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Εισαγωγή 
 

Κριτήρια επιλογής θέματος 

 

Η επιλογή του θέματος της ερευνητικής μας εργασίας (project) προέκυψε μέσα από την 

ανάγκη των μαθητών για μια επιστημονική διερεύνηση μιας έννοιας, η οποία αποτέλεσε και 

αποτελεί πεδίο διαμάχης πολλών επιστημονικών, φιλοσοφικών και θρησκευτικών 

αντιλήψεων. Παρά τις αποστάσεις και την διαφορετικότητα των γνώσεων η Αλχημεία 

διακρίνεται σ’ όλα τα μέρη της υδρογείου από μια απόλυτη ομοιογένεια 

Τέθηκαν λοιπόν ερωτήματα προς διερεύνηση όπως: 

• Ποια η σχέση της Αλχημείας με διάφορες επιστήμες π.χ. Χημεία, Φιλοσοφία , Ιστορία 

• Ποια τα σύμβολα, τα κρυφά νοήματα, οι αλληγορίες και τα μηνύματα για την 

πραγματοποίηση των πειραμάτων και την κατάκτηση των πνευματικών επιτευγμάτων 

Στις πρώτες συναντήσεις δόθηκε έμφαση σε συζητήσεις που αφορούσαν την δομή που 

θα είχε η εργασία, τα θέματα που θα απασχολούσαν τα παιδιά και θα έπρεπε να θίξουν, το 

μοίρασμα  των υποθεμάτων καθώς επίσης και στη δημιουργία ομάδων ανάλογα με τις 

γνώσεις, τις δεξιότητες και τις δυνατότητες που είχε κάθε μαθητής. Έτσι μετά από ομόφωνη 

απόφαση της ολομέλειας καταρτίστηκαν οι ομάδες και τα υποθέματα που ανέλαβε η καθεμία 

1. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΛΧΗΜΕΙΑΣ 

2. ΕΡΩΤΙΚΗ ΑΛΧΗΜΕΙΑ 

3. ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΑΛΧΗΜΕΙΑ 

4. AΛΧΗΜΕΙΑ  ΚΑΙ  ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 

ΟΜΑΔΕΣ  ΚΑΙ  ΚΑΤΑΝΟΜΗ  ΥΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 

1η  ομάδα 

Ζέρβα  Φωτεινή 
Καρδάκου  Θεανώ 
Καστανάρα  Ελένη 

Παπαγόρα  Χρυσάνθη 

 

Υπόθεμα : ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΛΧΗΜΕΙΑΣ 

2η  ομάδα 



4 

 

Αθανασιάδης  Νικόλαος 
Βαβλούκης  Γεώργιος 

Ζέρβας  Ιωάννης 
Παπαγιοβάννης  Ιωάν. 

 

Υπόθεμα : ΕΡΩΤΙΚΗ ΑΛΧΗΜΕΙΑ 

3η  ομάδα 

Ζορμπά  Ευανθία 
Μανώλα  Ειρήνη 
Μύρος  Ιωάννης 
Ντολλάνι  Στέλα 

 

Υπόθεμα : ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΑΛΧΗΜΕΙΑ 

4η  ομάδα 

Ζανδέ  Ευανθία 
Καραχίτος  Ιωάνης 
Καρδάκου  Θεανώ 
Κιοσέ  Κλεμεντίνα 
Κοσμά  Ιφιγένεια 

 

Υπόθεμα :  ΑΛΧΗΜΕΙΑ  ΚΑΙ  ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 

Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων του Α΄ τετραμήνου και ειδικότερα κατά την διάρκεια της 
πρώτης ώρας δόθηκε βαρύτητα στη συγκέντρωση υλικού (οπτικό, ακουστικό, σχετικά κείμενα 
και άρθρα) το οποίο αξιολογήθηκε, τροποποιήθηκε και βελτιώθηκε με κριτήριο την 
αναγκαιότητα της κατανόησης των πληροφοριών που συλλέχθηκαν. Κατά τη διάρκεια της 
δεύτερης ώρας δίνονταν η δυνατότητα είτε παρακολούθησης σχετικών βίντεο σε επιλεγμένους 
διαδικτυακούς τόπους είτε σε συζητήσεις που απέβλεπαν στην ανάλυση των υπαρχόντων 
πληροφοριών με στόχο την καλύτερη οργάνωση της εργασίας.  

Κατά τη διάρκεια του Β΄ τετραμήνου, οι μαθητές έχοντας συλλέξει το απαραίτητο υλικό,  
πραγματοποίησαν τις παρακάτω ενέργειες: 

-  Επιλογή και εκτέλεση συνταγών  ‘’ γλυκών αλχημειών ‘’ με ταυτόχρονη αναζήτηση των 
επιμέρους υλικών που χρησιμοποιήθηκαν από τις ομάδες εργασίας και ιδιαίτερα αυτών των 
ιδιαίτερων συστατικών που προσέδιδαν την ξεχωριστή γεύση στις δημιουργίες τους. 

- Δημιούργησαν και ανέλυσαν τις πληροφορίες που συνέλλεξαν από τις διάφορες πηγές στις 
οποίες ανέτρεξαν καθ’ όλη τη διάρκεις του προγράμματος  
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-  Οργάνωσαν την τελική παρουσίαση της ερευνητικής εργασίας η οποία και παρατίθεται στην 
πλήρη μορφή της στους παρακάτω συνδέσμους 

ΒΑΣΙΚΟΙ  ΑΞΟΝΕΣ  ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΤΗΣ   ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

• Επιλογή θέματος με βάση τα προαναφερθέντα κριτήρια 

• Προσδιορισμός των υποθεμάτων και ομαδοποίηση των ενοτήτων που θα περιλαμβάνει κάθε 

υπόθεμα 

• Συγκέντρωση πληροφοριών και ένταξη τους μετά από συζητήσεις στην αντίστοιχη 

υποενότητα 
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1.    ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΛΧΗΜΕΙΑΣ 

  1.1   Όρος και προέλευση   

 Η λέξη Αλχημεία προέρχεται από το αραβικό οριστικό άρθρο Αλ- και τη λέξη Χημεία . Η 
προέλευση της λέξης Χημεία παραμένει ακόμη και σήμερα αντικείμενο πολλών θεωριών και 
αναζητήσεων. Η επικρατέστερη εκδοχή είναι ότι σχετίζεται με τις λέξεις χημία και χυμεία. Η 
"χημία" εικάζεται ότι προέρχεται από την αρχαία αιγυπτιακή λέξη κεμ (= μαύρος), διότι ως 
τέχνη και επιστήμη συνδέθηκε με την Αίγυπτο, που σύμφωνα με τον Πλούταρχο ονομαζόταν 
και Μαύρη Γη ή Μαύρη Χώρα. Ακόμη μπορεί να σχετίζεται με τη μετατροπή των "μαύρων" 
ορυκτών και μεταλλευμάτων σε χρήσιμες ουσίες και μέταλλα.  

  Οι πρώτες χημικές γνώσεις διαδόθηκαν ταχύτατα στη Μεσαιωνική Ευρώπη, χάρις στους 
Αλχημιστές. Με μια πορεία μέσα από παρανοήσεις και λάθη, μέσα από ένα συνονθύλευμα 
μυστικισμού, προκαταλήψεων και παράξενων θρησκευτικών δοξασιών, κατάφερε να 
αναδειχθεί η Χημεία ως ένας αυτεξούσιος επιστημονικός κλάδος κάπου κατά τον 17ου αιώνα, 
χάρις στη δουλειά λίγων πραγματικά φωτισμένων ανθρώπων. 

 

   Η αλχημεία άνθησε στο Μεσαίωνα. Λέγεται ότι έχει καταγωγή από την αρχαία Περσική 
Αυτοκρατορία. Αλχημιστές υπήρχαν στην Μεσοποταμία (τμήμα του σημερινού Ιράκ), στην 
Αίγυπτο, στην Περσία (σημερινό Ιράν), στην Ινδία, στην Κίνα, στην Ιαπωνία, στην Κορέα, στην 
Αρχαία Ελλάδα, στην αρχαία Ρώμη.  

  Η ανάπτυξη της Αλχημείας και των αλχημιστών ήταν κάτι το αναμενόμενο κατά τον 
Μεσαίωνα, αφού οι ειδικές γνώσεις σε θέματα μεταλλουργίας και χρήσης των φαρμακευτικών 
βοτάνων για τη θεραπεία ασθενειών, υπήρξαν πάντοτε σημαντικοί παράγοντες πλουτισμού. Η 
επιστήμη της Χημείας από αντικείμενο επιστημονικής γνώσης και αναζήτησης μετατράπηκε σε 
εμπορευματικό προϊόν με μεγάλη ζήτηση και χρηματική αξία. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1
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Οι αλχημιστές πίστευαν ότι υπάρχουν τέσσερα βασικά στοιχεία-ουσίες: η φωτιά, ο αέρας, η γη 
και το νερό και τρία αιθέρια στοιχεία: το θειάφι, το αλάτι και ο υδράργυρος. Η Αλχημεία ήταν 
ιδιαίτερα διαδεδομένη στη μεσαιωνική Ευρώπη. Πολλά από τα αλχημιστικά βιβλία ήταν 
γεμάτα με ανούσια μαγικά ξόρκια, επικλήσεις και άλλα αποκρυφιστικά στοιχεία.  

1.2  Στόχοι των αλχημιστών  

      Οι σημαντικότεροι στόχοι των αλχημιστών ήταν η ουτοπική μετατροπή (μετουσίωση) των 
κοινών μετάλλων σε χρυσό ή ασήμι, όπως και η δημιουργία του ελιξιρίου της ζωής(από την 
αρχαία ελληνική λέξη: ξήριον -ουσία που "ξηραίνει" τα τραύματα- και στη συνέχεια την 
αραβική: el iksir), το οποίο θα θεράπευε όλες τις ασθένειες και θα παρέτεινε τη ζωή του 
ανθρώπου. Η Φιλοσοφική Λίθος (lapis philosophorum) ήταν μια μυθική ουσία και βασικό 
συστατικό για την επίτευξη των στόχων αυτών. Για τους αλχημιστές η φιλοσοφική λίθος 
αντιπροσώπευε το πέμπτο στοιχείο ή την πέμπτη ουσία ή την πεμπτουσία (quinta essentia ή 
quintessence), την ύπαρξη της οποίας δεχόταν ο Αριστοτέλης. Επίσης, οι αλχημιστές 
αναζητούσαν ένα είδος "παγκόσμιου" διαλύτη, δηλαδή μια ουσία που θα μπορούσε να 
διαλύσει κάθε άλλη .   

 

'Ολες αυτές οι παράδοξες έννοιες και ουσίες συχνότατα συγχέονταν μεταξύ τους, συχνά 
σημαίνανε το ίδιο πράγμα και συνδυάζανε όλες τις παραπάνω ιδιότητες.Οι αλχημιστές δεν 
επεδίωκαν μόνο τη βελτίωση κάποιων ιδιοτήτων των υλικών ή την παράταση του χρόνου 
ζωής, αλλά έδιναν και μια πνευματική διάσταση στις αναζητήσεις τους.Οι αλχημιστές 
συνήθιζαν να κρατούν ως επτασφράγιστα μυστικά τις λεπτομέρειες των τεχνικών τους και να 
κρατούν σημειώσεις χρησιμοποιώντας "κρυπτογραφικά" σύμβολα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα 
να ταυτιστούν με μυστικιστικές ομάδες και συντεχνίες με "ύποπτους σκοπούς". Αλλά και οι 
ίδιοι οι αλχημιστές, τις περισσότερες φορές σκόπιμα και για λόγους εντυπωσιασμού και 
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βιοπορισμού, δεν επεδίωξαν να διαχωρίσουν την "τέχνη" τους από το υπερφυσικό, το μαγικό 
και τη δεισιδαιμονία και άφηναν να εννοηθεί ότι διατηρούσαν επαφές με δαίμονες.  

 

1.3  Διωγμοί των Αλχημιστών  

    Οι αλχημιστές υπέστησαν πολλούς διωγμούς ανά τους αιώνες. Η εξάσκηση της αλχημικής 
τέχνης πολλές φορές απαγορεύτηκε από θεσμικά πρόσωπα όπως ο Πάπας Ιωάννης XXII (1317) 
ή ο Ερρίκος ο IV της Αγγλίας (1403). Οι αλχημιστές αποτυπώνονταν σε έργα ζωγραφικής ή 
κείμενα ως άνθρωποι αναξιόπιστοι, ψεύτες και κλέφτες. Απ' εναντίας, ο Ροδόλφος ο ΙΙ, 
αυτοκράτορας της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, χρηματοδοτούσε πολλούς αλχημιστές για 
την συνέχιση του έργου τους.  

1.4  Ιστορία της Αλχημείας στις Ισλαμικές Χώρες  

  

   Ο Πέρσης Τζαμπίρ Ιμπν Χαγιάν , μετέπειτα γνωστός στην Ευρώπη ως Geber, γνωστός και ως 
ο πρώτος των αλχημιστών, εισήγαγε τη μεθοδική και πειραματική προσέγγιση μιας 
αλχημιστικής επιστημονικής έρευνας που πραγματοποιούνταν σε ένα εργαστήριο.  

Έκαναν πολλές σημαντικές χημικές ανακαλύψεις και έφτασαν στο σημείο να εφεύρουν το 
μεγαλύτερο μέρος του χημικού εξοπλισμού που χρησιμοποιείται στα εργαστήρια μέχρι και 
σήμερα. Αλλά δεν είναι γνωστό αν ανακάλυψαν την μεταστοιχείωση των βασικών μετάλλων 
σε χρυσό, έτσι μπορούμε να υποθέσουμε πως απέτυχαν.  

Ο άνθρωπος που ξεχωρίζει μέσα στον αραβικό κόσμο για τις αλχημικές του γνώσεις και 
ικανότητες γενικά είναι ο Τζαμπίρ ιμπν Χαγιάμ  γνωστός ως Τζαφφάρ για τους Βυζαντινούς και 
Geber (Γκέμπερ) για τους Λατίνους. Ονομάζονταν «ο Μεγάλος Διδάσκαλος της Τέχνης» και 
ιδρυτής αυτής της φιλοσοφικής σχολής. Μέσω των έργων του εισάχθηκε στη Δύση και 
διαδόθηκε ξανά η αλχημική τέχνη. Του αποδίδονται εκατοντάδες ή χιλιάδες συγγραφικά έργα 
(όπως και με τον Ερμή τον Τρισμέγιστο) αλλά γνήσια δικά του θεωρούνται πολύ - πολύ 
λιγότερα, ίσως μόνο ένα: το Βιβλίο του Ελέους  

Η κυριότερη συνεισφορά του Γκέμπερ στην αλχημιστική θεωρία ήταν η θεωρία γνωστή σαν 
«Μέθοδο Ισορροπίας» που ξαναπαρουσιάστηκε στη Δύση και γρήγορα υιοθετήθηκε ως 
βασικό μέρος της δυτικής Αλχημείας. Ο αντικειμενικός σκοπός της «Μεθόδου» του Γκέμπερ 
ήταν να βασίσει την αλχημεία στο μέτρο και τον αριθμό. Ακολουθώντας έτσι τις πυθαγόρειες 
και πλατωνικές αντιλήψεις από την μια και του Αριστοτέλη από την άλλη, θεωρεί πως κάθε 
σώμα περιέχει τα τέσσερα στοιχεία που οι αναλογίες τους το καθορίζουν. Πίστευε πως 
μπορούσε να εξακριβώσει την ακριβή σύσταση των σωμάτων, υπολογίζοντας μαθηματικά την 
ακριβή ποσότητα κάθε στοιχείου που περιέχουν. Για να το πετύχει αυτό βασίστηκε στην 
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τμηματική απόσταξη. Το μόνο που χρειάζονταν για την κατασκευή χρυσού ήταν τα κατάλληλα 
ελιξήρια (διαλύτες) που να ταιριάζουν στις ανάγκες του κάθε αγενούς μετάλλου. Σκοπός του 
Έργου λοιπόν είναι η αλλαγή στις υπάρχουσες σχέσεις ανάμεσα στις εσωτερικές - 
λανθάνουσες ιδιότητες των σωμάτων και στις φανερές - εκδηλωμένες. Πολλές γνώσεις της 
Χημείας οφείλονται στο έργο αυτού του εξαίσιου φιλοσόφου-αλχημιστή.  

