 
εξαωανιςτοφν, ζτςι και οι αςκενείσ κα είναι καλφτερα μζςα τουσ, 
περιςςότερο ςαν οι πραγματικοί εαυτοί τουσ, και με αυτό τον τρόπο θ 
αςκζνεια, ανεξάρτθτα με το τί μπορεί να είναι, ωεφγει επίςθσ. 

Υπάρχει ακόμα άλλθ μία κατθγορία ανκρϊπων, αρκετά 
διαωορετικι, αυτοί που δεν είναι πραγματικά άρρωςτοι με τθν τυπικι 
ζννοια τθσ λζξθσ, παρόλα αυτά πάντα κάτι τουσ πάει λάκοσ. Μςωσ όχι 
ςοβαρό, αλλά αρκετό για να κάνει τθ ηωι τουσ δοκιμαςία και βάροσ 
κάποιεσ ωορζσ, και οι οποίοι κα ιταν πραγματικά ευγνϊμονεσ αν 
απαλλάςςονταν  από τισ ενοχλιςεισ τουσ. Τισ περιςςότερεσ ωορζσ 
ζχουν δοκιμάςει πολλά πράγματα για να απελευκερωκοφν από τα 
προβλιματά τουσ, αλλά δεν ζχουν καταωζρει να βρουν γιατρειά. 

Ανάμεςα ςε αυτοφσ είναι και εκείνοι που ζχουν ςυχνοφσ 
πονοκεωάλουσ, άλλοι υπόκεινται ςε ςοβαρά κρυολογιματα κάκε 
χρόνο, κάποιοι  υποωζρουν από καταρροι ι ρευματιςμοφσ ι 
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δυςπεψία ι κόπωςθ ματιϊν ι άςκμα ι ελαωριζσ καρδιακζσ πακιςεισ, 
αχπνία, κ.λπ., ότι και να είναι αυτό.  

Και τί χαρά είναι να μποροφμε να δϊςουμε ανακοφωιςθ ςε 
αυτοφσ τουσ ανκρϊπουσ, όταν ςυχνά περίμεναν ότι κα ζπρεπε να 
υπομείνουν τθν αςκζνεια ςε όλθ τουσ τθ ηωι, και ειδικά ςε αυτοφσ που 
ζτρεμαν ότι τα ςυμπτϊματά τουσ κα χειροτζρευαν με τθν θλικία. 
Τζτοιεσ περιπτϊςεισ μποροφν να κεραπευτοφν και πολφ ςυχνά το 
όωελοσ ξεκινά λίγο μετά τθν ζναρξθ τθσ κεραπείασ. 

Και τζλοσ, άλλθ μία κατθγορία:  τα άτομα που είναι αρκετά καλά, 
δυνατοί και υγιείσ, ωςτόςο ζχουν τισ δυςκολίεσ τουσ. 

Αυτοί οι άνκρωποι που βρίςκουν τθ δουλειά ι τθ διαςκζδαςι 
τουσ να δυςκολεφουν περιςςότερο από πράγματα όπωσ: υπερβολικό 
άγχοσ να κάνουν το ςωςτό ι είναι πολφ ενκουςιϊδεισ, και καταπονοφν 
και κουράηουν τουσ εαυτοφσ τουσ. Ι εκείνοι που ωοβοφνται τθν 
αποτυχία, ςκεωτόμενοι τουσ εαυτοφσ τουσ λιγότερο ζξυπνουσ από τουσ 
άλλουσ ι εκείνοι που είναι ανίκανοι να αποωαςίςουν τί κζλουν, εκείνοι 
που ωοβοφνται ότι κάτι κα ςυμβεί ςτουσ αγαπθμζνουσ τουσ, που 
πάντα ωοβοφνται το χειρότερο ακόμα και χωρίσ κανζνα λόγο, εκείνοι 
που είναι πολφ δραςτιριοι και ανιςυχοι και ποτζ δε ωαίνεται να 
χαλαρϊνουν, εκείνοι που είναι πολφ ευαίςκθτοι και ντροπαλοί και 
νευρικοί, κ.ο.κ. Πλα αυτά τα πράγματα, αν και μπορεί να μθν 
ονομάηονται αςκζνειεσ, προκαλοφν δυςτυχία και ανθςυχία. Ραρόλα 
αυτά μποροφν να διορκωκοφν και τότε μία πρόςκετθ χαρά κα 
γεννθκεί.   

