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Τι είναι η υγεία;

Οι φυσικές δυνάμεις που έχουμε μέσα μας  
είναι οι πραγματικοί θεραπευτές κάθε ασθένειας.

—Ιπποκράτης

Οι περισσότεροι νιώθουμε ανίσχυροι μπροστά σε θέματα 
υγείας. Η σύγχρονη κοινωνία μάς διδάσκει ότι είμαστε 

θύματα των γονιδίων, βρισκόμαστε στο έλεος μιας τυχαίας (ή 
προκαθορισμένης) μοίρας, και οι μόνοι που μπορούν να μας σώ
σουν είναι γιατροί με λευκές ρόμπες, στηθοσκόπια, νυστέρια και 
θαυματουργές φαρμακευτικές αγωγές. Ωστόσο, τα χάπια και οι 
επεμβάσεις είναι όντως οι καλύτερες λύσεις για να αντιμετωπι
στεί η αυξανόμενη εξάπλωση χρόνιων παθήσεων και ασθενειών;

Με σχεδόν τον μισό πληθυσμό των Ηνωμένων Πολιτειών 
να πάσχει από κάποια χρόνια ασθένεια,1 η απάντηση αποδει
κνύεται πιο πολύπλευρη από την απλή συνταγογράφηση ενός 
χαπιού ή από μια χειρουργική επέμβαση. Ως χρόνια πάθηση 
ορίζεται μια κατάσταση επίμονη, επαναλαμβανόμενη ή με άλ
λον τρόπο μακρά σε διάρκεια ως προς τα αποτελέσματά της 
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– μια ασθένεια που συμβαδίζει με τον χρόνο. Ο όρος «χρόνια» 
χρησιμοποιείται συνήθως όταν η πορεία της νόσου διαρκεί 
πάνω από τρεις μήνες και διαφέρει από την οξεία κατάσταση. 
Είναι σημαντικό να γίνει διάκριση μεταξύ μιας οξείας και μιας 
χρόνιας ασθένειας, διότι, όπως θα ανακαλύψετε στο βιβλίο 
αυτό, ένα από τα βασικά ζητήματα σε περιπτώσεις φθίνουσας 
υγείας και στην αποτυχία του συστήματος υγειονομικής περί
θαλψης είναι ότι εφαρμόζουμε σε χρόνιες ασθένειες ένα ιατρικό 
μοντέλο σχεδιασμένο για οξείες καταστάσεις, και έτσι αποτυγ
χάνουμε να φτάσουμε στη ρίζα του προβλήματος και να επιτύ
χουμε μόνιμη ίαση.

Τον περασμένο αιώνα, οι εξελίξεις στην επιστήμη και στην 
τεχνολογία ήταν ταχύτερες από ποτέ, όμως είμαστε πιο άρρω
στοι και πιο καταθλιπτικοί από ποτέ. Ο καρκίνος, μια χρόνια 
ασθένεια, έχει διαδοθεί πολύ και είναι εξίσου τρομακτικός ως 
διάγνωση όσο ήταν πριν από σαράντα χρόνια. Το άγχος και η 
κατάθλιψη είναι κοινά όσο το κρυολόγημα, και τα αυτοάνοσα 
νοσήματα εξαπλώνονται σαν καλοκαιρινό εξάνθημα.

Τι συμβαίνει; Τόσο τοξικός έχει γίνει ο κόσμος μας, ώστε η 
ασθένεια να είναι αναπόφευκτη; Οι χημικές ουσίες στα επεξερ
γασμένα τρόφιμα και στα οικιακά προϊόντα μπορούν ασφαλώς 
να συμβάλλουν στην ασθένεια, ωστόσο το HEAL δεν είναι ακό
μα ένα βιβλίο για διατροφή και «πράσινο» τρόπο ζωής. Είναι ένα 
βιβλίο για το πόσο βαθιά συνδεδεμένο είναι το μυαλό με τη βιο
λογία μας και τον τεράστιο αντίκτυπο που έχουν οι σκέψεις, οι 
πεποιθήσεις και τα συναισθήματά μας στη σωματική μας υγεία.
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«Κάνε ό,τι μπορείς μέχρι να μάθεις κάτι καλύτερο. 