Με την παρακμή της αραβικής κυριαρχίας στην Ευρώπη (1200 μ.Χ.), εξαφανίζεται σιγά-σιγά η 
αλχημική γνώση, με την οποία ασχολείται ο χριστιανικός κόσμος, κληρικοί και κυρίως, οι 
μοναχοί Βενεδικτίνοι χάρη στους οποίους σώθηκαν πολλά έργα από την φωτιά των 
ιεροεξεταστών. Μέσα στα υπόγεια των μοναστηριών οι αλχημιστές πειραματίζονταν στο 
αλχημικό έργο, γράφανε έργα σε αλληγορική γλώσσα για να μην κατανοούνται από τους 
αμαθείς της ιερής Τέχνης. Από το κυνήγι της τέχνης μέσα στα ίδια τα μοναστήρια, τα έργα 
περνούν σε πανεπιστημιακά κέντρα: Παρίσι, Σαλαμάνκα, Νεάπολη, Πάδο, Τουλούζη όπου μαζί 
με την ιατρική διδάσκονταν και η Αλχημεία.  

Στον 14ο αι. ξεχωρίζουν: ο γάλλος αλχημιστής Νικόλαος Φλαμέλ και ο Βασίλειος Βαλεντίνος.  

Το 1493 γεννιέται στην Ζυρίχη, ένας από τους μεγαλύτερους αλχημιστές των εποχών, ο 
Θεόφραστος Αυρήλιος Bobast Von Hohenheim, ο γνωστός Ιατρο-Φιλόσοφος με το συμβολικό 
όνομα Παράκελσος, ο οποίος παίζει έναν καθοριστικό ρόλο στην ανανέωση της αλχημείας 
εισάγοντας την θεραπευτική Αλχημεία ή Σπαγειρία (από το σπάω = διασπώ και αγείρω = 
συγκεντρώνω), μία Τέχνη που βασίζεται στην γνώση των ανερμήνευτων Νόμων - Αρχών της 
φύσης. Ο Παράκελσος δεν ασχολήθηκε με την μεταστοιχείωση των μετάλλων, το πάρεργο, 
όπως τ’ ονόμαζε, αλλά τοποθέτησε όλη την προσοχή του στην θεραπεία των ασθενειών 
υπενθυμίζοντας στους συγχρόνους του, ψευτο-αλχημιστές, το αληθινό νόημα και σκοπό της 
Αλχημείας: την ελευθέρωση της Πεμπτουσίας των όντων, την παρασκευή ελιξηρίων και 
βαμμάτων ικανών να δώσουν στον άνθρωπο την υγεία που έχει χάσει.  

Η θεραπευτική Αλχημεία ή Σπαγειρία βασίζεται στον διαχωρισμό του καθαρού (σώματος) από 
το ακάθαρτο, του ελαφριού από το βαρύ, του υγιούς (σθένους) από το ασθενές - άρρωστο.  

Με την ίδρυση των Ροδόσταυρων αναπτύχθηκε ένα ασφαλές έδαφος προς φύλαξη της ιερής 
αυτής τέχνης από το κυνήγι των εκκλησιαστικών αρχών και της κρατικής εξουσίας. Δύο 
σημαντικοί αλχημιστές - Ροδόσταυροι, ξεχωρίζουν: ο Μίκαελ Μάγιερ στην Γερμανία και ο 
Ρόμπερτ Φλούντ στην Αγγλία τον 16ο αι. Επίσης ο Thomas Vaughan γνωστός με το ψευδώνυμο 
Ειρηναίος Φιλαλήθης, ο Ελβέτιος, ο γερμανός Johan Kunkel και τέλος στην ίδια εποχή (1648) ο 
μοναχός Richthaucen (Ριχτχάουζεν) ο τελευταίος πραγματικός μαθητής του Ερμή και ο οποίος 
κατείχε την «φιλοσοφική λίθο» από την οποία έδωσε μικρή ποσότητα στον αυτοκράτορα της 
Αυστρίας Φερδινάνδο 3ο, με την οποία μεταστοιχειώθηκαν 3 λίβρες υδραργύρου σε 5 λίβρες 
καθαρού χρυσού, από τον οποίο χρυσό κόπηκαν νομίσματα.  
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Το 1790 ιδρύεται στην Βεστφαλία μία «Ερμητική Εταιρία» που επέζησε ως το 1819. Στην 
διάρκεια της γαλλικής επανάστασης, όπως αναφέρει ο Gerin Ricard, δεν υπήρχε ευγενής 
οικογένεια που να μην διαθέτει αλχημικό εργαστήρι.  

Ο 19ος αι. επιδεικνύει συγγραφείς όπως ο Cyliani ο οποίος με βάση τα λεγόμενά του κατάφερε 
να πραγματοποιήσει την «προβολή». Το 1893 στο Παρίσι ιδρύεται η Αλχημική Ακαδημία της 
Γαλλίας. Ο Jollivet Castelot του οποίου οι αντιλήψεις απέχουν από την παραδοσιακή 
Αλχημεία.    

 

  1.5  Ιστορία της Αλχημείας στις Ασιατικές  Χώρες  

                            ΙΝΔΙΑ  

Ανάλογες αντιλήψεις και επιδιώξεις με αυτές των δυτικών αλχημιστών ανακαλύπτουμε και 
στην Ανατολή, στον Ταντρισμό, που αναπτύχθηκε τον 4ο μ.Χ. αι. στην Ινδία.  

Η ινδική παράδοση είναι μεστή από αναφορές για τους αλχημιστές- γιόγκι που ακόμη και 
μέχρι σήμερα υπάρχει η γενική πίστη για τις ικανότητες των γιογκίν να μεταλλάζουν τα 
μέταλλα. Υπάρχει μία ανάλογη επιστήμη με την αλχημεία που ονομάζεται ρασαγυάνα (από το 
rasa=χρυσάφι). Διαβάζουμε στο ίδιο βιβλίο του Ελιάντ: «Είναι μία τέχνη που συνίσταται σ’ 
ορισμένες ενέργειες με βάση τα φάρμακα και μερικά σύνθετα ιατρικά παρασκευάσματα, 
παρμένα τα περισσότερα από τα φυτά. Οι ιδιότητές τους ξαναδίνουν υγεία στους ανίατα 
αρρώστους και ξαναφέρνουν τη νιότη στους γέροντες.»  



11 

 

Υπάρχει μία μορφή για την οποία έχει δημιουργηθεί μία ολόκληρη μυθολογία γύρω από τις 
αλχημικές του γνώσεις και κατορθώματα· ο Ναγκαρζούνα (ο Μεγάλος Νάγκα) ο οποίος έζησε 
το 223 π.Χ.  

Από τα παραπάνω (κάποια δείγματα από πάμπολλες αναφορές) συμπεραίνουμε πως κατείχαν 
την δυνατότητα μεταστοιχείωσης των μετάλλων τόσο με την φυσική-ορυκτή αλχημεία όσο και 
με την πνευματική δύναμη τη «δύναμη του Σαμάντι» που αποκτά ένας γιόγκι. Απ’ όλες τις 
αναφορές για την συνύπαρξη ταντρισμού- Αλχημεία συμπεραίνουμε πως αυτή η πνευματική 
τεχνική ασχέτως ότι εργαζόταν πάνω στην ύλη, αναζητούσε πάνω απ’ όλα την Πνευματική 
ολοκλήρωση και απελευθέρωση.  

«{...} Αν αφήσουμε κατά μέρος την λαογραφία που αναπτύχθηκε γύρω από τους αλχημιστές, 
καταλαβαίνουμε την αναλογία που υπάρχει ανάμεσα στον αλχημιστή που επεξεργάζεται τα 
«κοινά» μέταλλα για να τα μεταλλάξει σε «χρυσό» και τον γιογκίν που εργάζεται πάνω στον 
εαυτό του, προσπαθώντας ν’ «αποσπάσει» από την ψυχονοητική ζωή του, τη σκοτεινή και 
υποδουλωμένη, το ανεξάρτητο και αυτόνομο πνεύμα που έχει την ίδια υπόσταση με το χρυσό. 
Γιατί στην Ινδία, όπως και αλλού, «ο χρυσός είναι η αθανασία». Ο χρυσός είναι το μόνο τέλειο 
ηλιακό μέταλλο, και, επομένως, ο συμβολισμός του ενώνεται με τον συμβολισμό του 
Πνεύματος, της ελευθερίας και της πνευματικής αυτονομίας. Πίστευαν ότι θα παρατείνουν 
απεριόριστα τη ζωή τους απορροφώντας χρυσό. Αλλά, σύμφωνα με το αλχημικό κείμενο του 
Rasaratna-Samuccaya, πριν να είναι δυνατή η απορρόφησή του, έπρεπε να προηγηθεί 
κάθαρση και «στερέωση» με τον υδράργυρο.»  

Γενικά μπορούμε να πούμε ότι αυτές οι βιοχημικές λειτουργίες του γιόγκι χρησιμεύουν ως 
όχημα στις φυσικο-πνευματικές ενέργειες. Το ελιξήριο του αλχημιστή αντίστοιχο με την 
αθανασία που επιζητά ο γιόγκι. Η εργασία του γιόγκι πάνω στο σώμα την ψυχή και το νου για 
να τα μετατρέψει σ’ ένα «Θείο Σώμα» αντιστοιχεί με την εργασία του αλχημιστή πάνω στην 
ύλη για να την μετατρέψει σε χρυσό, επιταχύνοντας έτσι το φυσικό έργο της «ολοκλήρωσης». 
Έτσι, υπάρχει μία στενή σχέση στην «ύλη» των αλχημιστών με το ψυχοσωματικό μας σώμα.  

ΚΙΝΑ 

Γράφει η Μπλαβάτσκυ: «Με βάση την ιστορία, η αλχημεία στην Κίνα μελετιόταν πάνω από 16 
αιώνες πριν από την χριστιανική εποχή και ότι άνθιζε στους πρώτους αιώνες (της ιστορίας) 
της. Και ήταν προς το τέλος του 4ου αιώνα μ.Χ., όταν η Κίνα άνοιξε τις πόρτες της στο εμπόριο 
με το λατινικό στοιχείο, που η αλχημεία εισχώρησε στην Ευρώπη.»  

Η αλχημεία στην Κίνα -παρόμοια κατάσταση με την Ινδία- αποτελεί το συγκρότημα των 
παραδοσιακών και κοσμολογικών αρχών, τους μύθους σχετικούς με το ελιξήριο της αθανασίας 
και τα μυστικά τα σχετικά με την παράταση της γήινης ζωής. Θεωρούσαν ότι ο χρυσός και ο 
νεφρίτης λίθος έχουν Γιάγκ ενέργεια και αυτό τα έκανε να συμβάλλουν στην διατήρηση των 
σωμάτων. Επίσης πίστευαν πως ο «κατασκευασμένος» χρυσός είναι ανώτερος από τον φυσικό 
διότι τον θεωρούσαν καθαρότερο, εξ αιτίας των «ακαθαρσιών» της γης.  
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Ο χρυσός συμβολικά, είχε αυτοκρατορικό χαρακτήρα. Βρισκόμενος στα σπλάχνα της γης 
συνδεότανε με το θείο τον κίτρινο υδράργυρο και τη μέλλουσα ζωή. Όπως η γη μεταμορφώνει 
τον ορείχαλκο σε χρυσό έτσι και ο αλχημιστής συνεργάζεται με το έργο της φύσης 
επιταχύνοντας την διεργασία. Ένα κείμενο του 122 π.Χ., το Huai-nantzu επιβεβαιώνει την 
ολοκλήρωση της μεταμόρφωσης από «ενστάλαξη μετάλλων». Το κείμενο μπορεί να είναι από 
την σχολή του Τσου-Γεν, πιθανού ιδρυτή της κινέζικης αλχημείας, σύγχρονος του Μένκιου.  

«Η αναζήτηση του «ελιξήριου» της αθανασίας, του «αθάνατου νερού», σχετίζεται με την 
αναζήτηση εκείνης της γης όπου ο θάνατος έχει νικηθεί για πάντα. Είναι τα νησιά των 
αθανάτων, των μακάρων, το Άβαλον. Η δυνατότητα του να φτάσει κανείς σε αυτή τη Γη, 
ισοδυναμούσε με το ν’ απελευθερωθεί από το ανθρώπινο δράμα, από τον κύκλο των 
επανενσαρκώσεων διαβαίνοντας τον ηρωικό δρόμο της νίκης του σκοτεινού δράκου που 
οδηγεί στην αθανασία-μακαριότητα.  

                     

Από ένα σημείο και μετά στην Κίνα παρατηρείται το φαινόμενο του διαχωρισμού της 
εξωτερικής αλχημείας που ασχολείται με τις συγκεκριμένες ουσίες και της εσωτερικής που 
ασχολείται με τις «ψυχές» αυτών των ουσιών, θέλοντας να διασώσουν το μετα-φυσικό της 
νόημα.  

«Η εσωτερική αλχημεία αναλύεται καθαρά στο Traite sur le Dragon et le tigre του Σου Τούνγκ 
Π’ ό, γραμμένο στα 1110 μ.Χ. Τα «καθαρά» μέταλλα, τα υπερβατικά, ταυτίζονται με τα 
διάφορα μέρη του σώματος και οι αλχημιστικές διαδικασίες, αντί να πραγματοποιούνται στο 
εργαστήρι, ξετυλίγονται μέσα στο σώμα και τη συνείδηση του πειραματιζόμενου.  
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Ο Σου Τουνγκ Π’ ό είναι σαφής: « ο δράκοντας είναι ο υδράργυρος. Είναι σπέρμα και αίμα. 
Έρχεται από τα νεφρά και διατηρείται στο συκώτι {...} Ο τίγρης είναι ο μόλυβδος. Είναι 
αναπνοή και σωματική δύναμη. Βγαίνει από το πνεύμα και διατηρείται μέσα στους πνεύμονες 
{...} Όταν το πνεύμα κινείται, η αναπνοή και η δύναμη ενεργούν συγχρόνως. Όταν τα νεφρά 
διογκώνονται, το σπέρμα και το αίμα κυλούν συγχρόνως.  

Ενώ η αλχημεία στην Ινδία έχει ενωθεί με την Ταντρική Γιόγκα, στην Κίνα έμεινε πάντοτε 
σχετική με τιςΤαοϊστικές τεχνικές. Γι’ αυτό η ρύθμιση της αναπνοής -τόσο σημαντική στους 
ταοϊστικούς κύκλους- αποτελεί τμήμα της πειθαρχίας του αλχημιστή.»  