Επομζνωσ βλζπουμε πόςο μεγάλθ είναι θ δφναμθ των ςωςτϊν 
βοτάνων να κεραπεφουν. Πχι μόνο για να μασ κρατοφν δυνατοφσ και 
να μασ προςτατεφουν από τθν αρρϊςτια, όχι μόνο για να ςταματοφν 
τθν αρρϊςτια όταν υποβόςκει, όχι μόνο για να μασ ανακουωίηουν και 
να μασ κεραπεφουν όταν είμαςτε ςτεναχωρθμζνοι και άρρωςτοι, αλλά 
επίςθσ και για να ωζρουν γαλινθ, ευτυχία και χαρά ςτο μυαλό μασ 
όταν δεν υπάρχει τίποτα εμωανϊσ κακό με τθν υγεία μασ. 

Μία ακόμα ωορά, ασ γίνει αρκετά ςαωζσ  ότι, είτε πρόκειται     
για καταπόνθςθ, είτε κάποιοσ δεν είναι εντελϊσ ο εαυτόσ του, είτε 
πρόκειται για προςπάκεια να αποτραπεί μία αςκζνεια, είτε είναι μία 
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ςφντομθ αρρϊςτια ι μακρά, θ αρχι είναι θ ίδια: κεραπεφςτε τον 
αςκενι. Κεραπεφςτε τον ςφμωωνα με τθ διάκεςθ, ςφμωωνα με το 
χαρακτιρα, τθν ατομικότθτά του, και δε κα κάνετε λάκοσ. 

Σκεωτείτε μία ακόμα ωορά τθ χαρά που ωζρνει, ςε όποιον κζλει 
να είναι ςε κζςθ να κάνει κάτι για αυτοφσ που είναι άρρωςτοι, να 
μπορεί να βοθκάει ακόμα και εκείνουσ για τουσ οποίουσ θ ιατρικι 
επιςτιμθ δεν μπορεί να κάτι τίποτε παραπάνω. Τουσ δίνει τθ δφναμθ 
να είναι κεραπευτζσ ανάμεςα ςτουσ  ςυνανκρϊπουσ τουσ. 

Για μία άλλθ μία ωορά, ςκεωκείτε τί διαωορετικι προοπτικι 
ωζρνει αυτό ςτθ ηωι μασ, τθν απϊλεια του ωόβου, και τθν αφξθςθ τθσ 
ελπίδασ. 

Αυτι θ κεραπευτικι μζκοδοσ ζχει ολοκλθρωκεί, ζχει 
δθμοςιευκεί και δοκεί δωρεάν ζτςι ϊςτε άνκρωποι όπωσ εςείσ να 
μπορείτε να βοθκιςετε τουσ εαυτοφσ ςασ, τόςο ςτθν αςκζνεια όςο για 
να διατθρείςτε καλά και δυνατοί. Δεν απαιτεί επιςτιμθ, μόνο λίγθ 
γνϊςθ και ςυμπόνια και κατανόθςθ τθσ ανκρϊπινθσ ωφςθσ, το οποίο 
είναι ςφνθκεσ ςχεδόν ςε όλουσ μασ. 
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ΤΑ ΛΑΜΑΤΑ. 
 
Δεν υπάρχει χρόνοσ απόψε το βράδυ να ςασ δϊςω μια ςφνοψθ 

και για τα 38 Λάματα. Και δεν είναι απολφτωσ απαραίτθτο, γιατί αν 
καταλάβετε τον τρόπο με τον οποίο χρθςιμοποιοφνται τρία ι τζςςερα 
από αυτά ζχετε τθ κεμελιϊδθ αρχι που εωαρμόηεται ςε όλα. 

Ζτςι κα εξετάςουμε τα Λάματα που δίνονται ςε περίπτωςθ 
ΦΟΒΟΥ.   