Τότε, όταν μάθεις το καλύτερο, πράξε καλύτερα».

―Μάγια Αγγέλου

Ο αντίκτυπος του στρες

Τι είναι η υγεία; Μεταξύ των ορισμών που δίνει για την υγεία, 
το λεξικό MerriamWebster αναφέρει: 

Η κατάσταση να είναι κανείς άρτιος στο σώμα, στο 
μυαλό ή στο πνεύμα // ειδικότερα: η απαλλαγή από 
φυσικές ασθένειες ή πόνο, κατάσταση στην οποία 
κάποιος ή κάτι ακμάζει ή ευημερεί: ευεξία.

Εάν η υγεία είναι απαλλαγμένη από φυσική «δυσκολία» (στα 
αγγλικά, η λέξη dis-ease σημαίνει δυσκολία, απώλεια άνεσης), 
τότε θα μπορούσαμε να πούμε ότι η υγεία είναι, στην πραγμα
τικότητα, μια κατάσταση άνεσης (ease). Μπορούμε επίσης να 
υποθέσουμε ότι το να ευημερούμε ή να έχουμε καλή υγεία θα 
έπρεπε να είναι η φυσική μας κατάσταση, όπως βλέπουμε τα 
λουλούδια να ανθίζουν και να ευδοκιμούν στη φύση χωρίς να 
χρειάζεται να «κάνουν» το παραμικρό. Ακολούθως, όταν αρ
ρωσταίνουμε, θα πρέπει να αναρωτηθούμε τι μας βγάζει εκτός 
ισορροπίας ή έξω από τη φυσική κατάσταση ευζωίας; Σύμ
φωνα με τους ειδικούς, ο μεγαλύτερος ένοχος είναι το στρες.
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Η τρομακτική αλήθεια για το στρες

Ασκώ το επάγγελμα του γιατρού εδώ και τριάντα πέ-
ντε χρόνια και έχω εξετάσει πολλούς ασθενείς. Έχω δει 
πολλά τρελά πράγματα, και κάθε εβδομάδα που περνάει 
ενισχύεται μέσα μου όλο και περισσότερο η πίστη ότι το 
βασικό αίτιο κάθε νόσου είναι το στρες.

—Δρ Τζέφρι Τόμσον

Το 90% των ασθενειών που οδηγούν τους ανθρώπους 
στον γιατρό σχετίζεται με το στρες – αλλά φεύγουν με 
αντικαταθλιπτικά, φεύγουν με κάθε είδους φάρμακο.

—Τζόαν Μπορισένκο, PhD

Έχουμε τρία βασικά είδη στρες. Έχουμε το σωματικό 
στρες, όπως τα ατυχήματα, τραυματισμοί, πτώσεις ή 
τραύματα. Έχουμε το χημικό στρες, όπως τα βακτήρια, 
οι ιοί, οι ορμόνες στα τρόφιμα, τα βαρέα μέταλλα, οι πο-
νοκέφαλοι και τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα. Και έχου-
με και το συναισθηματικό άγχος, όπως οι οικογενειακές 
τραγωδίες, κάποια απώλεια, προβλήματα στη δουλειά 
ή οικονομικά. Όλα αυτά βγάζουν το μυαλό και το σώμα 
μας εκτός ισορροπίας.

—Δρ Τζο Ντισπένζα
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Στην εποχή της πληροφορίας, βομβαρδιζόμαστε συνεχώς 
με κακά νέα, υπό την τεράστια πίεση να παρακολουθούμε στε
νά την επικαιρότητα και βιώνουμε μια φθίνουσα σύνδεση με 
τους φυσικούς ρυθμούς του σύμπαντος. Όλοι αυτοί οι παράγο
ντες οδηγούν σε τεράστιο συναισθηματικό άγχος. Σύμφωνα με 
άρθρο του 2016 στο περιοδικό Time, στις ΗΠΑ τα παιδιά της 
γενιάς μετά την 11η Σεπτεμ βρίου «ανατράφηκαν σε μια επο
χή οικονομικής και εθνικής ανασφάλειας. Έζησαν σε εποχές 
όπου η τρομοκρατία και οι πυροβολισμοί στα σχολεία ήταν ο 
κανόνας. Μεγάλωσαν βλέποντας τους γονείς τους να αντιμε
τωπίζουν μια σοβαρή ύφεση και μπήκαν στην εφηβεία σε μια 
εποχή όπου η τεχνολογία και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
μεταμόρφωναν την κοινωνία».2