Σήμερα, παρατηρούμε το γεγονός πως, επιστήμονες της Πυρηνικής Φυσικής, και της 
Επιστήμης γενικότερα, ενώ έχουν ανακαλύψει και αυτοί με τη σειρά τους, αυτήν την βασική 
αλχημική αντίληψη περί της της Ενότητας της ύλης· και επίσης, ενώ η μεταστοιχείωση γι’ 
αυτούς είναι ένα γεγονός, τους χρειάζονται ίσως άλλα τόσα χρόνια ακόμα, μέχρι να 
συνειδητοποιήσουν πως το σημαντικό, είναι να ανακαλύψουν αυτές τις έννοιες, τόσο της 
Μεταστοιχείωσης όσο και της Ενότητας στις λεπτότερες, υψηλότερες και αγνότερες περιοχές 
του κάθε όντος, στις τρεις σφαίρες των τριών βασιλείων.  

Αλλά, μάλλον αυτό είναι, -όπως πάντοτε ήταν, είναι και θα είναι,- μία Ανακάλυψη και ένα 
‘Εργο Μαθητών- Φιλόσοφων, που ... με τη ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ, υψώνουν αυτήν που κοιμάται μέσα 
τους και προσπαθούν ν’ ακολουθούν τη δική του στην αναβατική Ατραπό, με την -ΔΙΚΗ ΤΟΥ 
ΑΓΑΠΗ- Αγάπη τους, κάνουν να φουσκώσει το ψωμί της καλοσύνης που νοιώθουν στην Καρδιά 
τους, με μια -από την ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΦΛΟΓΑ- Φλόγα της Πίστης τους μεταμορφώνουν την σκοτεινή 
ύλη σε Φώς!!!  

  

 1.6  Αρχαιοι έλληνες φιλοσοφοι και η συμβολη τους στην αλχημεια  

Η αρχαία Ελλάδα και ο πολιτισμός της είναι ασφαλώς η συνέχεια του πολιτισμού της αρχαίας   
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Αιγύπτου με μια όμως πολύμεγαλύτερη δυναμική. Οι αρχαίοι 'Ελληνες αξιοποίησαν πολλά 
από τα επιτεύγματα των Αιγυπτίων στις τεχνικές της μεταλλουργίας, της υαλουργίας, της 
βαφής   

υφασμάτων και των αρωματικών υλών. Οι τεχνικές αυτές ήταν ήδη πολύ εξελιγμένες και δεν 
χρειάστηκαν ουσιαστικά να προσθέσουν νέες βελτιώσεις ή κάποιες αλλαγές στις 
μεθοδολογίες.Τους αρχαίους Έλληνες απασχολούσε όχι τόσο το "πώς", αλλά το "γιατί", δηλ. η 
αναζήτηση της αλήθειας και των αιτίων. Σύμφωνα με τους αρχαιολόγους, η συνεισφορά των 
Αρχαίων Ελλήνων και διανοητών στις φυσικές επιστήμες ήταν κυρίως οι θεωρητικές έννοιες. 
Στην αρχαία Ελλάδα πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά η απόδοση των φυσικών 
φαινομένων σε φυσικά αίτια και η αντικατάσταση των υπερφυσικών δυνάμεων απότους 
φυσικούς νόμους.Οι ιδέες των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων ήταν η απαρχή πολλών 
σημερινών εννοιών των φυσικών επιστημών. Η αρχαία ελληνική φυσική φιλοσοφία είχε 
μεγάλη επίδραση και στη σύγχρονη χημεία, είτε άμεσα, είτε έμμεσα, έστω και μέσω των 
παραδοξοτήτων της αλχημείας.  

1.7  Μεσαίωνας  

Κατά τον Μεσαίωνα απάντηση στο ερώτημα <<τι είναι χρυσός>> συνοδεύεται από πολύ πιο 
απαιτητικές δοκιμασίες , και ιδιαίτερα ,από την έλλειψη διάβρωσης λόγω την ευρωπαϊκή 
εκδοχή του Ζαμπίρ όσο αφορά τη μετάφραση των βιβλίων. Τότε οι Άραβες ήταν αυτοί που 
εμπλέκονται και βρίσκουν περισσότερα πράγματα για την καλύτερη και πιο προσδιορισμένη 
και ακριβέστερη στιγμή για κάθε στάδιο ενός πειράματος (εφεύρεση διάφορων βελτιωμένων 
σκευών). Επίσης συναντάμε και την αλλαγή της ταξινόμησης των ουσιών, βρίσκουν τον όρο της 
<<δοκιμασίας>> και βρίσκονται καινούργιοι τρόποι επεξεργασίας μετάλλων. Βρίσκουν 
τρόπους επεξεργασίας επίσης του υδράργυρου , του μόλυβδου ,του θειάφι και βρίσκουν τις 
ακριβές θερμοκρασίες για την υγροποίηση ενός μετάλλου υπογραμμίσαμε την αναγκαιότητα 
να μην γίνεται κατανοητή η μεσαιωνική αλχημεία στη βάση του περισσότερου γνωστού 
μοντέλου της ύστερης αλχημείας, της αλχημείας δηλαδή που συνυπάρχει μαζί με άλλες 
πρακτικές που επικαλούνται έναν ορθολογισμού μοιάζει περισσότερο σύγχρονος. Ο Αλβέρτος 
ο Μέγας είπε πώς ο μόνος αλχημιστής είναι η φύση αμφισβητώντας έτσι την ποιότητα του 
χρυσωπού παρήγαγαν οι αλχημιστές . Όπως συχνά συνέβαινε στον μεσαίωνα, πρόκειται για 
μιαν απόφανση με βάση το μέλλον, για ένα διαχωρισμό του πολύτιμου ,που θα κρατηθεί από 
τα απορρίμματα. Κυκλοφορούσαν εκείνη την εποχή, αλχημιστικοί τυφλοσούρτες, υπό την 
μορφή λαϊκών φυλλάδων σε χιλιάδες αντίτυπα. Εκεί υπήρχαν συνταγές για χρυσοποιία, και 
μαντζούνια για θεραπείες. Σε μία εποχή που οι αρρώστιες θέριζαν τους ανθρώπους και οι 
φτώχια ήταν δραματική, οι άνθρωποι κατέφευγαν σε μία απέλπιδα και άγονη προσπάθεια, γι 
αυτά που πάντα ψάχνουν, την υγεία και τον πλούτο. Οι Αλχημιστές στα μαγικά τους 
εργαστήρια μέσα σε φλόγες, οξέα, μέταλλα και συλλιπάσματα, προσπαθούσαν ακούραστα επί 
αιώνες, για την ανακάλυψη της φιλοσοφικής λίθου, και της πανάκειας, πιστεύοντας ότι 
βρίσκονται ένα βήμα μόλις πριν από αυτήν, και την είσοδό τους για πάντα στον πλούτο και την 
αθανασία. Η αβεβαιότητα ως προς το αποτέλεσμα, οδηγούσε τους μάγους στην ανάγκη για 
εξορκισμό των εναντίων δαιμόνων, και τον εξευμενισμό του θείου. Οι προσευχές και το 
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τελετουργικό της επίκλησης της άνωθεν βοήθειας, ήταν στην καθημερινή ρουτίνα του 
αλχημικού εργαστηρίου.  

Η Αλχημεία είναι μια φιλοσοφία της ζωής εκφρασμένη με όρους χημικών αντιδράσεων, 
αλληγορίες, εικόνες και σύμβολα. Όλα αυτά ενσωματώνουν την ουσιαστική φύση των 
πραγμάτων που παριστάνουν, ασκούν έντονη ψυχολογική επίδραση και φέρνουν τους 
αλχημιστές σε επαφή με βαθύτερες αλήθειες της ζωής και του θανάτου. Για τους αλχημιστές ο 
θάνατος των μετάλλων και η επακόλουθη αναβίωση και τελείωσή τους σε Χρυσό συμβολίζουν 
το θάνατο, την ανάσταση και την τελείωση της ανθρώπινης ψυχής.   

Οι αλχημιστικες διαδικασιες απαιτούν πρωταρχικά τη θυσία, το θάνατο και την αναγέννηση 
των μετάλλων και οι αλχημιστές γράφουν συνεχώς για το θάνατο και τη σήψη των συστατικών 
της Λίθου, καθώς θεωρούν ότι ένας θάνατος προηγείται μιας νέας γέννησης.   
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2. ΕΡΩΤΙΚΗ  ΑΛΧΗΜΕΙΑ 

Ερωτική αλχημεία είναι όταν μέσω του σεξ μεταξύ ενός ζευγαριού αλληλομεταφέρνονται 

αιθερικά σωματίδια που αντικατοπτρίζουν κυριολεκτικά την συνολική πάστα ανθρώπου 

καθώς και την παρούσα συναισθηματική του κατάσταση. Όταν γίνεται σεξ κάτω από κάποιες 

άπλες άλλα συγκεκριμένες προϋποθέσεις τότε συμβαίνει κάτι αλχημιστικό, αρχίζουν να 

εξευγενίζονται αυτά τα 2 άτομα, γίνονται πιο πνευματώδης,λιγότερο ζωώδης, πιο ευτυχείς. 

Στην αλχημεία μετατρέπουν ορυκτά σε μέταλλα και τα μέταλλα σε πολύτιμα μέταλλα, το ίδιο 

κάνει και η Γη με τα ορυκτά τα μετατρέπει σε ημιπολύτιμους και πολύτιμους λίθους, γίνεται 

κάτι αλχημιστικό, δηλαδή κάτι μαγειρεύετε... Γίνεται ένα είδος αναβαθμίσεις σε όλες τι 

υποστάσεις τις. 

 
 
Βλέπουμε στα παραμύθια την αγνή και όμορφη πριγκίπισσα φυλακισμένη ψηλά σε ένα πύργο 
που μαραζώνει θλιμμένη και περιμένει τον πρίγκιπα σωτήρα της. Πολλοί προσπάθησαν να την 
σώσουν αλλά ο δράκος τους έτρωγε η τους έκαιγε, και ξαφνικά εμφανίζεται ένας όμορφος 
θαρραλέος  πρίγκιπας ή ιππότης ο οποίος ξέρει πως να πολεμήσει τον δράκο επειδή του 
έμαθαν τα μυστικά(νεράιδα? καλή μάγισσα?) έρχεται η στιγμή της μάχης νικάει και δένει τον 
δράκο, ή μετέπειτα τον υποτάσσει και ταξιδεύει μαζί με την πριγκίπισσα στον κόσμο και 
γίνονται δικοί του όλοι οι θησαυροί του πύργου,και έζησαν όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό δεν είναι 
παραμύθι αλλά παραβολικό διήγημα μυστών της εσωτερικής σύστασης των ανθρώπων, 
όποιος γνωρίζει τους συμβολισμούς καταλαβαίνει και το νόημα της ιστορίας.  
Επεξηγώντας: Ο δράκος είναι η σεξουαλική ενέργεια, ο πύργος το σώμα του ανθρώπου, η 
πριγκίπισσα είναι η ψυχή όπου ο δράκος την κρατά φυλακισμένη ο ιππότης είναι το πνεύμα 
του ανθρώπου και το σπαθί του το όπλο του δηλαδή είναι η θέληση, όταν νικήσει τότε  με την 
δύναμη της σεξουαλικής ενέργειας ταξιδεύει.., ξεκλειδώνονται πολλές ψυχικές δυνάμεις. 

http://2.bp.blogspot.com/-nyGdKHpdgVM/VKaQHp6vfWI/AAAAAAAAAyY/FS7ALPdX1KI/s1600/1.jpg
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Μέσα από μύθους και παραμύθια βγαίνουν μεγάλες διδασκαλίες. Υπάρχουν πολλές 
παραλλαγές αυτής της ιστορίας και πολλές από αυτές τις έχουν βάλει και στα βιντεοπαιχνίδια. 
Στις εβραϊκές και χριστιανικές παραδόσεις τον δράκο τον ονομάζουν διάβολο, όπου ξερνάει 
φωτιά και μυρίζει θειάφι. 
               Σαν ύλη η σεξουαλική ενέργεια καίει είναι το καύσιμο του ανθρώπου είναι η βενζίνη 
του. Είναι το καύσιμο που μπορεί να σε πάει ψηλά. Η σεξουαλική ενέργεια λέγεται σεξουαλική 
γιατί βγαίνει αποβάλλεται κυρίως με το σεξ, όταν γίνεται εγκράτεια και σωστή χρήση της 
πηγαίνει στον εγκέφαλο και ενεργοποιούνται μεγάλες δυνάμεις. Για αυτό οι σκοταδιστές 
φρόντισαν να υπάρχει τόσος μεγάλος βομβαρδισμός με το σεξ και το πορνό ώστε οι άνθρωποι 
να εθιστούν να προσκολληθούν και ζημιωθούν να μην μπορούν να εξελιχθούν και 
δυναμώσουν ακόμα και αν μάθουν... Ενώ το σεξ δεν είναι κακό η βλαβερό το μετέτρεψαν με 
τρόπους ώστε να γίνεται βλαβερό. 
 

 

2.1   Κατανοώντας τους δεσμούς 
 
Οι ερωτευμένοι είναι +60% πιο τηλεπαθητικοί γιατί οι ερωτευμένοι έχουν μεταξύ τους 
δυνατούς δεσμούς Όταν δύο άνθρωποι κάνουν σεξ μεταφέρει ο ένας στον άλλον αιθερική ύλη 
ΑΛΛΑ σε πολύ πιο μεγάλο βαθμό από ότι με μια συναναστροφή.  

http://2.bp.blogspot.com/-Cf-YvL7gZN0/VKagvFVrpQI/AAAAAAAAAyo/l1U3b1r-fV8/s1600/2.jpg
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Όταν το σεξ γίνεται άψυχα, αδιάφορα, μόνο με σκοπό την σεξουαλική εκτόνωση η σεξουαλική 
ενέργεια κυκλοφορεί εκεί κοντά στο 1 τσάκρα. Aν αγαπιούνται πολύ και αμοιβαία και κάνουν 
σεξ επειδή το νιώθουν και το θέλουν την ίδια στιγμή τότε πάει στο 4 τσάκρα(στην καρδία) και 
βιώνουν μεγάλες σεξουαλικές εντάσεις, πολύ πιο διαφορετικές από την έντονη διέγερση των 
γενετικών οργάνων. Σε ακόμα πιο προχωρημένο επίπεδο φτάνει μέχρι τον εγκέφαλο,τότε 
βιώνουν μια σεξουαλική έκσταση καμία σχέση με τις προηγούμενες, γενικά η σεξουαλική 
ενέργεια όσο πιο ψηλά φτάνει τόσο πιο πολύ εξελίσσεται πνευματικά ο άνθρωπος. Οι άντρες 
σαν φυσιολογία έχουν την σεξουαλική ενέργεια κυρίως στο πρώτο τσάκρα εκεί κοντά στα 
γενετικά όργανα ο λόγος είναι για να έχουν αυξημένο θάρρος, δύναμη για επιβίωση για 
κυριαρχία για κατάκτηση, ενώ στις γυναίκες είναι κυρίως στο 4 τσάκρα εκεί στην καρδιά, για 
αυτό και είναι η φύση της είναι πιο ευαίσθητη πιο ρομαντική πιο συναισθηματική σε αντίθεση 
με τους άντρες που είναι κατά ένα εμφανή βαθμό ρηχοί ''ζωώδης'' και άμεσοι. Σαφώς και 
υπάρχουν εξαιρέσεις. Μερικοί θα πουν τι αδικία! 
Ο λόγος είναι ότι η θηλυκή ενέργεια είναι αυτή που θα εμψυχώνει και θα στηρίξει στις 
αδυναμίες την αρσενική ώστε να δημιουργήσει οικογένεια και φυσικά να την 
προστατέψειΌταν πάει η σεξουαλική ενέργεια στο 4 τσάκρα-στην καρδιά ο άνθρωπος αρχίζει 
να βάζει παντού αγάπη. Η αγάπη είναι σαν το αλάτι πάντα νοστιμίζει, και αρχίζει να 
προσπερνά εγωισμούς και ανόητες αντιπαλότητες.         Aν  νιώθει συνέχεια ενοχές η 
σεξουαλική ενέργεια μένει συνέχεια στο 2 τσάκρα θα έχει μίση και εθισμούς η θα είναι πολύ 
επιρρεπής σε εθισμούς, και αν νιώθει ντροπή γενικώς θα είναι απογοητευτικός προς την 
απόλαυση και την προσφορά. 
Δυστυχώς δίχως προσπάθειες και γνώσεις αφήνουν την σεξουαλική ενέργεια μόνο στην ηδονή 
και την εφήμερη απόλαυση, ώσπου κάποια στιγμή αργά η γρήγορα έρχεται ο κορεσμός και 
δεν βρίσκουν ούτε εκεί νόημα η απόλαυση. Το πρόβλημα δεν είναι ότι οι νέοι ψάχνουν 
σεξουαλικές απολαύσεις αλλά το ότι προσκολλούν εκεί για πάντα, είναι φυσιολογικό στις 
αρχές κάποιος άνθρωπος να είναι κυρίως επιφανειακός μέχρι ένα σημείο ωριμότητας γιατί και 