Δεν ζχει ςθμαςία αν πρόκειται για ζνα ατφχθμα, για μία ξαωνικι 
νόςο, για μία χρόνια αςκζνεια ι ακόμα και για εκείνουσ που είναι 
απολφτωσ καλά με τον εαυτό τουσ. Εάν ο ωόβοσ είναι παρόν, κα  
πρζπει να δοκεί ζνα από τα Λάματα για το ωόβο.  

Φυςικά, ίςωσ να απαιτοφνται ταυτόχρονα και άλλα Λάματα, 
κακϊσ ενδζχεται να είναι παροφςεσ και άλλεσ καταςτάςεισ. Τότε κα 
μποροφςαν να δοκοφν επιπρόςκετα, αλλά αυτό εξαρτάται από τθν 
περίπτωςθ.  

Ο ωόβοσ είναι πολφ  ςυνθκιςμζνοσ με μία μορωι ι με άλλθ, όχι 
μόνο ανάμεςα ςε αρρϊςτουσ, αλλά και ανάμεςα ςε εμάσ που μπορεί 
κατά τα άλλα να είμαςτε καλά. Αλλά ότι και αν είναι, τα Λάματα κα μασ 
βοθκιςουν να απελευκερωκοφμε από αυτό το τεράςτιο ωορτίο που 
αποκαλοφμε ωόβο. 

Υπάρχουν πζντε τφποι ωόβου, και επομζνωσ υπάρχουν πζντε 
Λάματα, ζνα για κάκε τφπο. 

Ο πρϊτοσ είναι όταν ο ωόβοσ είναι πάρα πολφ μεγάλοσ, 
ιςοδφναμοσ με τρόμο ι πανικό, είτε εςωτερικά ςτον αςκενι, είτε 
επειδι θ κατάςταςθ είναι τόςο ςοβαρι  για να προκαλζςει ζντονο 
ωόβο ςε όςουσ είναι τριγφρω. Μπορεί να είναι ςε περίπτωςθ αιωνίδιασ 
αςκζνειασ ι ατυχιματοσ,  αλλά πάντα όταν υπάρχει ζκτακτθ ανάγκθ ι 
κίνδυνοσ, δϊςτε το κατάλλθλο Μαμα για αυτό, ωτιαγμζνο από ζνα μικρό 
ωυτό που ονομάηεται ROCK ROSE. 

Είναι ζνα πανζμορωο ωυτό με ζνα λαμπερό κίτρινο λουλοφδι, 
μεγαλϊνει ςυνικωσ ςε πλαγιζσ όπου το ζδαωοσ είναι πετρϊδεσ ι 
βραχϊδεσ, ενϊ μία καλλιεργοφμενθ ποικιλία μπορεί να βρεκεί ςε 
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βραχόκθπουσ. Ωςτόςο αυτό που μεγαλϊνει ςτθ ωφςθ κα πρζπει πάντα 
να επιλζγεται για κεραπεία. 

Αυτό το Μαμα είχε υπζροχα αποτελζςματα, και πολλζσ 
ανθςυχθτικζσ περιπτϊςεισ βελτιϊκθκαν μζςα ςε λεπτά ι ϊρεσ από τθ 
ςτιγμι που δόκθκε. 

Κεντρικά κζματα για αυτό το Μαμα είναι ο πανικόσ, ο τρόμοσ, θ 
ζκτακτθ ανάγκθ ι ο κίνδυνοσ.  

Ο δεφτεροσ τφποσ ωόβου είναι πιο ςυνθκιςμζνοσ, και είναι 
αυτόσ που ιςχφει ςτθν κακθμερινι ηωι. 

Τουσ ςυνθκιςμζνουσ ωόβουσ τουσ ζχουμε τόςοι πολλοί από 
εμάσ. Ο ωόβοσ ατυχθμάτων, ο ωόβοσ τθσ αςκζνειασ, ο ωόβοσ για ζνα 
ςφμπτωμα που χειροτερεφει, ο ωόβοσ για το ςκοτάδι, να μείνουμε 
μόνοι, οι κλζωτεσ, θ ωωτιά, θ ωτϊχεια, τα ηϊα, οι άλλοι άνκρωποι, 
κ.ο.κ. Φόβοι για ςυγκεκριμζνα πράγματα, είτε υπάρχει λόγοσ είτε όχι. 