Τα περιστατικά κατάθλιψης και άγχους στους εφήβους έχουν 
εκτοξευτεί λόγω των ασφυκτικών πιέσεων από τα μέσα κοινω
νικής δικτύωσης και της κουλτούρας του ανταγωνισμού που 
συνεχώς εντείνεται. Κοινωνικά, πολιτικά και περιβαλλοντικά 
αίτια πιθανώς εμπλέκονται στην αύξηση του αριθμού των εφή
βων που είχαν ένα καταθλιπτικό επεισόδιο – 37% μεταξύ 2005 
και 2014.3 Οι μαθητές γυμνασίου σήμερα έχουν περισσότερα συ
μπτώματα άγχους από ό,τι οι εφήβοι στη δεκαετία του 1980.4 Αυ
τό είναι εξαιρετικό για τις φαρμακοβιομηχανίες που παράγουν 
αντικαταθλιπτικά και φάρμακα για ΔΕΠΥ. Δεν είναι, όμως, καλό 
για τα αναπτυσσόμενα μυαλά και τα σώματα των παιδιών μας.

Μαζί με την άνοδο των συναισθηματικά στρεσογόνων πα
ραγόντων, βιώνουμε μια παράλληλη άνοδο των χημικών πα



6 l HEAL

ραγόντων στρες στη σύγχρονη κοινωνία. Λόγω των τάσεων 
που επιβάλλουν αύξηση των ποσοτήτων και της ευκολίας στη 
βιομηχανία τροφίμων,

• βλέπουμε πιο φθηνά χημικά υποκατάστατα και συντη
ρητικά στην τροφή μας∙

• τρώμε εκτός εποχής μη τοπικά τρόφιμα που συλλέ
γονται συχνά σε άλλη χώρα και ωριμάζουν τεχνη
τά, αφού έχουν περάσει δύο εβδομάδες στον δρό
μο, μέχρι να μεταφερθούν στον προορισμό τους και

• καταναλώνουμε γενετικώς τροποποιημένα προϊόντα 
και ζωικά προϊόντα από ζώα τα οποία τρέφονται με 
αφύσικα τρόφιμα, ορμόνες και αντιβιοτικά, που πιθα
νώς έχουν αρνητικές επιπτώσεις.

Σύμφωνα με το Κέντρο για την Ασφάλεια Τροφίμων, «εκτι
μάται ότι πάνω από το 75% των επεξεργασμένων τροφίμων στα 
ράφια των σούπερ μάρκετ περιέχουν γενετικά τροποποιημέ
να συστατικά».5 Αυτή η χημική καταπόνηση και οι ουσίες που 
μοιάζουν με τροφές επιβαρύνουν το σώμα μας. Το πεπτικό σύ
στημα μπερδεύεται και αρρωσταίνει, και το ανοσοποιητικό δεν 
μπορεί να συμβαδίσει κάνοντας την απαραίτητη αποτοξίνωση, 
αποκατάσταση και αναγέννηση των λειτουργιών του. Επίσης, 
επιβλαβείς χημικές ουσίες σε πολλά προϊόντα καθαρισμού και 
ομορφιάς διαταράσσουν τις ορμόνες μας και προσθέτουν βά
ρος στο τεράστιο τοξικό φορτίο που διαχειρίζεται το σώμα μας. 
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Όσο απομακρυνόμαστε από τα φυσικά συστατικά, απομακρυ
νόμαστε από τη φυσική υγιή κατάσταση του οργανισμού μας.

Καθώς το ανοσοποιητικό σύστημα επιβαρύνεται από τη 
σύγχρονη επίθεση συναισθηματικού και χημικού στρες, γινό
μαστε πιο ευαίσθητοι σε βακτήρια, ιούς και άλλες παθογένειες 
στο περιβάλλον μας. Έχουμε πλέον κατανοήσει ότι ο βολικός, 
πλαστικοποιημένος, σύγχρονος τρόπος ζωής μας είναι δίκοπο 
μαχαίρι. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να εκμεταλλευτούμε ό,τι καλύ
τερο έχουν να προσφέρουν η επιστήμη και η τεχνολογία, αλλά 
ταυτόχρονα να προστατεύσουμε τον εαυτό μας από τις παρε
νέργειες ορισμένων εξελίξεων; Η απάντηση βρίσκεται μέσα μας.