http://3.bp.blogspot.com/-k80F0PSp_Qw/VKavaizh9hI/AAAAAAAAAy4/1OWKTboKZ2c/s1600/3.jpg
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το σεξ είναι και αυτό ένα στάδιο ωρίμανσης, και το να προσκολλήσει για πάντα κάποιος μόνο 
στο σεξ είναι φυσιολογικό αλλά είναι αντί-εξελικτικό. Και πολλοί από αυτούς μπορούν να 
οδηγηθούν πολύ εύκολα σε διαστροφές για να βρούν ακόμα μεγαλύτερη ικανοποίηση και 
απολαύσεις.  
              Οι άνθρωποι που δεν είναι μόνο προσκολλημένοι στην ικανοποίηση... με τον καιρό οι 
σκέψεις τους τα συναισθήματα τους  γίνονται βαθύτερα, η ζωή αποκτά πιο βαθύ νόημα 
γίνονται πιο πνευματώδης και αλλάζει η οπτική τους και ο τρόπος που αγαπούν αλλά και 
βλέπουν, τους μειώνεται ο εγωισμός και η επιπολαιότητα. Στις μικρές ηλικίες πρέπει να 
δείχνουμε κατανόηση,γιατί μαθαίνουν αναζητούν είναι σαν τα μωρά που ότι βρίσκουν το 
βάζουν στο στόμα τους για να μάθουν να δουν. Γενικά η ψυχή έχει κάποιους κώδικες ηθικής 
γύρω από το τι πρέπει να γίνεται και τι όχι στο σεξ και την σεξουαλική απελευθέρωση και 
συμπεριφορά, ας φροντίζεται να μην τα παραβαίνεται ας είναι τα σύνορά σας. Η απεριόριστη 
σεξουαλική ελευθερία και πράξη χωρίς κάποια ψυχική επαφή δεν εξελίσει τίποτα και μερικές 
φορές το αντίθετο. Γενικώς πρέπει να υπάρχει κάποιο μέτρο η πολύ σεξουαλική καταπίεση 
όπως και η πολύ σεξουαλική απελευθέρωση μπορεί να κάνει τον άνθρωπο ένα μπάχαλο. 
 

 
ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΖΩΗ:   Στην σημερινή εποχή κυνηγούν όλο και περισσότερο την ηδονή μέχρι 
που παύουν να είναι κύριοι του εαυτοί τους. Οι μύστες και οι ιερείς όρισαν κάποιους 
φραγμούς ώστε ο άνθρωπος να μην φέρεται σαν ζώο και να γίνεται υποχείριων των ορέξεων 
του. Πολλοί θα πουν μια ζωή την έχουμε, ναι, αλλά δεν γνωρίζουν μερικά πραγματάκια στο 
υλικό κομμάτι, αν δούλευαν περισσότερο την ποιότητα και τον έρωτα θα είχαν μεγαλύτερες 
ηδονές, όμως το θέμα δεν είναι οι ηδονές. Oι άνθρωποι  όταν χάνουν τους φραγμούς τους 
γίνονται αδύναμοι και δεν μπορούν να πουν ένα όχι μπορούν να κάνουν όργια, κτηνοβασίες, 
κοπρολαγνίες. Όλα αυτά καταστρέφουν τα ενεργειακά σώματα γεμίζουν με αμαρτίες δηλαδή 
λάθοι, errors-σφάλματα, ενεργειακούς λεκέδες, χρωματικός μαύρες τρύπες στην κυριολεξία, 
οι οποίες εμποδίζουν τον άνθρωπο να πάει στους διάφορους παραδείσους. Όταν πεθαίνουμε 

http://2.bp.blogspot.com/-zHrllKbZUzA/VKcVGps5ZNI/AAAAAAAAAzI/01bFa0vM4K4/s1600/4.jpg
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συνεχίζουμε την ζωή μας με τα ενεργειακά μας σώματα που έχει ενδυθεί η ψυχή και που 
εγκαταλείπουν το φυσικό μας σώμα κατά τον θάνατο,στις επόμενες διαστάσεις ανάλογα το 
πόσο βρώμικα είναι τα σώματα μας πάμε και στο ανάλογο υποεπίπεδο της κάθε 
διάστασης,είναι θέμα φυσικής. Όσο πιο χαμηλό είναι το υποεπίπεδο τόσο πιο σκοτεινές 
οντότητες υπάρχουν, ο άνθρωπος θα πρέπει να κάνει ύπερ-άνθρωπες προσπάθειες για να 
ξεφύγει από όλα αυτά.  
               Αν έχετε δει κάποιο εφιάλτη-όνειρο όπου είστε σε κάποιο χώρο πανομοιότυπο του 
φυσικού, π,χ, στο σχολείο στο σπίτι κτλ και τα χρώματα ήταν κάπως άσχημα η μουντά και 
βιώνατε τεράστιο τρόμο χωρίς να υπάρχει κάποιο τέρας φάντασμα κτλ μόλις πήρατε μια μικρή 
γεύση των κατώτερων υποεπιπέδων των διαστάσεων,και αν είδατε κάποια σκιά κάποια 
φιγούρα που να σας κατατρόμαξε μόλις είδατε μερικούς κάτοικους. Όσοι είδατε τέτοια όνειρα 
είναι κάτι φυσικό η ψυχή είναι περίεργη,πολύ πολύ σπάνια είναι μια προειδοποίηση για να 
συνετιστούμε.Όταν λένε για διάφορους νεκρούς που περνούσαν ανεμπόδιστοι από σκοτεινές 
οντότητες ήταν αυτοί που δεν είχαν βαριά και λερωμένα ενεργειακά σώματα.Όλοι έχουμε 
κάποιες αμαρτίες το κακό είναι τα πάθη και οι βαριές αμαρτίες. Βέβαια άλλο πάθος για χορό 
και άλλο πάθος για να βασανίζω. Όσοι είναι έκφυλοι, άσωτοι... μπορούν να αλλάξουν και να 
καθαριστούν απαλλαχθούν  με νηστεία με προσευχή με μετάνοια με μεταστροφή και η 
προσπάθεια μόνο μετράει αν το θελήσουν θα τα καταφέρουν,δεν είναι κάτι εύκολο. ΔΕΝ 
χρειάζεται να μας καταβάλει κάποιος πανικός ή τρόμος, ή απελπισία ΌΛΑ διορθώνονται και 
εξελίσσονται, αλλιώς δεν θα είχαμε λόγο ύπαρξης. Όσοι θα ήθελαν μια ιδέα για την άλλη ζωή.  
 
 

 

 
2.2 Σχέση  γάμος  και  αμαρτία 
           Οι σχέσεις γενικώς δεν είναι κακές δεν είναι αμαρτία ιδίως αν οδηγούν κάπου από 
πνευματικής πλευράς,γιατί δίνουν μεγάλες ευκαιρίες στην ζωή του κάθε ανθρώπου να 
δημιουργήσει και να παράγει πράγματα και να αποκτά εμπειρίες που διανοητικά να τους 
βελτιώνουν. Αυτό μπορείτε να το δείτε αν μελετήσετε τους-ις πρώην σαν ένα ιερό ταξίδι η 
ιερές ψυχές, όπου αυτό που είστε δεν θα ήσασταν αν δεν υπήρχαν, είτε είναι καλή είτε 
ζημιογόνα η εκάστοτε σχέση μελετήστε τον σκοπό και την αιτία όλων αυτών,γράψτε και κάντε 
κάποια σχεδιαγράμματα δουλέψτε το μόνοι σας. Βέβαια οι σχέσεις καταστρέφονται καθώς 
μεγαλώνουμε γιατί πολύ απλά αλλάζουμε,στην σχέση σωστό είναι όχι μόνο να σε γεμίζει ο 
άλλος-η αλλά να είναι αμοιβαίο, σε γενικές γραμμές οι σχέσεις πετυχαίνουν όταν είσαι σε 
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σχέση και μοιράζεσαι την πληρότητα σου, όταν δεν υπάρχει επικριτικότητα γιατί 
συρρικνώνεται-μαζεύετε το πνεύμα ο έρωτας η εκφραστικότητα, πολλά ζευγάρια είναι σαν 
ξένοι μεταξύ τους και παραμένουν. Στις σχέσεις και όχι μόνο μην στηρίζεσαι 100% σε 
ανθρώπους είναι ατελής και θα σε πληγώσουν, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορείς να τους 
αγαπάς. Στο θέμα του γάμου ο πετυχημένος γάμος είναι αυτός που έχεις βρει το σωστό 
άνθρωπο και που είσαι και εσύ σωστός άνθρωπος,αλλιώς τα πράγματα θέλουν αγώνα. Οι 
αλυσίδες δεν στεριώνουν τον γάμο δηλαδή η αυταρχικότητα η κτητικότητα ή ο έλεγχος, αυτό 
που κρατά τον γάμο είναι τα χιλιάδες νήματα τα οποία είναι οι στιγμές είναι όπως τα σχοινιά 
των καραβιών που αποτελούνται από πολλά νήματα, για αυτό να κάνετε πολλά πράγματα να 
αποταμιεύετε στιγμές όχι όμως για να δέσετε τον η την σχέση αλλά για να την χαρείτε. Πολλοί-
ες κάνουν παιχνίδια τεχνάσματα σκηνικά για να καλυτερεύσουν τα πράγματα, ας μάθουν πως 
η αγάπη τα καλυτερεύει όλα.Εάν έχετε κάνει κάποια σφάλματα βρείτε τρόπο να τα 
διορθώσετε και δείτε ποία είναι η ποιότητα των συναισθημάτων σας,επίσης να είστε ανοικτοί 
σε θέματα για συζήτηση χωρίς επικριτικότητα. 
Όσο για το τι είναι αμαρτία και τι όχι όσο απλό θα μπορούσε να φανεί άλλο τόσο περίπλοκο 
μπορεί να φανεί, οι άνθρωποι έχουν την τάση να συγχέουν τα πάντα με τα πάντα. Θα 
προσπαθήσω  να  ικανοποιήσω το κάθε μυαλό. 
 

 
ΑΜΑΡΤΙΑ:  Έχουμε δύο εαυτούς τον ανώτερο και τον κατώτερο. Ο κατώτερος είναι οι ορμόνες 
μας, οι ασυνείδητες ορμές μας που είναι βαθιά μέσα μας για να επιβιώνουμε, είναι το 
αιθερικό μας σώμα που τα τρέφει,και είναι και μια ουσία στο επόμενο ενεργειακό μας σώμα 
το αστρικό που λέγετε κάμα που σημαίνει επιθυμία και δημιουργεί την ανάγκη για αισθήσεις 
για αυτό και οι άνθρωποι αισθάνονται και σκέφτονται μαζί, αν δεν το είχαμε θα ήμασταν σαν 
ρομπότ δεν θα είχαμε επιθυμίες η έρωτα δεν θα υπήρχε έναυσμα για κάτι. Ο ανώτερος εαυτός 
είναι το μάνας η αλλιώς η νοημοσύνη στο αστρικό σώμα που και αισθάνεται αλλά και έχει 
νοημοσύνη και απορρίπτει, επίσης ο ανώτερος εαυτός είναι σχεδόν όλο το σύνολο των άλλων 
ενεργειακών σωμάτων και η ψυχή άλλοι το λένε σπίθα η ΕΓΩ. Ανάλογα αυτόν που έχεις ταΐσει 
περισσότερο έτσι θα τα βλέπεις, π,χ, κάποιος που κάνει όργια και δεν τα βρίσκει βλαβερά γιατί 
τα βλέπει μέσα από τα γυαλιά του κατώτερου εαυτού, είναι σαν ένα ζώο αν του αρέσει κάτι 
δεν καταλαβαίνει ότι είναι κακό και άντε να του το εξηγήσεις. Για αυτό όλοι οι αρχαίοι λαοί 
έκαναν νηστείες για να μην τρέφεται ο κατώτερος εαυτός, ώστε μέσα από την παροδική 
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στέρηση τροφής και των παθών κυρίως  να μπορεί να δυναμώνει ο άλλος εαυτός και να 
διακρίνει τι πρέπει και τι όχι. Επίσης κάτι άλλο επίκαιρο το παραφύσιν σεξ το οποίο στις μέρες 
μας μπορώ να πω πως είναι πολύ καλά πλασαρισμένο ενεργοποιεί στην γυναίκα πολύ τον 
κατώτερο εαυτό της όπως και στον άντρα,ο λόγος που γίνεται αυτό είναι: έτσι όπως ο 
άνθρωπος είναι μια μπαταρία,έτσι έχει και πόλους. Αμαρτία σημαίνει λάθος έχοντας αυτό το 
πράγμα στο μυαλό μας μαζί με ΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ καταλαβαίνουμε τι είναι αμαρτία.  
Τα πνευματικά αμαρτήματα είναι πολύ πιο σοβαρά από τα σαρκικά,κάντε ένα παράξενο 
πείραμα: Έχετε ένα βάζο με ένα έντομο η ένα μικρό σαυράκι μία φορά που θα είστε πολύ 
θυμωμένος εκπνέετε μέσα στο βάζο για μερικά λεπτά και να εκτονώνετε τα συναισθήματα σας 
στο έντομο, σε λίγα λεπτά θα είναι νεκρό,τόσο μεγάλη δύναμη έχει το μίσος. Στα παιδιά 
πρέπει να διδαχτεί ότι οι γυναίκες όπως και οι άντρες δεν είναι αντικείμενο ηδονής ιδίως στα 
αγόρια γιατί οι φιλήδονες ορμές θα τα κάνουν να μην έχουν συναίσθηση του τι προξενεύουν 
με το να εκμεταλλεύονται. Ανεβάστε τον πήχη του μπράβο η επικρότηση να υπάρχει για ένα 
άθλο για ένα επίτευγμα όχι για τον ποιον κέρδισε.. η πόσες έριξε.. βέβαια να τα ενθαρρύνεται 
να συναναστρέφονται μεταξύ τους τα δύο φύλα. ΔΕΙΤΕ τους άντρες και τις γυναίκες πόσο 
σοφοί είναι στο να εξαπατούν ο ένας τον άλλον και να τους-ις ρίχνουν στο κρεβάτι,και δείτε 
πόσοι-ες ξέρουν να ξυπνήσουν τα ιδανικά του-ης άλλης-ου. Μέχρι τι βαθμό χαράς μπορεί να 
έχει ένας άντρας όταν βλέπει την γυναίκα μόνο για το σεξ; δεν θα ξενερώνει γρήγορα; λογικό 
δεν είναι μετά αυτός-η να θέλει μετά άλλο σύντροφο; πόσο νομίζετε ότι θα την υπολογίζει; 
Μέχρι τι στόχους θα έχει ένα τέτοιο ζευγάρι; Γιατί ένας ενδιαφέρον άνθρωπος να δεσμευτεί με 
έναν που βλέπει μόνο σάρκα; Κοιτάξτε πόσο εύκολα βαριούνται χωρίζουν και ξανά πάλι τα 
ίδια.Βλέπετε ότι αμαρτωλές-λανθασμένες κοσμοθεωρίες που έχουν πολλοί άνθρωποι έχουν 
βάση το πως τους τα έμαθαν. 
 