Το Μαμα για αυτό είναι ζνα  υπζροχο ωυτό που λζγεται  
MIMULUS - κάπωσ ςαν το Μόςχο (Musk). Μερικά καλοκαίρια 
μεγαλϊνει ςτο ρυάκι του Γιοφελμ, που τρζχει κατά μικοσ του δρόμου.  

Ο τρίτοσ τφποσ ωόβου αωορά εκείνα τα αόριςτα ακατανόθτα 
πράγματα που δεν μποροφν να εξθγθκοφν. Σαν να πρόκειται να ςυμβεί 
κάτι  τρομερό, χωρίσ καμία ιδζα για το τί μπορεί να είναι.  

Πλοι αυτοί οι ωόβοι για τουσ οποίουσ δεν μπορεί να δοκεί 
αιτιολογία, και παρόλα αυτά είναι πολφ πραγματικοί και ενοχλθτικοί 
για τον άνκρωπο, απαιτοφν το Μαμα του δζντρου ASPEN. Και θ 
ανακοφωιςθ που ζχει ωζρει ςε πολλοφσ είναι πραγματικά  υπζροχθ. 

Ο τζταρτοσ τφποσ ωόβου είναι αυτόσ όταν υπάρχει τρόμοσ ότι το 
μυαλό υπερωορτϊνεται, και ο ωόβοσ ότι δεν μπορεί αντζξει τόςθ 
ζνταςθ. 

Πταν μασ ζρχονται παρορμιςεισ να κάνουμε πράγματα  τα  
οποία δε κα ζπρεπε κανονικά να μασ περάςουν από το μυαλό  ι ζςτω 
για μία ςτιγμι να ςκεωτοφμε να τα κάνουμε. 

Το Μαμα για αυτό προζρχεται από το CHERRY PLUM, το οποίο 
αναπτφςςεται ςτουσ ωράκτεσ γφρω από αυτι τθν περιοχι. Αυτό 
απομακρφνει όλεσ τισ λανκαςμζνεσ ιδζεσ και δίνει ςτον πάςχοντα 
νοθτικι δφναμθ και εμπιςτοςφνθ. 
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Τζλοσ, ο πζμπτοσ τφποσ είναι ο ωόβοσ για τουσ άλλουσ, ειδικά 
για τουσ αγαπθμζνουσ μασ. 

Αν επιςτρζψουν αργά, υπάρχει θ ςκζψθ ότι κάποιο ατφχθμα 
πρζπει να ζχει ςυμβεί. Αν πάνε διακοπζσ, ο ωόβοσ ότι κάποια 
καταςτροωι τουσ περιμζνει. Κάποιεσ αςκζνειεσ γίνονται πολφ  
ςοβαρζσ ενοχλιςεισ, και υπάρχει μεγάλθ ανθςυχία ακόμα για εκείνουσ 
που δεν είναι επικίνδυνα άρρωςτοι. Ράντα ωοβοφνται το χειρότερο και 
πάντα περιμζνουν κακοτυχία για τουσ ίδιουσ. 

Το Μαμα που ωτιάχνεται από το άνκοσ του RED CHESTNUT, ενόσ 
δζντρου τόςο γνωςτοφ ςε όλουσ μασ, ςφντομα διϊχνει τζτοιουσ 
ωόβουσ και μασ βοθκά να ςκεωτόμαςτε πιο ωυςιολογικά. 

Δεν είναι εφκολο να μπερδζψετε αυτοφσ τουσ πζντε 
διαωορετικοφσ τφπουσ ωόβου, κακϊσ είναι αρκετά ξεχωριςτοί. Και 
παρόλο που ο ωόβοσ είναι θ πιο ςυνθκιςμζνθ διάκεςθ που ζχουμε να 
κεραπεφςουμε, απαιτεί ζνα ι περιςςότερα από τα πζντε Λάματα για 
τθν καταπολζμθςι του ςε όλεσ τισ μορωζσ του.  