Πώς εκδηλώνεται το σύγχρονο στρες;

Όταν αντιλαμβανόμασταν μια απειλή, παλαιότερα το 
αποκαλούσαμε ενεργοποίηση της αδρεναλίνης: είτε πο-
λεμάς είτε εξαφανίζεσαι. Εάν σας κυνηγούσε μια τίγρη, 
πόση ενέργεια θα έπρεπε να διαθέσετε για να της ξεφύγε-
τε; Η απάντηση είναι: Χρειάζομαι το 100% της ενέργειάς 
μου για να ξεφύγω από την τίγρη.

—Μπρους Λίπτον, PhD

Χιλιάδες χρόνια πριν, το δίλημμα «κάθομαι να παλέψω» 
ή «το βάζω στα πόδια» ήταν σωστό επειδή απέναντι βρι-
σκόταν ένα άγριο ζώο που απειλούσε τη ζωή μας. Όμως 
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τώρα, απέναντι βρίσκεται ο σύζυγος ή το αφεντικό, και 
όμως το σύστημα αντιδρά με τον ίδιο τρόπο, σαν να ζεί-
τε μια κατάσταση απειλητική για τη ζωή σας. Συνεπώς, ο 
οργανισμός εξακολουθεί να εκκρίνει κορτιζόλη, αδρενα-
λίνη και νοραδρεναλίνη.

—Πίτερ Κρον

Εάν βιώνετε την ένταση του διλήμματος «κάθομαι να πα-
λέψω» ή «το βάζω στα πόδια», εξαντλείτε αποθέματα από 
το πεπτικό σύστημα, από το ανοσοποιητικό, από τα υψη-
λότερα εγκεφαλικά σας κέντρα και μεταφέρετε αυτή την 
ενέργεια στους μυς για να πολεμήσετε για τη ζωή σας. Αυ-
τό σημαίνει ότι η μνήμη δεν είναι τόσο καλή, η συγκέντρω-
σή σας έχει αποδυναμωθεί, δεν μπορείτε να χωνέψετε κα-
λά, δεν μπορείτε να απομακρύνετε σωστά τις τοξίνες, και 
το ανοσοποιητικό σας σύστημα τίθεται σε χρόνιο κίνδυνο.

—Δρ Τζέφρι Τόμσον

Ο τρόπος που το σώμα ανταποκρίνεται στο στρες έχει σχε
δια στεί για αγώνα ταχύτητας αλλά στις μέρες μας όλοι τρέχουμε 
σε έναν μαραθώνιο χρόνιου άγχους. Εάν δεν επιτρέψουμε στον 
εαυτό μας την ευκαιρία να χαλαρώσει και να μπει σε κατάσταση 
ανάπαυσης και επανόρθωσης, θέτουμε την υγεία μας σε κίνδυνο. 
Βρίσκοντας τρόπους διαχείρισης του καθημερινού στρες, είτε 
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πρόκειται για άσκηση, διαλογισμό, βόλτα, είτε για απλή απομά
κρυνση από την τεχνολογία, θα σας βοηθήσει να ηρεμήσετε και 
να αφήσετε το σώμα σας να επαναφορτιστεί, να επανορθώσει 
τις φθορές του και να επιστρέψει σε κατάσταση ηρεμίας.