 
 
Διάφοροι πολεμιστές, ιππότες από μυστικά τάγματα και άλλα διάφορα, μπορεί να 
διαβάσουμε πως έκαναν σεξ ή μη ολοκληρωμένο σεξ μεταξύ τους για να αυξήσουν την 
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αρσενική τους ενέργεια ώστε να έχουν δύναμη στα βασανιστήρια που μπορεί να υποστούν η 
για να έχουν παραπάνω δύναμη, η και υπερφυσικές δυνάμεις. Οι υπερφυσικές δυνάμεις 
αναπτύσσονται πολύ αργά,χωρίς την θηλυκή ενέργεια δεν μπορεί κάποιος να φτάσει ψηλά, 
αλλιώς δεν θα υπήρχε η θηλυκή, μόνο με ένα στοιχείο δεν μπορείς να μαγειρέψεις, αυτό που 
θα μπορούσαν να αποκτήσουν είναι κάποια παραπάνω θάρρος και κουράγιο, πράγματα που 
θα μπορούσαν να αποκτήσουν και από μία συχνή ομαδική προσευχή η κάποιο διαλογισμό. Σε 
άλλες ιστορίες μπορούμε να ακούσουμε όπως στο ναό της Αφροδίτης στην αρχαία Κόρινθο για 
τις ''ιερές'' πόρνες όπως τις έλεγαν όπου ήταν σε ναούς και έκαναν σεξ ώστε η θηλυκή 
ενέργεια να διαχέεται και η γη να είναι γόνιμη και άλλα διάφορα, αυτό δεν ισχύει για το αν 
είναι γόνιμη η γη πολύ πιο σημαντικό ρόλο παίζει το συναίσθημα και η πίστη του ανθρώπου 
γιατί ενσαρκώνεται στην ύλη. 
Στις εποχές μας κυρίως και όχι μόνο υπόσχονται σε μαθητές ότι με κάποια σεξουαλικά όργια η 
σεξ με κάποιον θα αποκτήσουν δυνάμεις θα ξεκλειδώσουν πράγματα και άλλα διάφορα, όπως 
η σεξουαλική ενέργεια είναι πανίσχυρη και εμείς ξέρουμε τα μυστικά και άλλα πολλά 
παραμύθια. Στους χώρους αυτούς δύο πράγματα γίνονται. 
Το πιο σύνηθες απλά εκμεταλλεύονται κόσμο για να πηδάνε και να περνάνε καλά, και άντε 
μετά ο φαντασμένος μαθητής να καταλάβει τι παίζεται. 
Όταν γίνεται σεξ εκλύονται μεγάλα ποσά ενέργειας. από αυτά τρέφονται κάποια αστρικά 
πλάσματα- ζιζάνια ακόμα και πνεύματα και αποκτούν μεγάλη δύναμη είναι το μεγαλύτερο 
έδεσμα τους, για αυτό στις ιεροτελεστίες που κάνουν οι μύστες σεξ η κάποια ομαδικά.. τα 
κάνουν ενώ είναι μέσα σε έναν κύκλο, ο κύκλος είναι προστασία, και φροντίζουν να μην την 
παίρνουν τα αστρικά πλάσματα. Πολλά κακά δεν θα γινόντουσαν αν δεν τρεφόντουσαν αυτά 
τα πλάσματα,διότι αποκτούν δύναμη και προκαλούν μεγάλο κακό,δείτε πως μαζί με την 
ταυτόχρονη αύξηση του πορνό και του σεξ ενώ είναι χορτασμένοι οι άνθρωποι δείτε πόσο 
αυξάνονται οι διαστροφές οι κακοποιήσεις οι βιασμοί κτλ. Υπάρχουν και τα καλά πνεύματα 
που και αυτά τρέφονται αλλά δίνουν δώρα, αυτό γίνεται και έρχονται όταν κάποιοι κάνουν σεξ 
και βλέπει ο-η άλλος-η τον σύντροφο όχι μόνο σαν σάρκα αλλά σαν μια θεϊκή έκφραση  δεν 
βλέπουν το σεξ μόνο σαν ηδονή αλλά και σαν αγάπη σαν ανώτερο σκοπό και ζητάει o εραστής 
ή και οι 2 με το πνεύμα του με την εσωτερική του φωνή να έρθουν όλα τα καλά πνεύματα, 
έρχονται και αυτά στο συμπόσιο και αφήνουν τα δώρα τους. Αυτά τα κάνουν κυρίως οι μάγοι 
που ο νους τους και το πνεύμα τους το μισό είναι εδώ και το άλλο μισό στον άλλον κόσμο, 
αυτά μπορεί να φαίνονται τρέλες αλλά είναι πράγματα που οι ενορατικοί τα βλέπουν. 
Ενορατικοί είναι αυτοί που έχουν ξεκλειδώσει το 3 μάτι. 
Επανέρχοντας λοιπόν αυτό που γίνεται είναι γιατί θέλουν να ικανοποιήσουν πνεύματα κτλ για 
δικούς τους σκοπούς, ή θέλουν με κάποιο τρόπο αυτό το ποσό ενέργειας να το μεταφέρουν σε 
κάποιο κρύσταλλο με την σκέψη τους κυρίως μην ξεχνάτε για μαγεία μιλάμε(θα έλεγα πως 
ματαιοπονούν), ή μπορεί κάποιοι να μην είναι πραγματικοί άνθρωποι και να τρέφονται 
έτσι,είτε απλά είναι και αυτοί όπως και τα θύματα φαντασμένα και νομίζουν ότι κάτι κάνουν η 
θα καταφέρουν. Όπως και να έχει δεν μπορεί να αναπτυχθεί κάποια δύναμη, να ανέβει η 
σεξουαλική ενέργεια δηλαδή, γιατί δεν μπορείς να τους αγαπάς σέβεσαι ποθείς θαυμάζει 
όλους ενώ είσαι μέσα σε τόσα ηδονισμένα κορμιά; και αν ναι για πόση ώρα; είναι αμοιβαίο; 
και ακόμα και αν είναι έτσι για πόσο καιρό θα είναι; για κάτι παραπάνω.... απαιτούνται 1 
άντρας 1 γυναίκα,τέλος. Όλα αυτά δεν είναι θέμα ιδιοτροπίας Θεού η διαβόλου είναι θέμα 
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ολιστικής φυσιολογίας,κοσμικών τάξεων και συμπαντικών νόμων,σε γενικές γραμμές με πολύ 
βρώμικα ενεργειακά σώματα δεν πας κάπου καλά, και αυτό δεν ισχύει μόνο για τους 
ασύδοτους...Όλα μπορούν να αλλάξουν. 

 
 

2.3  Οι καλοί μύστες 
     
Στην Ασία μερικοί γιόγκι παίρνουν τον μαθητή και του ξεδιαλύνουν αποσαφηνίζουν τα πάντα 
ώστε να μην έχει φοβίες, ανασφάλειες, δογματικότητα, του διευρύνουν τον νου, και κάνει 
νηστείες αναπνοές  ζει όσο πιο φυσικά μπορεί, ύστερα από χρόνια όταν οριστεί ότι είναι 
έτοιμος του γνωρίζουν μία κοπέλα που να του αντιστοιχεί και αναλογεί σε όλα τα επίπεδα και 
μένουν μαζί για 3-5 μήνες χωρίς να την ακουμπάει αλλά να την θαυμάζει ως μια θεϊκή 
εκδήλωση μετά το πέρασμα των μηνών αγκαλιάζονται με αγνότητα ώστε το σεξ να διαρκεί 
ώρες χωρίς να χάνουν πολλά σεξουαλικά υγρά. Είναι θα λέγαμε σεξουαλικοί σαολίν, ελέγχουν 
κάθε ορμή βέβαια για να γίνει αυτό πρέπει να γίνουν αγνοί και δυνατοί σωματικά και 
πνευματικά. Αγκαλίαζονται και χαϊδεύονται και το βιώνουν όπως τα μωρά, λένε ότι ο πρώτος 
έρωτας του παιδιού είναι ο γονέας,το οποίο έχει παρανοηθεί. το μωρό δεν μπορεί να σκεφτεί 
η να νιώσει τον έρωτα όπως ένας μεγάλος άνθρωπος,απλά για το μωρό είναι έρωτας μια 
αγκαλιά ένα χάδι,είναι κάτι πολύ αγνό αλλά δυνατό για το μωρό είναι κάτι που εμείς 
δυσκολευόμαστε να το κατανοήσουμε,μιλάμε για μωρό για παιδί όχι για έφηβο ή ενήλικο. 
Ύστερα από χρόνια αυτοί γίνονται αθάνατοι στο γήρας, ο χρόνος δεν τους αγγίζει οι ορμόνες 
δεν πέφτουν αναγεννιούνται τόσο τα κύτταρα τους που μένουν σταθεροί, και υπερτερούν 
πνευματικός σε σύγκριση με τον μέσο σημερινό άνθρωπο. Αυτοί οι άνθρωποι μένουν στην 
αφάνεια και βοηθούν τις κοινωνίες αλλά ποτέ δεν μαθαίνεται, ή απλά απολαμβάνουν την ζωή. 
Πολλοί θα πουν μα καλά δεν βαριούνται; OXI δεν βαριούνται δεν είναι μαρτύριο η αθανασία, 
το αν θα βρεθείς είναι θέμα κατάστασης συνείδησης όσο είσαι ενωμένος με το θείο δεν 
μπορείς να βαρεθείς ίσα ίσα που θες και άλλο,αυτοί λοιπόν μπορούν αργότερα να πηγαίνουν 
και σε άλλες διαστάσεις με τα ενεργειακά τους σώματα και να απολαμβάνουν τα υποεπίπεδα 
της κάθε διάστασης που μπορούν να φτάσουν και μετά να ξανά επιστρέφουν στα φυσικά τους. 
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Θυμηθείτε τα φτερά στο κηρύκειο. Η αθανασία γίνεται μόλις το 7 τσάκρα ανοίξει μεγαλώσει 
σαν ανθισμένο λουλούδι δηλαδή. Έτσι όπως το λουλούδι έχει πέταλα έτσι και το τσάκρα έχει 
ακτίνες παχιές και μοιάζει σαν λουλούδι. Τότε αρχίζει και περιστρέφετε πολύ γρήγορα και 
ακτινοβολεί, αυτό το λένε το λουλούδι της ζωής,τρέφει με τόση πολύ αιθερική ενέργεια το 
σώμα που μένει αθάνατο στο γήρας.ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ το 7 τσακρα απορροφά και διανέμει τόση 
ενέργεια ώστε το σώμα που δέχεται τόση ενέργεια νικά το γήρας. Βέβαια αν κάποιος τους 
πυροβολούσε στο κεφάλι θα πέθαιναν, δεν είναι άφθαρτοι. Η αφθαρσία είναι άλλο επίπεδο 
αθανασίας,όπως και η αναγέννηση και η ανάσταση. Το να μιλάμε για αθανασία είναι σαν να 
μιλάμε για κλωνοποίηση στο μεσαίωνα ή τρελός θα ονομαστείς ή βλάσφημος και αιρετικός. 
 Πολλοί στρέφονται προς το τάντρα το οποίο στην ουσία σου διδάσκει να μην είσαι ζωώδης να 
έχεις ένα πιο ευγενή και εκλεπτυσμένο τρόπο απόλαυσης το κακό είναι ότι πολλοί χάνονται σε 
δυσνόητες διδασκαλίες και άκαρπες φιλοσοφίες,το ταντρικό σεξ από μόνο του δεν σε φτάνει 
στην αθανασία του γήρατος,ή κάτι παρεμφερές δεν είναι μόνο το σεξ είναι και η στάση 
πνεύματος και ζωής δεν νιώθουν ζήλιες κτητικότητα, μίσος, δεν δολοπλοκούν με το μυαλό 
τους, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θυμώνουν άνθρωποι είμαστε απλά δεν προσκολούν δεν 
καταναγκάζουν τον εαυτό τους. Και γίνονται ΉΛΙΟΙ λάμπουν χωρίς να περιμένουν κάτι η να 
έχουν ανάγκη κάτι για να λάμψουν, δηλαδή αγαπούν χωρίς να περιμένουν 
ανταπόκριση,αγαπάτε αλλήλους, για να φτάσει κάποιος σε αυτό το επίπεδο πρέπει να φτάσει 
σε ένα καλό επίπεδο κάθαρσης, νηστεία διαλογισμός αυτοκριτική αυτογνωσία να έχεις έναν 
υψηλό σκοπό. Λάμπουν σαν ήλιοι και συμπεριφέρονται σαν μέλισσες δηλαδή κρατούν όλα τα 
καλά-γύρη και προχωρούν και σιγά σιγά μέσα τους μαζεύουν μέλι. Αυτά έπρεπε να διδάσκουν 
οι ιερείς και όχι να στήνουν στο τοίχο τον καθένα για το τι είναι αμαρτία και τι όχι γεμίζοντας 
τον φόβο και ενοχές, από την άλλη όμως μπαίνει και ένα σωτήριο φρένο έτσι στο ζώο που 
έχουμε μέσα μας με το φόβο της αμαρτίας,αλλιώς έτσι όπως είναι σήμερα η μάζα μπορεί να 
μετατρέψει μια πολιτισμένη κοινωνία σε ζούγκλα. Αλλά αυτό δεν είναι κατάσταση,πρέπει να 
αλλάξει. 
 