Μεταξφ των άλλων Λαμάτων, κα βρείτε εκείνα που ταιριάηουν   
ςε όλεσ τισ  πακιςεισ που μποροφν να ςυναντθκοφν. Ππωσ για 
παράδειγμα μερικά για εκείνουσ που υποωζρουν από αβεβαιότθτα, 
που ποτζ δεν ξζρουν ακριβϊσ τί κζλουν ι τί είναι ςωςτό για αυτοφσ. 
Μερικά για τθ μοναξιά. Άλλα για εκείνουσ που είναι πολφ ευαίςκθτοι. 
Άλλα για κατάκλιψθ, κ.ο.κ. 

Και με πολφ λίγθ προςπάκεια γίνεται εφκολο να βροφμε το Μαμα 
ι τα Λάματα που χρειάηεται ζνασ αςκενισ για να τον βοθκιςουμε. 

Και, για άλλθ μία ωορά, το ςθμαντικό ςθμείο είναι αυτό: Πςο 
καυμάςιο και αν ωαίνεται, ανακουωίςτε τον αςκενι ςασ από τθ 
διάκεςθ ι τισ διακζςεισ όπωσ δίνονται ςε αυτό το ςφςτθμα κεραπείασ, 
και ο αςκενισ ςασ κα είναι καλφτερα. 
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ΕΛΣΑΓΩΓΘ.   
 
 Δεν πρόκειται να επιχειριςω απόψε να ςασ δϊςω 

οποιεςδιποτε  λεπτομζρειεσ για τα υπζροχα Βότανα που αποτελοφν  
το κζμα αυτισ τθσ διάλεξθσ. Πλα αυτά μπορείτε να τα αποκτιςετε από 
το βιβλίο. Οι βαςικζσ αρχζσ είναι αυτζσ:   

Ρρϊτον: Πτι καμία ιατρικι γνϊςθ δεν απαιτείται. 
Δεφτερον: Πτι θ αςκζνεια κακαυτι δεν ζχει καμία απολφτωσ 

ςυνζπεια.   
Τρίτον: Πτι το μυαλό είναι το πιο ευαίςκθτο κομμάτι του 

ςϊματόσ μασ, και επομζνωσ ο καλφτεροσ οδθγόσ για να μασ πει ποιό 
ίαμα απαιτείται. 

Τζταρτον: Επομζνωσ μόνο ο τρόποσ με τον οποίο αντιδρά ο 
αςκενισ ςε μία αςκζνεια λαμβάνεται υπόψθ. Πχι θ ίδια θ νόςοσ.  

Ρζμπτον: Πτι ενδείξεισ όπωσ ο ωόβοσ, θ κατάκλιψθ, θ 
αμωιβολία, θ απελπιςία, θ ευερεκιςτικότθτα, θ επικυμία για παρζα ι  
θ επικυμία να μείνει μόνοσ, θ αναποωαςιςτικότθτα, είναι οι 
πραγματικοί οδθγοί για τον τρόπο με τον οποίο ζνασ αςκενισ 
επθρεάηεται από τθν αρρϊςτια του, και για το Μαμα το οποίο 
χρειάηεται. 

Δε χρειάηεται να ςασ πω για τισ Σπουδαίεσ Κεραπευτικζσ  
Λδιότθτεσ αυτϊν των Λαμάτων, πζρα από το ότι εκατοντάδεσ και 
χιλιάδεσ άνκρωποι ζχουν επιςτρζψει ςτθν υγεία, οι οποίοι δεν είχαν 
καμία ελπίδα για τίποτα άλλο παρά μόνο για μία δια βίου αςκζνεια. 
Και ςυντριπτικά νοφμερα ζχουν κεραπευτεί γριγορα από ςυνθκιςμζνθ 
αςκζνεια, όπωσ επίςθσ, τεράςτια νοφμερα ζχουν αποτρζψει τθν 
αςκζνεια ςτα αρχικά τθσ ςτάδια.  