Τρέχετε κι εσείς καθημερινά σε μαραθώνιο στρες; Δίνετε 
χρόνο στον εαυτό σας να επανορθώσει τις φθορές του;

Ποιες είναι οι δύο καθημερινές πρακτικές που θα δεσμευ-
τείτε να ακολουθήσετε για να διαχειριστείτε το άγχος σας;

Ως παιδί, θυμάμαι να με συνεπαίρνει η ικανότητα του σώματος 
να αυτοθεραπεύεται. Όταν έγδερνα το γόνατό μου, η μαμά μου 
το καθάριζε, το γέμιζε φιλιά και το άφηνε να γιάνει μόνο του. Σε 
λίγες ημέρες το γόνατό μου ήταν σαν καινούργιο, με ελάχιστες 
ή καθόλου ενδείξεις ότι το είχα γδάρει, και τότε αυτό μου φαι
νόταν κυριολεκτικά μαγικό. Έχουμε ξεχάσει την απίστευτη, έμ
φυτη ικανότητα που έχει το σώμα να αυτοθεραπεύεται, επειδή 
έχουμε αυτοματοποιήσει από την κοινωνία την πίστη ότι χρεια
ζόμαστε έναν γιατρό για να μας σώσει ή να παράσχει εξωτερική 
θεραπεία για την αποκατάσταση της υγείας μας.

Σε κάθε τηλεοπτική εκπομπή ή ταινία που θυμάμαι να παρα
κολουθώ στην παιδική μου ηλικία υπήρχε ένας άντρας με λευκή 
ρόμπα που ερχόταν στο σπίτι κρατώντας μια μικρή μαύρη τσά
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ντα γεμάτη σωτήρια φάρμακα όταν κάποιος ήταν άρρωστος. 
Σήμερα, οι εκπομπές τείνουν να επικεντρώνονται σε δράματα 
ζωής και θανάτου που εκτυλίσσονται στα επείγοντα. Όλες αυ
τές οι εικόνες μάς έχουν διδάξει ότι, όταν είμαστε άρρωστοι ή 
τραυματισμένοι, χρειαζόμαστε κάτι ή κάποιον άλλον, πέραν 
του εαυτού μας, για να γιατρευτούμε. Οι γιατροί ξέρουν να βά
ζουν στη θέση του ένα σπασμένο οστό, αλλά αυτό που πραγμα
τικά αναγεννά και θεραπεύει το οστό είναι η φυσική νοημοσύ
νη, ενσωματωμένη στο DNA κάθε κυττάρου. Ένας στοργικός 
γονιός μπορεί να απολυμάνει ένα γδάρσιμο, αλλά η φυσική 
νοημοσύνη και η λειτουργία του ανοσοποιητικού είναι αυτές 
που ξαναχτίζουν, αναγεννούν και τελικά θεραπεύουν τον ιστό.

Άραγε, αυτή η ίδια θεραπευτική δύναμη ισχύει για πιο σύν
θετες χρόνιες παθήσεις, όπως ο καρκίνος, τα αυτοάνοσα και 
τα προβλήματα ψυχικής υγείας; Αυτό ακριβώς το ερώτημα εί
ναι που με ώθησε να ξεκινήσω αυτήν την εξερεύνηση για την 
έννοια της ίασης. Πόσο βαθιά πηγαίνει στ’ αλήθεια η έμφυτη 
θεραπευτική μας δύναμη;

Η φυσική μας νοημοσύνη

Υπάρχει ένα ωάριο και ένα σπερματοζωάριο που ενώνο-
νται. Στη συνέχεια, τα κύτταρα αρχίζουν να αναδύονται. 
Χωρίζονται και συνεργάζονται, και γίνονται μυαλό, οστά, 
μάτια, δάχτυλα, δάχτυλα ποδιών, καρδιά, συκώτι. Υπάρχει 
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μια φυσική νοημοσύνη που μετατρέπει το έμβρυο σε μω-
ρό. Υπάρχει μια φυσική νοημοσύνη που κάνει τους πλανή-
τες να περιστρέφονται γύρω από τον ήλιο. Η ίδια φυσική 
νοημοσύνη λειτουργεί και στο σώμα σας. Αυτή τη στιγμή 
οι πνεύμονές σας αναπνέουν και η καρδιά σας χτυπά.

—Μαριάν Γουίλιαμσον

Η νοημοσύνη που μας δίνει ζωή, που χωνεύει το φαγητό 
μας, που διατρέχει το αυτόνομο νευρικό σύστημα – εί-
ναι ο μεγαλύτερος θεραπευτής στον κόσμο. Εμείς πρέπει 
απλώς να μην μπερδευόμαστε στα πόδια της.