 
 
Όταν κάποιος είναι νέος έλκεται πολύ από το άλλο φύλο μετά μεγαλώνει και θέλει να κάνει 
οικογένεια να διαιωνιστεί, να δημιουργήσει να παράγει έργο,μετά όμως γερνάει εγκαταλείπει 
ενδιαφέρεται όλο και λιγότερο για την ζωή και αποκόβεται,είναι κουρασμένος,αμέτοχος, απλά 
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υπάρχει. Αυτό συμβαίνει όχι επειδή γέρασε αλλά επειδή εξασθένησε το σεξουαλικό του 
ένστικτο η σεξουαλική του ενέργεια. Η σεξουαλική ενέργεια είναι αυτή που μας κρατά εδώ 
στην Γη. Αυτό το ήξεραν οι μοναχοί και οι μύστες και δίδασκαν στους μαθητές τους ότι αν 
θέλουν να ενωθούν με το Θεό, να φύγουν από εδώ, να απελευθερωθούν,πρέπει να 
καταργήσουν την σεξουαλική ενέργεια, με το να αποφεύγουν συνέχεια πόθους, επιθυμίες 
όνειρα δεσμούς τα πάντα και να μην συναναστρέφονται με άτομα του αντίθετου φύλου να 
μην τους νοιάζει να κάνουν παιδιά γενικώς πλήρως αποκοπή από τα εγκόσμια,γιατί ακόμα και 
αν δένεσαι με ανθρώπους ακόμα και στην άλλη ζωή νοιάζεσαι έχεις δεσμούς, έννοιες. για 
αυτό έβαζαν μικρά παιδιά στα μοναστήρια ιδίως αυτά που δεν είχαν κανέναν στον κόσμο, και 
γενικώς κλείνονταν στα μοναστήρια, όλα αυτά βασίζονταν σε γνώσεις μυστών.Είναι ένα είδος 
αυτοκτονίας απαρνιούνται την σεξουαλική ενέργεια δεν πάει προς τον εγκέφαλο. Αυτοί οι 
άνθρωποι αν τα καταφέρουν πάνε σε έναν κόσμο που ζουν μια ανεκδιήγητη αγάπη ζούνε μια 
νιρβάνα με τα πιο αιθερικά τους σώματα το βουδικό ή το ατμικό(ανατολίτικες ονομασίες 
αυτοί τις έσωσαν τις γνώσεις τους,οι δικές μας η κάηκαν ή είναι στο βατικανό). Αυτή την 
ένταση αγάπης την λένε και θέωση, είναι ένα φαινόμενο που ζουν οι ασκητές τυλίγονται από 
ένα φως και ζουν μια έκσταση αγάπης μια αδιανόητη αγαλίαση και είναι αυτό που επιζητούν 
αλλά διαρκεί για λίγο. Πολλοί λένε πως αυτός είναι ο προορισμός μας, η αλήθεια είναι πως 
έχουμε έναν άπειρο δημιουργό που θα δημιουργεί άπειρα και η εξέλιξη μας θα είναι άπειρη, 
οπότε δεν είναι αυτό κάποιο τέρμα. 
Πάντως είναι μεγάλο λάθος που πάνε ανθρώπου στα μοναστήρια με το ζόρι η με κάποιον 
φόβο,συνήθως δεν τα καταφέρνουν σε αντίθεση με αυτούς που γίνονται μοναχοί ενώ έχουν 
ζήσει την ζωή τους και την ξέρουν και από την καλή και την ανάποδη και το ένιωσαν σαν 
κάλεσμα. Για αυτό και τα μοναστήρια σε δέχονται δοκιμαστικά να δούνε τελικά θες?αντέχεις? 
Σε παραπλήσια επίπεδα λίγο πιο κάτω μπορεί να φτάσει κάποιος και χωρίς να είναι μοναχός 
με το να κάνει οικονομία της σεξουαλικής του ενέργειας,να αφιερώνει ζωή του και την 
ενέργεια του για την πραγματοποίηση της βασιλείας του Θεού, να ζει την ζωή με ένταση να 
εργάζεται στην Γη για την ειρήνη την αγάπη. 
Αντί αυτού οι άνθρωποι πάνε στα 2 άκρα, η θα κάνουν την πιο έκφυλη και διεστραμμένη ζωή 
 ή θα αποκόβονται από τα πάντα, μην πηγαίνετε στα άκρα ούτε στην διαστροφή ούτε στον 
πουριτανισμό. Για τους μοναχούς οι μισοί μύστες λένε ότι οι μοναχοί θα ξανά ενσαρκωθούν 
μετά από καιρό γιατί δεν πήραν όλα τα μαθήματα που έπρεπε,οι άλλοι μισοί λένε 
αποκλείεται, η αλήθεια; ποιός μπορεί ξέρει κάτι τέτοιο; Πάντως οι μοναχοί έχουν και αυτοί τον 
δικό τους δρόμους και συνδράμουν πολύ στο να μην γίνουν πολλά κακά, γίνονται μάχες 
μεγάλες και εμείς τα μαθαίνουμε σαν ιστοριούλες. Το κακό είναι παντού χωμένο, μην 
περιμένετε κάπου να συναντήσετε μόνο καλούς. 
         
                ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ,αν διώξετε την σεξουαλική ενέργεια θα είστε σαν ευνούχοι,η ζωή δεν θα 
έχει γεύση,θα είναι όλα στριφνά,δεν θα έχει νόημα η ζωή για εσάς, θα ζείτε μια απελπισία δεν 
θα έχει για εσάς καμία αίσθηση ο κόσμος καμία τέχνη η επιστήμη, όλα θα σας φαίνονται 
μάταια. Οι αρχαίοι ΕΛΛΗΝΕΣ το ήξεραν αυτό και λάτρευαν τον έρωτα,χωρίς ρωμαϊκες 
ασυδοσίες ή θρησκόληπτες σεμνοτυφίες,ήταν ερωτικός λαός με πάθος άρχισαν να αγαπούν 
την τέχνη να παράγουν τέχνη υψηλού επιπέδου έβλεπαν την ζωή με χαρά, δεν ήθελαν να μην 
σταματούν ανακαλύπτουν και να δημιουργούν. Υπάρχουν γέροι που δεν έδιωξαν  
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(αποτραβήχτηκαν από την ζωή) την σεξουαλική τους ενέργεια και ενώ είναι με το ένα πόδι στο 
τάφο θέλουν να ζήσουν να μάθουν να ερωτευτούν να γίνουν νέοι. Τα ενεργειακά σώματα για 
αυτό μας τα έδωσε ο δημιουργός να είναι τα οχήματα μας για τους άλλους κόσμους και να 
επιστρέφουμε απολαμβάνοντας τον υλικό μας κόσμο το πιο μεγάλο προνόμιο και ο 
μεγαλύτερος φόρος, και αν ο κόσμος μας είναι χάλια χρέος μας να τον κάνουμε παράδεισο. 
Στην προσευχή λέμε ως εν ουρανώ και επί της γης,έτσι όπως είναι στον ουρανό να γίνει και 
στην ΓΗ. Στον ουρανό δεν υπάρχει θάνατος, αλλά αγάπη και ειρήνη. 

 
 
ΣΥΝΟΨΙΖΟΝΤΑΣ 
    Άλλοι βλέπουν το σεξ μόνο σαν τεχνική μόνο για ηδονή όπως τα ζώα, άλλοι βλέπουν το σεξ 
σαν ένωση με αγάπη και δημιουργία και άλλοι το βλέπουν σαν εφαλτήριο για να γίνουν θεοί. 
      ΌΣΟΙ ΈΧΟΥΝ ΠΑΙΔΙ: Δεν πρέπει να το προτρέπουν να φυλάει π,χ, την γιαγιά η τον παππού 
κτλ για να είναι χαρούμενοι, το παιδί δεν θέλει να φιλάει κόσμο αλλά το κάνει γιατί τον 
προτρέπει ο θεός του δηλαδή ο γονιός του και ένα παιδί θα κάνει πολλά για να έχει 
χαρούμενο το θεό του. Το πρόβλημα σε όλο αυτό είναι ότι θα γίνει ένας άνθρωπος που θα 
ενδίδει, μια κοπέλα που θα είναι εύκολο θύμα σεξουαλικός για τους άντρες, ή θα είναι ένας 
άντρας που θα λυγίζει εύκολα στις προτροπές ιδίως όταν θα επιμένουν οι άλλοι. Ας δίνει φιλί 
το παιδάκι όπου γουστάρει και όποτε γουστάρει και μην κάνετε γκριμάτσες λύπης κτλ. Αν 
θέλετε φιλάκια να τα δίνετε μεταξύ σας. 
    ΟΣΟΙ ΕΊΝΑΙ ΜΟΝΟΙ: Η αυτό-ικανοποίηση είναι κάτι το φυσικό δείχνει ζωή και ενέργεια δεν 
είναι κάτι το αμαρτωλό, είναι αμαρτωλό από την πλευρά ότι όταν γίνει τρόπος ζωής φθείρεις 
τον εαυτό σου πολύ και ότι μπορεί να αποκτήσεις κάποια πάθη. Όταν έχεις ορέξεις είναι σαν 
να έχεις πολλά παιδιά και να σου χτυπούν την πόρτα και το σαλόνι άντε ρε άνοιξε μας να 
βγούμε έξω να παίξουμε,αν τα αφήσεις θα ξαναέρθουν αλλά θα είναι κουρασμένα και 
αποδυναμωμένα,αν τα αφήνεις συνέχεια έξω θα σου φέρουν κακές παρέες(πάθη-αδυναμίες) 
και θα είναι λίγα τα παιδιά, αν δεν τα αφήνεις έξω και τα πολεμάς τιμωρώντας τα και 
θεωρώντας τα αμαρτία και διαβολικά θα δημιουργήσεις ντροπές ενοχές και νευρώσεις, αν τα 
προτρέψεις να πάνε πάνω να διαβάσουν θα μορφωθούν και θα σου παράγουν έργο στο 

http://2.bp.blogspot.com/-wytAJAp2jt4/VKqmBXCpLII/AAAAAAAAA1k/u9cPMxTmlmw/s1600/10.jpg
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μέλλον, και κάποιες φορές άμα δεν πάει άλλο άφηνε τα να ξεσκάνε και αυτά. Τα παιδιά 
συμβολίζουν την σεξουαλική ενέργεια το σπίτι το σώμα σου και η προτροπή να πάνε πάνω 
είναι ο ανώτερος σκοπός σου. Μπορεί κάποιος-α εκείνα τα λεπτά που έχει ορέξεις μπορεί να 
στείλει αυτή την ενέργεια προς το μυαλό εστιάζοντας όλο το μυαλό του για εκείνα τα λεπτά 
μόνο στο στόχο στο όνειρο του,τότε σιγά σιγά αναπτύσσονται κέντρα και δυνάμεις που θα σου 
φτιάξουν τον δρόμο για το όνειρο σου, είτε είναι αυτό το όνειρο να μάθεις μια ξένη γλώσσα, 
ένα πτυχίο, μία τέχνη ένα σύγγραμα,μία δύναμη... Αυτό είναι και ένα από τα μεγαλύτερα και 
επικίνδυνα μυστικά για αυτό φρόντισαν η να νιώθεις αμαρτωλός ή άξιος όταν το σπαταλάς, 
και καλά δεν υπάρχει άλλος δρόμος αυτό είναι το νόημα της ζωής, λάθος αυτός είναι ο μισός 
δρόμος,και το τέρμα δεν είναι μόνο ένα. Στο μέλλον μετά από χρόνια άσκησης από ένα σημείο 
και μετά αρχίζει να μειώνεται δραματικά ο φόβος στον άνθρωπο, θυμηθείτε τους αρχαίους 
Έλληνες πόσο ατρόμητοι ήταν σε σύγκριση με τους υπόλοιπους,ήταν ερωτικός λαός αλλά με 
σύνεση. 
       ΟΦΕΛΟΣ; Τα ζευγάρια αποκτούν μια χαρά που τους δίνει τόση δύναμη που αντέχουν τα 
πάντα ακόμα και να χωρίσουν αποκτούν τρομερή ψυχική κράση θάρρος και χαρά που μένει 
ανεξίτηλη Αν όλα είναι αληθινά μετά από χρόνια 3?5?15? ανάλογα, σταματάνε να γερνάνε 
σιγά σιγά. Αυτοί που πιστεύουν στα πνεύματα κτλ και δεν τους τρομάζουν όλα αυτά μπορούν 
να ζητούν από μέσα τους πνεύματα του καλού ελάτε και εσείς στο συμπόσιο,στο τέλος 
αφήνουν δώρα... μπορεί να είναι παραπάνω ψυχική δύναμη,απρόοπτες εμπνεύσεις,τύχη κτλ 
όλα όμως πρέπει να είναι αληθινά. 
Αν πάλι είστε ερωτευμένοι και δεν μπορείτε να πάτε πιο πέρα απολαύστε τον έρωτα σας. 
Προσοχή όμως που δίνεται τον εαυτό σας. 
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3.    ΑΛΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ 

 

Η αλχημεία, εκτός από την ιστορία και την ψυχολογία, έχει ενσωματωθεί και σε πολλές 

μορφές τέχνης, όπως ο κινηματογράφος, η συγγραφή βιβλίων, τα παιχνίδια και η μαγειρική. 

Προκειμένου, λοιπόν, να διασωθεί το έργο της, οι άνθρωποι που ασχολήθηκαν με αυτό 

κατάφεραν μέσα από βιβλία, ταινίες, παιχνίδια και συνταγές να το διατηρήσουν ζωντανό μέχρι 

και σήμερα. Παρακάτω παρατίθενται αρχικά τίτλοι σχετικών βιβλίων και ταινιών, που 

αφορούν την αλχημεία, ενώ ακολουθούν μερικές συνταγές, με κάποιο ξεχωριστό και ιδιαίτερο 

υλικό η καθεμία, που υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.  

 

Επίσης στα πλαίσια αναζήτησης συμβολικών εννοιών σε κλασικά παραμύθια παραθέτουμε 

παραδείγματα και δίνουμε τις αντίστοιχες ερμηνείες κατά τους Αλχημιστές 

3.1    Βιβλία:  

 Ο αλχημιστής του Paulo Coelho 

 Αλχημεία του Francis Melville 

 Ο Παράκελσος και η ουσία της διδασκαλίας του FranzHartmann 

 Αλχημεία Mircea Eliade 

 Αλχημεία συλλογικό έργο 

 Αλχημεία και μυστικισμός Alexander Roob 

 Η φιλοσοφική λίθος και το δέντρο της ζωής IsraelRegardie 

 Η αλχημεία Jacques Carles 

 Οι αρχαίοι Έλληνες αλχημιστές και η γένεση της αλχημείας MarcelinBerthelot 

 Αλχημεία Χαρίλαος Μ. Γκητάκος 

 Από την αλχημεία στην χημεία OlivierLafont 

 Αλχημεία: προσωπικό ημερολόγιο 2005 Paulo Coelho  

 Το όνειρο του Μεντελέγιεφ PaulStrathern 

 Ο ανυπόμονος αλχημιστής Lorenzo Silva  

 Τα μυστικά του αθάνατου Νίκολας Φλαμέλ  
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3.2   Ταινίες και παιχνίδια: 

 AnimaMundi: DarkAlchemist (ηλεκτρονικό παιχνίδι) 

 WorldofWarcraft (ηλεκτρονικό παιχνίδι) 

 Harry potter and the philosopher’s stone  

 Ο πόλεμος των άστρων 

 Ο ανυπόμονος αλχημιστής   

 

3.3   Μαγειρική: 

Συνταγή 1η:   Κέικ με πραλίνα και γιαούρτι 

Υλικά: 

 ½  κούπα βούτυρο 

 1 κούπα ζάχαρη 

 3 αυγά 

 ½ κούπα γιαούρτι 

 1 βανίλια 

 1 ½ κούπα αλεύρι για όλες τις χρήσεις 

 1 ½ κουταλάκι baking powder 

 1 πρέζα αλάτι 

 4 κουταλιές της σούπας πραλίνα 

 Κακάο( όση ποσότητα θέλετε ) 

 

Εκτέλεση: 

 

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180 oC και βουτυρώνουμε καλά το εσωτερικό της φόρμας. 

Χτυπάμε με το μίξερ το βούτυρο για να γίνει κρέμα και προσθέτουμε τη ζάχαρη. Συνεχίζουμε 

να χτυπάμε σε μέτρια ταχύτητα και προσθέτουμε σταδιακά ένα-ένα τα αυγά, το γιαούρτι και 

τη βανίλια. Σε ένα μπολ  ανακατεύουμε το baking powder και το αλάτι. Χαμηλώνουμε τη 

ταχύτητα και προσθέτουμε σταδιακά το μείγμα του αλευριού. Ανακατεύουμε μέχρι να 

ομογενοποιηθούν τα υλικά, προσθέτουμε τη πραλίνα. Βάζουμε στη φόρμα το μείγμα και το 

βάζουμε στο φούρνο για 35-45 λεπτά. 
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Συνταγή 2η:   Τάρτα σοκολάτας  

 

Υλικά για τη βάση: 

 

 250 γρ. μπισκότα τύπου Digestive  

  80 γρ. βούτυρο  

  80 γρ. σοκολάτα κουβερτούρα γάλακτος Nestle Dessert 

Εκτέλεση: 

Χτυπάμε τα μπισκότα στο blender για τη βάση. Σε ένα τηγάνι λιώνουμε το βούτυρο. 