Επιπλζον, θ ωιμθ αυτϊν των Βοτάνων είναι τζτοια  που δε 
χρθςιμοποιοφνται μόνο ςε αυτζσ τισ Νιςουσ, αλλά ςτισ περιςςότερεσ 
χϊρεσ του κόςμου.    

Θ όλθ αρχι τθσ Κεραπείασ με αυτι τθ μζκοδο είναι τόςο απλι 
που μπορεί να κατανοθκεί ςχεδόν από τον κακζνα, και ακόμα και τα 
ίδια τα Βότανα μποροφν να ςυλλεχκοφν και να ετοιμαςτοφν από 
οποιονδιποτε βρίςκει τζτοια ευχαρίςτθςθ. 
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ΜΕΟΣ 2. 
 
Αδελωοί, ζχουμε διδαχτεί ότι μζςα μασ κατοικεί μία Ηωτικι και 

Ακάνατθ Αρχι.   
Ο άνκρωποσ ςε όλουσ τουσ αιϊνεσ που ζχουμε ιςτορία, πίςτευε 

ότι υπιρχε κάτι μζςα του ανϊτερο και πιο καυμαςτό από το ςϊμα του, 
και το οποίο ςυνζχιηε να ηει μετά το κάνατο.    

Αυτι θ πεποίκθςθ ζχει υπάρξει ςτο μυαλό του ανκρϊπου από 
αμνθμονεφτων χρόνων.  

Πλοι αντιλαμβανόμαςτε ότι δεν είναι το ςϊμα μασ θ μοναδικι 
αιτία των δυςκολιϊν μασ. Δε λζμε, ‘το ςϊμα μου ανθςυχεί ι αγχϊνεται 
ι ζχει κατάκλιψθ’. Λζμε, ‘είμαι ανιςυχοσ ι αγχωμζνοσ ι μελαγχολικόσ’. 
Δε λζμε ‘το χζρι μου υποωζρει από πόνο’, λζμε, ‘το χζρι μου με πονάει’.  

Αν ιμαςταν μόνο ςϊματα, οι ηωζσ μασ κα ιταν απλϊσ για 
προςωπικό ςυμωζρον και κζρδοσ, αναηθτϊντασ παρά μόνο τισ δικζσ 
μασ ανζςεισ και τθν ανακοφωιςθ των δικϊν μασ αναγκϊν.   

Αλλά δε ςυμβαίνει αυτό. Κάκε καλοςυνάτο χαμόγελο, κάκε 
καλοςυνάτθ ςκζψθ και δράςθ, κάκε πράξθ που γίνεται από αγάπθ ι 
ςυμπαράςταςθ ι ςυμπόνια για τουσ άλλουσ, αποδεικνφει ότι  υπάρχει 
μζςα μασ κάτι ανϊτερο από αυτό που βλζπουμε. Πτι κουβαλάμε μία 
Σπίκα του Κείου, ότι μζςα μασ διαμζνει μία Ηωτικι και Ακάνατθ Αρχι.  

Και όςο περιςςότερο αυτι θ Κεία Σπίκα λάμπει μζςα μασ, όςο θ 
ηωι μασ ακτινοβολεί τθ ςυμπαράςταςι Του, τθ ςυμπόνια Του και τθν 
αγάπθ Του, τόςο γινόμαςτε αγαπθτοί από τουσ ςυνανκρϊπουσ μασ και 
δάχτυλα ςτρζωονται προσ εμάσ και λζγονται οι λζξεισ ‘Να ζνασ 
Κεάνκρωποσ’. 

Επιπλζον, το ςφνολο τθσ ειρινθσ, τθσ ευτυχίασ, τθσ χαράσ, τθσ 
υγείασ και τθσ ευθμερίασ που ζρχεται ςτθ ηωι μασ εξαρτάται επίςθσ 
και από το πόςο θ Κεία Σπίκα μπορεί να ειςχωριςει και να ωωτίςει τθν 
φπαρξι μασ.  