—Δρ Τζο Ντισπένζα

Καθώς η σύγχρονη κοινωνία εξελίσσεται, απομακρυνόμα
στε σταθερά από τη φύση, τον φυσικό ρυθμό, τη λειτουργία 
και τη σειρά των πραγμάτων. Χρειάζεται να βρούμε τη σωστή 
ισορροπία για την ενσωμάτωση της αρχαίας σοφίας και της 
φυσικής ιατρικής, χρησιμοποιώντας τις βέλτιστες και λιγότερο 
επιβλαβείς τεχνολογικές εξελίξεις που προσφέρει η επιστήμη. 
Η φύση ξεδιπλώνεται τέλεια, μέχρι να μπει στον δρόμο της κά
τι τεχνητό ή ο ανθρώπινος παράγοντας. Η φύση διατηρεί ισορ
ροπίες, αυτορρυθμίζεται, αναζωογονείται και αυτοκαθαρίζε
ται. Το ανθρώπινο σώμα ακολουθεί τους ίδιους κανόνες. Έχει 
σχεδιαστεί για να αυτορρυθμίζονται και να αυτοθεραπεύο νται. 
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Εμπόδια είναι η τεχνολογία (χημική και ηλεκτρική) και η φοβι
στική συνειδητότητα (ανεπάρκεια, απληστία και η ψευδαίσθη
ση του αποχωρισμού). Είναι καιρός η νέα επιστήμη να συγχω
νευτεί με την αρχαία σοφία και να αποκατασταθούν η αρμονία 
και η ισορροπία που είναι τόσο προφανείς στη φύση.

«Η κύρια αυταπάτη του ανθρώπου είναι  

η πεποίθησή του ότι υπάρχουν και άλλες αιτίες εκτός 

από τη δική του συνείδηση».

―Νέβιλ Γκοντάρ

Είστε οι αρχιτέκτονες της δικής σας ίασης

Η πιο προηγμένη επιστημονική έρευνα της εποχής μας 
δείχνει πλέον ότι κάθε όργανο στο ανθρώπινο σώμα έχει 
την ικανότητα να αυτοθεραπεύεται, αν βρεθεί στο κα-
τάλληλο περιβάλλον. Ακόμα και τα όργανα για τα οποία 
πιστεύαμε πως κάτι τέτοιο δεν ήταν εφικτό, όπως ο ιστός 
του νωτιαίου μυελού, ο εγκεφαλικός ιστός, ο καρδιακός 
ιστός κ.ά. Όμως, όλα αυτά τα όργανα είναι σχεδιασμένα να 
αυτοθεραπεύονται υπό τις κατάλληλες συνθήκες και στο 
σωστό περιβάλλον. Ποιες είναι αυτές οι προϋποθέσεις; 
Κάποιες είναι περιβαλλοντικές, όπως το νερό, ο αέρας. 
Κάποιες είναι χημικές, όπως τα συμπληρώματα που παίρ-
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νουμε και κάποια φυτικά προϊόντα που οι πρόγονοί μας εί-
χαν καταλάβει και χρησιμοποίησαν με μεγάλη επιτυχία για 
την επούλωση του σώματος πολύ πριν από την εμφάνιση 
της σύγχρονης ιατρικής. Αλλά αυτό που με εντυπωσιάζει 
πραγματικά είναι το εσωτερικό περιβάλλον. Αυτό είναι το 
περιβάλλον για το οποίο τόσο εύγλωττα μίλησε ο Βούδας 
όταν είπε ότι κάθε άνθρωπος είναι αρχιτέκτονας της δικής 
του θεραπείας και του δικού του πεπρωμένου.

—Γκρεγκ Μπράντεν

Η σύνδεση μυαλού/σώματος είναι το «εσωτερικό περιβάλ
λον» στο οποίο αναφέρεται ο Γκρεγκ Μπράντεν – από τους 
σημαντικότερους παράγοντες για την υγεία μας. Το εξωτερικό 
περιβάλλον και οι επιλογές που κάνουμε στον τρόπο ζωής μας 
δια δραματίζουν σημαντικό ρόλο στη γενική υγεία μας. Αλλά 
όταν μιλάμε για ίαση, ίσως οι πιο σημαντικοί παράγοντες είναι 
οι σκέψεις στο μυαλό μας και τα συναισθήματα στην καρδιά μας.