Μόλις λιώσει, προσθέτουμε όλο το αλεσμένο μπισκότο μέσα στο 

βούτυρο. Ανακατεύουμε με μια ξύλινη κουτάλα μέχρις το μπισκότο να έχει 

απορροφήσει όλο το βούτυρο. Μέσα σε αυτό το μείγμα και όπως είναι ακόμη πάνω 

στο μάτι, ρίχνουμε και τη μισή σοκολάτα-κουβερτούρα σε κομματάκια. Ανακατεύουμε 

μέχρι να λιώσει η σοκολάτα και να πάει σε όλο το μείγμα.  Ρίχνουμε το μείγμα στην 

ταρτιέρα (τσέρκι) και το απλώνουμε καλά. Το στρώνουμε ώστε να μην αφήσει κενά. 

Υλικά για τη στρώση σοκολάτας: 

 400 γρ. σοκολάτα-κουβερτούρα NestleDessert ψιλοκομμένη 

 250 γρ. γάλα 

 100 γρ βούτυρο λιωμένο 

 1 πορτοκάλι, τη φλούδα 

 1 κουταλάκι γλυκού πιπέρι σε κόκκους 

 Προαιρετικά παγωτό για το σερβίρισμα 

Εκτέλεση: 

Σε ένα κατσαρολάκι και σε χαμηλή φωτιά ρίχνουμε το γάλα. Μέσα στο γάλα ρίχνουμε τη 

φλούδα από το ένα πορτοκάλι με το εργαλείο ξεφλουδίσματος πατάτας. Ρίχνουμε και μία 

κουταλιά γλυκού πιπέρι. Λιώνουμε το βούτυρο. Ψιλοκόβουμε τη σοκολάτα (όλη), πολύ καλά. 

Τη ρίχνουμε σε ένα βαθύ μπολ. Από πάνω τοποθετώ ένα σουρωτήρι και ρίχνω το 1/3 από το 

γάλα μέσα στην θρυμματισμένη κουβερτούρα. Με ένα σύρμα ενώνω το γάλα με τη σοκολάτα 

ανακατεύοντας κυκλικά. Προσθέτουμε σιγά-σιγά το γάλα και ανακατεύουμε. Μόλις ενωθεί η 

σοκολάτα με το γάλα ρίχνουμε το λιωμένο βούτυρο. Ανακατεύουμε να ενωθεί. Ρίχνουμε το 

μείγμα πάνω στη βάση και γέρνουμε το ταψάκι  να πάει παντού. Αφήνουμε να στερεοποιηθεί 
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σε θερμοκρασία δωματίου. Σερβίρουμε με παγωτό και αν θέλουμε πασπαλίζουμε από πάνω 

με λίγο ξύσμα πορτοκαλιού και λίγο πιπέρι. 

3.4   Παραμύθια 

Αν σκεφτείτε τον κόσμο γύρω σας, θα εκπλαγείτε από το πόση αλχημεία υπάρχει στην 

καθημερινή μας ζωή: ο ηλεκτρισμός, το τηλέφωνο, η τηλεόραση, ο κινηματογράφος, οι 

ηλεκτρονικοί υπολογιστές, οι σύγχρονες μέθοδοι της ιατρικής, η ψυχανάλυση, τα αεροπλάνα 

και τα διαστημόπλοια, τα φάρμακα και τα καλλυντικά, η αστρολογία , η μαγειρική αλλά και η 

ζαχαροπλαστική η ιατρική, οι κρέμες ομορφιάς, η πλαστική χειρουργική, τα κάθε λογής 

φάρμακα δεν είναι τίποτε άλλο από εκπλήρωση παμπάλαιων αλχημιστικών αιτημάτων. Κι αν 

πάλι θελήσετε να δείτε την ιστορία της τέχνης, θα διαπιστώσετε έκπληκτοι τους αλχημιστικούς 

θρύλους να σημαδεύουν τη λογοτεχνία, τη μουσική, το θέατρο, την ζωγραφική. Αρκεί να 

θυμηθούμε τυχαία τα παραμύθια των παιδικών μας χρόνων: το μαγεμένο μήλο της Χιονάτης, 

ο καθρέφτης της κακιάς μητριάς, η καλή νεράιδα της Σταχτοπούτας, η Ωραία Κοιμωμένη, ο 

ΜίκιΜάους ως Μαθητευόμενος Μάγος στην Φαντασία του Ντίσνεϊ... 

 

Παρακάτω παρατείθονται ορισμένα κλασικά παραμύθια  καθώς και στοιχεία της  αλχημείας  

που παρατηρούνται σ’ αυτά. 

1. Η ΧΙΟΝΑΤΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΤΑ ΝΑΝΟΙ 

….είπε κάτι παράξενα ,μαγικά λόγια και στο λεπτό μεταμορφώθηκε σε μια άσχημη γριά: Οι 

αλχημιστές είχαν οδηγηθεί στην ανάγκη κρυπτογράφησης και χρήσης συμβόλων αντί λέξεων 

,διότι κατά περιόδους η εξάσκηση της αλχημείας ήταν απαγορευμένη. Επίσης, μέσα στα 

κωδικοποιημένα κείμενα των αλχημιστών υπήρχαν συχνά κρυφά νοήματα αλληγορίες και 

μηνύματα στα οποία είχαν πρόσβαση μόνο οι μυημένοι αλχημιστές. Τα μηνύματα αυτά 

αναφέρονταν σε μυστικές τεχνικές είτε για την πραγματοποίηση των πειραμάτων τους είτε για 

την κατάκτηση των πνευματικών επιτευγμάτων τους . 

…πήρε ένα κόκκινο μήλο, το βούτηξε δύο-τρεις φορές μέσα σε ένα δυνατό, θανατηφόρο 

δηλητήριο: οι αλχημιστές, μεταξύ των άλλων, αποσκοπούσαν στην δημιουργία διαφόρων 

υλικών με ασυνήθιστες ιδιότητες. Η πρακτική μέθοδος της αλχημείας εξελίχθηκε σε βάση της 

σύγχρονης χημείας με τις τεχνικές σύνθεσης, ανάλυσης, τροποποίησης, ταυτοποίησης και 

διαχωρισμού ουσιών. Εδώ το δηλητήριο αποτελεί προϊόν αλχημείας και πειραματισμού. 

Αλχημιστές, όπως ο Παράκελσος και οι οπαδοί του, ασχολήθηκαν με την μελέτη δηλητηρίων 

για την θεραπεία δηλητηριάσεων καθώς και με την ανακάλυψη φαρμάκων ισχυρότερων από 

τα βότανα για να θεραπευτούν νέες ασθένειες. Κάποιοι από αυτούς κατηγορήθηκαν ότι 
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προωθούσαν την χρήση φονικών δηλητηρίων( ίσως εξαιτίας της τάσης να συγκρούονται με τις 

καθιερωμένες ιατρικές και αλχημιστικές μεθόδους).    

 

 

Ο καθρέφτης της κακιάς μητριάς:  Σε ένα αλχημικό κείμενο από τη Συρία ο αναζητητής 

βρίσκει έναν καθρέφτη πάνω στις επτά πύλες-αν κοιτάξει μέσα σ’ αυτόν, θα λησμονήσει όλες 

τις έγνοιες και θα γνωρίσει τον Θεό που κρύβει μέσα του. Κάπως έτσι και ο καθρέφτης της 

κακιάς μητριάς δείχνει την αλήθεια, πως η ομορφότερη ψυχή είναι η αγνή Χιονάτη. Εκείνη που 

πέθανε και  αναστήθηκε από το φιλί της αγάπης.Έχει μαγικές ιδιότητες και συμβολίζει την 

αλήθεια,τη ματαιοδοξία και τη μαγεία. Είναι φορέας σύνδεσης του συνειδητού με το 

ασυνείδητο.  

ΚΑΚΙΑ ΜΗΤΡΙΑ: Στην ”Χιονάτη” πίσω από την κακιά μητριά συμβολίζεται το αρχαίο θέμα του 

Νάρκισσου, ο οποίος αγαπούσε τον εαυτό του, τόσο πολύ που αυτοκαταστράφηκε. Η μητριά 

αντιπροσωπεύει την σκοτεινή και καταστροφική όψη της γυναικείας φύσης. Μπορεί ,ακόμη, 

να συμβολίζουν τον χαμένο Παράδεισο και την σκληρή πραγματικότητα του κόσμου (την 

κάθοδο της ψυχής στον κόσμο, όπου πρέπει να υποφέρει τις δοκιμασίες). 

ΚΟΚΚΙΝΟ: Το κόκκινο συμβολίζει την αγάπη, σεξουαλικότητα και το ανθρώπινο συναίσθημα, 

την ζωή και το πάθος: το κόκκινο μήλο, τα κόκκινα μάγουλα της χιονάτης,  και τα κόκκινα χείλη 

σαν αίμα. 
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ΑΣΠΡΟ: Το άσπρο συμβολίζει την αγνότητα, αθωότητα και την πνευματικότητα. Εδώ 

παρατηρούμε το λευκό δέρμα σαν χιόνι της χιονάτης. 

ΜΑΥΡΟ: Το μαύρο συμβολίζει τον θάνατο και την θνητότητα. Η μητέρα της χιονάτης εύχεται 

να αποκτήσει το παιδί της μαύρα μαλλιά σαν τον έβενο. 

ΕΠΤΑ: Επίσης θα μπορούσαν να συσχετιστούν με τα επτά μυστήρια του Μίθρα και τους επτά 

πλανήτες της αστρολογίας. Οι Αδερφοί Γκριμ πίστευαν στον αριθμό 7. Εφτά είναι οι πλανήτες 

της παραδοσιακής κοσμογονίας και μάλλον γι αυτό οι παλαιοί επέλεξαν αυτόν τον αριθμό. Η 

συνάντηση λοιπόν της Χιονάτης με τους 7 αναλογεί με το πέρασμα του μύστη από τους 7 

βαθμούς μύησης στα Μίθραια. Τελείται εδώ δηλαδή μιαψυχαλχημεία ωρίμανσης του εαυτού. 

ΜΗΛΟ: Το μήλο γενικά είναι σύμβολο της αιώνιας νεότητας, της απαγορευμένης γνώσης, 

αλλά και της επιθυμίας και του πειρασμού. Ειδικά το κόκκινο μήλο συμβολίζει  τον έρωτα. 

Όταν η χιονάτη  καταναλώνει το μήλο αμέσως επέρχεται το τέλος της αθωότητάς της. 

Συμβολισμοί Μεταφυσικοί:  

Η παρθένα (λευκή) Χιονάτη είναι το σύμβολο της ανθρώπινης ψυχής που ξεκινώντας την 

πορεία της μέσα από την αθωότητα της παιδικής ηλικίας, καλείται να ωριμάσει μέσα από μια 

σειρά δοκιμασίες. Η κακιά βασίλισσα μητριά αντιπροσωπεύει την σκοτεινή πλευρά της 

γυναικείας φύσης της γυναίκας, είναι δηλαδή το αρνητικό διπλό της χιονάτης. Γι αυτό και 

εγκαταλείπει στο σκοτεινό δάσος το κορίτσι. 

Η διαμονή στο άγριο δάσος συμβολίζει τον μπερδεμένο κόσμο των ψυχικών ή σεξουαλικών 

προβλημάτων. Είναι ο κόσμος των συναισθημάτων και της αστάθειας που δημιουργούν. Σε 

αυτό το δάσος λοιπόν, η ψυχή-Χιονάτη θα συναντήσει τους 7 μικρούς νάνους.  

Γιατί όμως οι νάνοι είναι 7;  

Τι γίνεται όμως με τον πρίγκιπα και το μήλο; Το 7 στην αλχημεία είναι αριθμός υπέρβασης, 

ενώ σε ένα αλχημικό κείμενο από τη Συρία, ο αναζητητής βρίσκει έναν καθρέφτη πάνω στις  7 

πύλες – αν κοιτάξει μέσα σε αυτόν, θα λησμονήσει όλες τις έγνοιες και θα γνωρίσει το θεό που 

κρύβει μέσα του. Κάπως έτσι και ο καθρέφτης της μητριάς δείχνει την αλήθεια, πως η 

ομορφότερη ψυχή είναι η αγνή Χιονάτη, εκείνη που πέθανε και αναστήθηκε από το φιλί της 

αγάπης. 

Ο πρίγκιπας στο παραμύθι μας αντιπροσωπεύει το αρσενικό  πνεύμα που έρχεται για να 

ολοκληρώσει τον Ιερό Γάμο (σεξουαλική τελετουργία στην οποία οι άνθρωποι συμβολίζουν 

θεότητες) ,αφού πρώτα αφυπνίσει τον ύπνο της απομάκρυνσης στον κόσμο των επιθυμιών, 

κάτι  που συμβολίζει το μήλο. Προσέξτε όμως το χρώμα του μήλου είναι αυτό του αίματος που 

γεμίζει το δισκοπότηρο της Πορφυρής γυναίκας. Η δύναμη του δισκοπότηρου είναι να 

μεταμορφώνει το αίμα του μαρτυρίου σε ελιξίριο ζωής.  … 
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2. O ΑΛΑΝΤΙΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΛΥΧΝΑΡΙ 

Το περιώνυμο λυχνάρι του Αλαντίν ήταν ένα μαγικό λυχνάρι που εξασφάλιζε στον 
κάτοχό του ότι επιθυμούσε. Το λυχνάρι αυτό απέκτησε ο Αλαντίν, ένας από τους βασικούς 
ήρωες των αραβικών παραμυθιών των «χιλίων και μιας νύκτας», (γνωστών και ως της 
«Χαλιμάς»), με τη βοήθεια ενός μάγου. 

Ο Αλαντίν φτωχός νέος, πλην όμως έξυπνος και ωραίος, κατάφερε με το λυχνάρι αυτό αφενός 
μεν να γίνει πάμπλουτος, αφετέρου στο τέλος να παντρευτεί την κόρη του Σουλτάνου. Βέβαια 
στις διάφορες ιστορίες που αναπτύχθηκαν με τον Αλλντίν έχουν προστεθεί και διάφορα 
κατορθώματα, δράσεις αλλά και απώλειες του λυχναριού που με έξυπνους πάντα τρόπους το 
επανακτούσε μέχρι να καταλήξει στο ευτυχές για τον ίδιο τελικό σκοπό. 

Αλχημεία-Μαγεία  παραμυθιού 

Ο κακός μάγος Τζαφάρ από την Αφρική αναζητούσε τις δυνάμεις που έκρυβε το λυχνάρι, 

κρυμμένο στο βάθος μια μυστικής σπηλιάς, το οποίο  ήταν φυλαγμένο με μάγια κάτω από το 

έδαφος από τον ίδιο το Θεό της Γης. Το λυχνάρι έκρυβε ένα «Τζίνι» το οποίο εκπλήρωνε τρεις 

(3) ευχές στον κάτοχο του λυχναριού που τον θεωρούσε αφέντη του. 

             

 

Ερωτική Αλχημεία παραμυθιού 

 

Ο Αλαντίν με τη βοήθεια του «Τζίνι» και τις συμβουλές του κατάφερε να κάνει την όμορφη 

πριγκίπισσα «Γιασμίν» να τον ερωτευτεί. 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9B%CF%85%CF%87%CE%BD%CE%AC%CF%81%CE%B9&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%AF%CE%BB%CE%B9%CE%B5%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%9C%CE%B9%CE%B1_%CE%9D%CF%8D%CF%87%CF%84%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CF%85%CE%BB%CF%84%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%82
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Το μαγικό λυχνάρι του Αλαντίν  

Ένας  γέροντας  μεγάλος   στάθηκε  εκεί  κοντά                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Και  με μάτια  φλογισμένα  είπε  λόγια  τρομερά! 