Από αμνθμονεφτων χρόνων ο άνκρωποσ ζχει ςτραωεί ςε δφο 
ανϊτερεσ πθγζσ για τθ Κεραπεία. Στο Δθμιουργό του, και ςτα Βότανα 
του αγροφ, τα οποία ο Δθμιουργόσ του ζχει τοποκετιςει για τθν 
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ανακοφωιςθ αυτϊν που υποωζρουν.    
Ωςτόςο, μία Αλικεια ζχει ξεχαςτεί ωσ επί το πλείςτον. Πτι εκείνα 

τα Βότανα του αγροφ που είναι τοποκετθμζνα για Κεραπεία, με το να 
παρθγοροφν, να καταπραψνουν, να ανακουωίηουν τισ ζγνοιεσ μασ, τα 
άγχθ μασ, μασ ωζρνουν πιο κοντά ςτο Κείο μζςα μασ. Και είναι αυτι θ 
αφξθςθ του Κείου μζςα μασ θ οποία ΜΑΣ κεραπεφει.  

Είναι μια πολφ καυμάςια ςκζψθ, αλλά είναι απολφτωσ αλικεια, 
ότι οριςμζνα Βότανα, με το να μασ ωζρνουν παρθγοριά, μασ ωζρνουν 
πιο κοντά ςτο Κείο ςτοιχείο μασ, και ζχει ωανεί ξανά και ξανά ςτο ότι οι 
αςκενείσ όχι μόνο αναρρϊνουν από τθν αςκζνειά τουσ, αλλά με το που 
ςυμβαίνει αυτό, θ αρμονία, θ ελπίδα, θ χαρά, θ ςυμπαράςταςθ και θ 
ςυμπόνια ειςζρχονται ςτθ ηωι τουσ ι αν αυτζσ οι ποιότθτεσ υπιρχαν 
ιδθ, γίνονται  πολφ αυξθμζνεσ.  

Επομζνωσ μποροφμε πραγματικά να ποφμε ότι οριςμζνα Βότανα 
ζχουν τοποκετθκεί για εμάσ από Κεία Μζςα, και θ βοικεια τθν οποία 
μασ δίνουν, όχι μόνο κεραπεφει το ςϊμα μασ, αλλά ωζρνει ςτισ ηωζσ 
μασ, ςτουσ χαρακτιρεσ μασ, ιδιότθτεσ του δικοφ μασ Κείου. 

Ζτςι ςτθ κεραπεία με αυτά τα Βότανα, το ςϊμα δε λαμβάνεται 
κακόλου υπόψθ. Πτι και να του ςυμβαίνει δεν ζχει καμία ςθμαςία. Το 
μόνο που αναηθτάμε είναι εκείνεσ οι ςυμπεριωορζσ του πάςχοντα, 
μζςω των οποίων ζρχεται ςε δυςαρμονία με το Ρθγάδι τθσ Ειρινθσ 
ςτθν Ψυχι του.   

Συνεπϊσ, τα ςυνθκιςμζνα ςυμπτϊματα τθσ ςάρκασ αγνοοφνται, 
και κάκε ςκζψθ δίνεται ςε πράγματα όπωσ θ κατάκλιψθ, θ 
ανυπομονθςία, θ ανθςυχία, ο ωόβοσ, θ αναποωαςιςτικότθτα, το άγχοσ, 
θ αμωιβολία, θ μιςαλλοδοξία, θ επίκριςθ, κ.ο.κ. Πλεσ εκείνεσ οι 
ποιότθτεσ που απουςιάηουν από τθ γαλινθ, τθ ςιγουριά, τθ ςυμπόνια 
που ζχει ο εςωτερικόσ μασ Εαυτόσ.  

Και κεραπεφοντασ με τα Κεία Βότανα τθσ Μαςθσ αυτζσ οι 
ανεπικφμθτεσ ποιότθτεσ κα εξαωανιςτοφν, και ζτςι με τθν εξαωάνιςι 
τουσ, ανεξάρτθτα με το ποια είναι θ αςκζνεια, το ςϊμα γίνεται καλά. 