«Το σώμα σας είναι απλώς η ζωντανή έκφραση  

της οπτικής σας για τον κόσμο».

―Καρλ Φρέντερικ

Η σύγχρονη ιατρική έχει μόλις αρχίσει να ενσωματώνει τη νέα 
επιστήμη που αποδεικνύει την επίδραση του μυαλού στο σώμα. 
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Σε αυτό το βιβλίο θα ανακαλύψουμε πώς οι σκέψεις μας, οι πε
ποιθήσεις και τα συναισθήματά μας επηρεάζουν την υγεία, ίσως 
σε μεγαλύτερο βαθμό από τη διατροφή και την άσκηση, ή ακόμα 
και από μια φαρμακευτική αγωγή. Θα μάθουμε ότι το σώμα είναι 
στην πραγματικότητα σχεδιασμένο για να αυτοθεραπεύεται και 
το πώς να ενεργοποιούμε τον εσωτερικό ισχυρό μηχανισμό θε
ραπείας. Θα ξαναπάρουμε την υγεία μας στα χέρια μας.

Η συμβατική ιατρική έχει τη θέση της, και είμαι ευγνώμων 
που ζω σε μια εποχή όπου γνωρίζουμε τόσα πολλά για το αν
θρώπινο σώμα. Αλλά, μέχρι να αποκαλύψουμε την αλήθεια για 
το πώς λειτουργεί στην πραγματικότητα η σύνδεση μυαλού/σώ
ματος, παραμένουμε αδύναμα θύματα σε έναν τρομακτικό κό
σμο. Σώμα και μυαλό συνδέονται άρρηκτα, κι όλοι συνδεόμαστε 
βαθιά με τον κόσμο γύρω μας. Όταν μιλάμε για αυτοΐαση, είναι 
δυνατόν να γίνουν πολύ περισσότερα πράγματα από αυτά που 
μας έχουν καθοδηγήσει να πιστεύουμε. Μπορούμε να αποκαλύ
ψουμε αυτές τις αλήθειες ώστε να κάνουμε δυνατές επιλογές και 
να ζούμε τη ζωή μας όσο πληρέστερα γίνεται, κάθε μέρα.

Τα σώματά μας δεν είναι σχεδιασμένα μόνο για να αυτοθε
ραπεύονται, είναι προορισμένα να μεγαλουργούν.

«Υπάρχουν μόνο δύο ημέρες τον χρόνο που δεν 

μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Το χθες και το αύριο.  

Το σήμερα είναι η κατάλληλη ημέρα να αγαπήσουμε, 

να πράξουμε, να ζήσουμε».

―Δαλάι Λάμα
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Κεφάλαιο 1 Τα σημεία-κλειδιά

• Ήρθε η ώρα να αντιμετωπίσουμε την επικράτηση των 
χρόνιων ασθενειών και να κάνουμε αλλαγές υπέρ της 
φυσικής μας κατάστασης υγείας και άνεσης.

• Το 90% των ασθενειών που οδηγούν τους ανθρώπους 
στον γιατρό σχετίζεται με το άγχος.

• Υπάρχουν τρεις βασικοί τύποι στρες: σωματικό, χημι
κό, και συναισθηματικό – καθένας από τους τρεις μπο
ρεί να θέσει το σώμα εκτός ισορροπίας.

• Τα σώματά μας κατέχουν μια φυσική νοημοσύνη που 
μας κρατάει ζωντανούς, μας ρυθμίζει και μας αναγεν
νά χωρίς εμείς οι ίδιοι να το αντιλαμβανόμαστε καν.

• Οι σκέψεις, οι πεποιθήσεις και τα συναισθήματά μας 
έχουν εξαιρετικά ισχυρό αντίκτυπο στην σωματική 
μας υγεία.

• Πρέπει να πάρουμε την υγεία στα χέρια μας, να ανα
ζητήσουμε τρόπους να αξιοποιήσουμε τη σύνδεση 
μυαλού/σώματος και να ενεργοποιήσουμε τον ισχυρό 
θεραπευτή που όλοι κρύβουμε μέσα μας.