Είναι ςαν ςε αυτόν τον αχανι πολιτιςμό του ςιμερα, ζνα  
πολιτιςμό μεγάλου ςτρεσ και πίεςθσ, θ αναταραχι να ζχει υπάρξει 
τζτοια που ζχουμε απομακρυνκεί πολφ από τθν πραγματικι Ρθγι 
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Κεραπείασ, το δικό Μασ Κεϊκό κομμάτι. Ωςτόςο ο Δθμιουργόσ μασ, 
γνωρίηοντασ αυτά τα πράγματα, μασ λυπικθκε, και με το Ζλεόσ του 
παριςχε ζνα υποκατάςτατο μζςο για να κεραπεφουμε τισ αςκζνειζσ 
μασ, μζχρισ ότου ο χρόνοσ ι θ περίςταςθ να  αποκαταςτιςει το 
αυκεντικό και το άμεςο.   

Ωςτόςο, αυτά τα υποκατάςτατα μζςα είναι υπζροχα ςτθ 
βοικειά τουσ, γιατί το να δεισ τθ χαρά, τθν ευτυχία, τθν τρυωερότθτα 
που ζρχεται ςτισ ηωζσ των ανκρϊπων κακϊσ τα Βότανα τισ 
κεραπεφουν, αποδεικνφει πζρα από κάκε αμωιβολία ότι δεν ζχει λάβει 
μόνο το ςϊμα ευλογία. 

Επιπλζον, είναι βζβαιο ότι υπάρχει αυξθμζνθ αρμονία μεταξφ 
του εςϊτερου Ανϊτερου Εαυτοφ και του εξϊτερου ςϊματοσ, που ζχει 
επθρεάςει τθ κεραπεία. 

Δε χρειάηεται να μποφμε ςε λεπτομζρειεσ για το ςφνολο των 38, 
αυτζσ μπορείτε να τισ πάρετε από το βιβλίο. Αρκεί να ποφμε ότι 
υπάρχει ζνα για κάκε διάκεςθ που μπορεί να τεκεί ςε αντιπαλότθτα με 
τον ευτυχιςμζνο, χαροφμενο εαυτό μασ. Και το μοναδικό που είναι 
απαραίτθτο, είναι να γνωρίηετε εκείνθ τθ διάκεςθ ι τισ διακζςεισ που 
είναι παροφςεσ ςτον αςκενι και να δϊςετε το Μαμα ι τα Λάματα που τισ 
απομακρφνουν. 

Δεν ζχει ςθμαςία αν θ αςκζνεια είναι μόλισ του ενόσ λεπτοφ ι  
πολλϊν ετϊν, θ αρχι είναι θ ίδια. 

Επιπλζον, ςκεωτείτε τί ςθμαίνει αυτό ςτθν κακθμερινι ηωι. 
Σχεδόν όλοι μασ ζχουμε κάποιο χαρακτθριςτικό που είναι εκτόσ 
αρμονίασ, όπωσ θ κατάκλιψθ, θ ανθςυχία, ο ωόβοσ, κ.ο.κ. Αυτά τα 
Βότανα τα απομακρφνουν και κάνοντάσ το, όχι μόνο κλείνουν τθν 
πόρτα ςτθν είςοδο τθσ νόςου, αλλά κάνουν και τθ ηωι μασ πιο 
ευτυχιςμζνθ, πιο χαροφμενθ και πιο χριςιμθ. 

Και τί ανϊτερο υπάρχει ανάμεςα ςε όλεσ τισ Ευγενείσ Τζχνεσ από 
τθ Κεραπεία. Και τί  πιο αρμοςτό ςτθν Αδελωότθτα του Ανκρϊπου από 
το, όπωσ μερικά από τα Ραλαιά Τάγματα, να ωζρνει ανακοφωιςθ ςε 
αυτοφσ που πονοφν, παρθγοριά ςε όςουσ βρίςκονται ςε δοκιμαςία ι 
ςτενοχϊρια, και άνεςθ και ελπίδα ςε όςουσ ζχουν πλθγεί. 

Και αυτά τα Λάματα τοποκετοφν ςτα χζρια όλων τθ δφναμθ να 
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κάνουν αυτά τα πράγματα. Πχι από δικι τουσ δφναμθ, αλλά από τθ 
Δφναμθ που εναπόκεςε ο Μεγάλοσ Δθμιουργόσ ςτα Κεραπευτικά Του 
Βότανα. 
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