<< Ο Αλαντίν  είναι  δικός  μου και  κανείς  δεν  τον αγγίζει    

Αν  δε  θέλετε  να  κάνω  τούτη  τη  γη  να σας  ρουφήξει >> 

Και  αφού  άπλωσε  μπροστά  τους  ένα  ιπτάμενο  χαλί , 

Πάνω  του  έβαλε  το αγόρι  και  πέταξαν   στη  στιγμή. 

Ο Αλαντίν  αναρωτιόνταν  μες  στα πλούτη  του  θαμμένος                                                                                                                                                                                                                                                           

Πώς  θα  βγει  από  εκεί  μέσα , με τον θησαυρό  δεμένος .  

Και  φυσώντας , ξεφυσώντας , φύσηξε  πάρα  πολύ  

Τόσο που μες το λυχνάρι  ξύπνησε   μια  ψυχή! 

 Πριν  τελειώσουνε  τα  λόγια  σείστηκε  και  πάλι  η  γη  

Και   εμφανίστηκε   ένα  τζίνι  που  ήτανε  ψηλό  πολύ. 

Μα ο μικρός είχε το τζίνι και  κανέναν  δε φοβόνταν  

Έφτασε  να  το  καλέσει   κι  ότι  ζήταγε  γινόταν .   

Και  αφού  υπνώτισε  τους  πάντες  πήρε  το  παλιό  λυχνάρι   

Και  το  πρόσταξε  μεμιάς :  

<< Τζίνι  πάρε  αυτό  το  μέρος  στο  φεγγάρι  να  το  πας 

Με όλους  του  τους  υπηκόους  μα  χωρίς  το βασιλιά!>>.   

Είδε το μικρό  χαλάκι  να του γνέφει  <<Τώρα  έλα >>. 

Τότε  άστραψε  η ματιά  του , και  καβάλα  στο  χαλί, 

Πέταξε  ως  το  φεγγάρι  τη  ζωή  του  να  βρει . 

Ρίχνοντας  τον  γέρο  μάγο  στο κενό  να πλέει  αιώνια  

Κι έπειτα  γύρισε  πίσω την καλή  του  για  να  βρει  

Να  πετάξουμε   παρέα  όλοι  προς  τη γη  

Όλοι  όντως ; Δε  νομίζω! Το λυχνάρι  έμεινε  εκεί  
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Και  ο Τζαφάρ   μέσα  στα  αστέρια  ψάχνει  ακόμα  να  το  βρει! 

 

3.      Π Ι Ν Ο Κ Ι Ο 

                         

1) Το εργαστήρι του Τσεπέτο ήταν γεμάτο από μαγικά  μουσικά κουτιά  

2) Η ευχή του Τσεπέτο προς το μαγικό αστέρι. Η ευχή του ήταν ο Πινόκιο να ήταν αληθινό 

αγόρι.  

3) Το εργαστήρι φωτίστηκε ολόκληρο από ένα γαλάζιο φως και εμφανίστηκε η γαλάζια 

νεράιδα. 

4) Η νεράιδα κούνησε το ραβδί της πάνω από τον Πινόκιο και είπε: κουκλίτσα μου μικρή 

να ζωντανέψεις  στη στιγμή.  

5) Ο Πινόκιο ζωντάνεψε και άρχισε να μιλάει  και να κουνιέται. 

6) Ο Τσίμνι Κρίκετ ο γρύλος έγινε η συνείδηση του Πινόκιο. 

7) Ο Πινόκιο η απλή μαριονέτα πήγε στο σχολείο και έγινε και ηθοποιός.        

8) Επανεμφάνιση νεράιδας. 

9) Η μύτη του Πινόκιο μεγάλωνε όσο περισσότερα ψέματα έλεγε! 

10) Το άγγιγμα της μύτης του Πινόκιο από την νεράιδα και ξαναέγινε όπως πριν!   

11) Η νεράιδα ξεκλείδωσε μαγικά το κλουβί και τον ελευθέρωσε! 

12) Η μετακίνηση του Πινόκιο στο μαγικό νησί κρυφό νησί της ευτυχίας ! 

13) Ο Πινόκιο μεταμορφώνεται σε γάιδαρο! 

14) Η φάλαινα με περίεργο και ανεξήγητο τρόπο κάταπιε τον Τσεπέτο! 
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15) Ο Πινόκιο μπαίνει στην θάλασσα χωρίς να πάθει κάτι ( να πνιγεί) 

16) Η καλή πράξη του Πινόκιο και η μεταμόρφωση του σε κανονικό άνθρωπο (αγόρι)  

 

ΡΑΒΔΑΚΙ:  Το χρησιμοποιεί η νεράιδα για να μεταμορφώνει, να δίνει δηλαδή θετικό 
προορισμό σε αυτά που αγγίζει, όπως βλέπουμε στον Πινόκιο. (μεταμόρφωση του Πινόκιο από 
το μαγικό ραβδάκι της νεράιδας) 

 

 
 

ΕΝΑΝΘΡΩΠΙΣΗ  ΤΩΝ  ΖΩΩΝ: Συχνά παρατηρούμε στα παραμύθια τα ζώα και τα φυτά να 
αποκτούν ανθρώπινες ιδιότητες και να συμπεριφέρονται σαν άνθρωποι, δηλαδή να μιλούν, να 
σκέφτονται, να βοηθούν, να είναι επίκουροι του καλού. Τα ζώα που μπορούν και μιλούν, που 
είναι χρήσιμα στον άνθρωπο, ή αυτά που έχουν μαγικές ιδιότητες, εμφανίζονται σε όλα τα 
παραμύθια του κόσμου και αυτό σχετίζεται με τον μύθο του Παράδεισου. (μικρός γρύλος με 
ανθρώπινες ιδιότητες) 
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4.  Π Η Τ Ε Ρ    Π Α Ν 

 
 

Στο παραμύθι αυτό υπάρχουν ορισμένα στοιχεία σχετικά με την αλχημεία τα οποία χωρίζονται 

σε δύο κατηγορίες και είναι τα εξής: 

 Σχετικά με την ψυχολογία εισάγονται δύο έννοιες, το καλό και το κακό που στο 

παραμύθι φαίνονται από το σημείο όπου κατά την διάρκεια του παραμυθιού το κακό 

κυριαρχεί ενώ στο τέλος νικά το καλό καθώς επίσης αντιπροσωπεύουν το καλό το φως 

και το κακό την σκιά και το σκοτάδι. 

 Σχετικά με την επιστημονική φαντασία όπου στο παραμύθι ο Πήτερ Παν και οι φίλοι 

του ζουν στην χώρα του Ποτέ. Κυριαρχεί η φαντασία και το μαγικό στοιχείο καθώς 

επίσης το γεγονός ότι ο Πήτερ Παν δεν μεγαλώνει καθόλου και μένει παιδί το οποίο 

συσχετίζεται με τον κύριο σκοπό των Αλχημιστών να βρουν το ελιξίριο της ζωής και να 

παραμείνουν αθάνατοι. 

 

 

5. Η  ΠΕΝΤΑΜΟΡΦΗ  ΚΑΙ ΤΟ  ΤΕΡΑΣ 

 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ: Στο ”Πεντάμορφη και το Τέρας” ο πατέρας που κόβει τριαντάφυλλα για την 

μικρότερη κόρη του συμβολίζει την αγάπη του για αυτήν. Το κομμένο λουλούδι είναι σύμβολο 

της χαμένης παρθενικότητας που στην αρχή του παραμυθιού φαίνεται ως ένα τερατώδες 

γεγονός, αλλά στην συνέχεια εξελίσσεται σε μια σχέση αγάπης. Τα τριαντάφυλλα είναι αρχαία 

θηλυκά σύμβολα που σχετίζονται με την Αφροδίτη αλλά και την Παναγία και αποκαλούνται 

«βασιλιάδες των λουλουδιών». 

http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://cdn.playbuzz.com/cdn/df6c8365-851b-4bf9-8cc4-7d163cf95f3c/a0c64592-11bf-4cd3-8f5d-64290eeba649.jpg&imgrefurl=http://www.playbuzz.com/mariahsantistevan10/which-peter-pan-character-are-you&h=768&w=1024&tbnid=xelHpHZZzAI5FM:&zoom=1&docid=gqvBBX_0lDupYM&ei=sHhjVfX6J8bl7gbMzYDoCQ&tbm=isch&ved=0CFIQMygVMBU
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 ΚΑΣΤΡΟ: Στην ”Πεντάμορφη και το Τέρας” ο πατέρας της Πεντάμορφης μπαίνει στο κάστρο 
και εκεί περιμένει να συναντήσει κάποιο σημαντικό άτομο. Τα μεσαιωνικά κάστρα ήταν 
σύμβολα δύναμης και κύρους και εφόσον είναι από πέτρα, είναι δυνατά και επιβλητικά. Το 
κάστρο στο παραμύθι συνδέεται με το φαινομενικά σκληρό τέρας. Εσωτερικά το κάστρο 
είναι γεμάτο πολυτελή αντικείμενα και πανέμορφο, πράγμα που συνδέεται με τον όμορφο 
εσωτερικό κόσμο του τέρατος. Όπως το κάστρο, έτσι και το τέρας εξωτερικά φαίνεται 
σκληρό και αγέρωχο, εσωτερικά όμως είναι απίστευτα ευαίσθητο και πανέμορφο.  
 

 ΠΑΤΕΡΑΣ: Συμβολίζει τον νόμο και την ηθική τάξη. Ο πατέρας της ”Πεντάμορφης” 
δουλεύει σκληρά για να συντηρήσει την οικογένειά του, ενώ έχει τύψεις όταν στέλνει την 
”Πεντάμορφη” να ζήσει με το τέρας. Είναι έμπορος κάτι που δείχνει ότι η οικογένεια του 
ανήκει στην μέση τάξη και δεν είναι πλούσια. 
 

 ΠΕΝΤΑΜΟΡΦΗ: Η ηρωίδα ”Πεντάμορφη” αποφασίζει μόνη το πεπρωμένο της και πηγαίνει 
να ζήσει με το τέρας για να σώσει τον πατέρα της, Παντρεύεται το τέρας για να σώσει την 
ζωή του και βάζει τους άλλους πάνω από τον εαυτό της. Συμβολίζει την πανανθρώπινη 
έννοια της αυτοθυσίας της οποίας ο γάμος ξεκινάει από μία αυτοθυσία και καταλήγει να 
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γίνει ο πιο όμορφος από όλους τους άλλους γάμους, διότι στηρίζεται στα συναισθήματα 
και όχι στην εξωτερική εμφάνιση. 

 

 ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ: Στην ”Πεντάμορφη” το τέρας μεταμορφώνεται σε έναν όμορφο πρίγκιπα, 
συμβολίζοντας την επιβράβευση της καρτερίας και της αθώας αγάπης προς το τέρας με 
μία πλούσια και υπέροχη ζωή 

 

 Στο παραμύθι «Πεντάμορφη και το Τέρας» με τη βοήθεια των ζώων η πεντάμορφη βρίσκει 
τον μαγεμένο ήρωα που τον είχε χάσει και λύνονται τα μάγια. 

 

 Σκοπός του ήταν η διερεύνηση της ομοιότητας μεταξύ των συμβόλων που εντοπίζονται σε 
θεολογικά, μυθολογικά και μαγικά συστήματα διαφόρων πολιτισμ’ων και εποχών.  

 

 Το Σκοτεινό ή Μαγεμένο δάσος είναι ένα σύμβολο: 
Η ψυχή εισέρχεται στους κόλπους των κινδύνων του αγνώστου του βασιλείου του θανάτου 
των μυστικών της φύσης ή του πνευματικού κόσμου στο οποίο ο άνθρωπος πρέπει να 
διεισδύσει και να βρει το νόημα 

Το Δάσος αποτελεί τη σκοτεινή πλευρά της φύσης που πρέπει να ξεπεράσει κάποιος 

προκειμένου να βρει το χάμενο Παράδεισο και να φτάσει στην αθανασία. 

 

6. ΧΑΝΣΕΛ & ΓΚΡΕΤΕΛ 

1. ‘’Το σπίτι ήταν φτιαγμένο από σοκολάτες  και γλυκά, σαν λαχταριστό κέικ’’ 

2. ‘’Η Γκρέτελ ήθελε να γεμίσει ένα καζάνι με τα δάκρυά της αντί για νερό’’ 

3. ‘’Η κακιά μάγισσα θέλησε να ψήσει τον Χάνσελ σαν κοτόπουλο στο φούρνο’’ 

4. ‘’Τα παιδιά άρχισαν να τρώνε με μεγάλη όρεξη τα γλυκά από το ζαχαρωτό σπίτι’’ 

5. ‘’Μόλις ξεφύγανε από την κακιά μάγισσα, τα παιδιά πήραν τα πολύτιμα διαμάντια από την 

κακιά μάγισσα που ήταν φτιαγμένα από πολύτιμους λίθους’’ 

6. Φτάσανε σε ένα σπίτι το οποίο ήταν κατασκευασμένο ολόκληρο από ψωμί, ενώ είχε 

επικάλυψη από γλυκά και τα παράθυρα ήταν από άσπρη ζάχαρη. «Εκεί θα σταθούμε και θα 

φάμε μέχρι να χορτάσουμε» είπε ο Χάνσελ «εγώ θα ξεκινήσω από την σκεπή, εσύ ξεκίνα να 

τρως από το παράθυρο, που είναι γλυκό και θα σου αρέσει». 

7. Η Γκρέτελ έσπασε και έβγαλε ένα στρόγγυλο τζάμι από το παράθυρο ενώ ο Χάνσελ έκοψε 

ένα τεράστιο κομμάτι γλυκό από την σκεπή. 

8. Μέσα τους ετοίμασε καλό φαγητό: Γάλα, και τηγανίτες με ζάχαρη, μήλα και φουντούκια και 

μετά τους ετοίμασε και δύο ωραία κρεβατάκια. 

9. Ο Χάνσελ όμως έβγαζε πάντα ένα κοκαλάκι και η μάγισσα αναρωτιόταν πως γίνεται και δεν 

πάχαινε καθόλου.  
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10. Θα ζυμώσω ταυτόχρονα ώστε μαζί με τον αδερφό σου να ψήσουμε και πίτα». 

11. Η Γκρετελ της είπε: «κοίτα μέσα αν το ψωμί έχει αρχίσει να παίρνει χρώμα, τα μάτια νου 

είναι αδύναμα και δεν μπορώ να δω τόσο μακριά. 

12. Όλο το σπίτι της μάγισσας ήταν γεμάτο με μαργαριτάρια, διαμάντια και άλλες πολύτιμες 

πέτρες. 

 

 

Ένα σπίτι το οποίο ήταν κατασκευασμένο ολόκληρο από ψωμί, ενώ είχε επικάλυψη από γλυκά 

και τα παράθυρα ήταν από άσπρη ζάχαρη. 

Προέκταση του δάσους στο ”Χάνσελ και Γκρέτελ” είναι το ”ζαχαρωτό σπίτι-μελόσπιτο” (σπίτι 
από ψωμί) με παράθυρα από ζάχαρη και οροφή από γλυκά. Η λέξη ΄΄σπίτι από ψωμί΄΄ στα 
Εβραικά είναι η ”Βηθλεέμ”, πόλη του Δαυίδ και γενέτειρα του Ιησού. Το μελόψωμο εισήλθε 
στην Ευρώπη από σταυροφόρους που επέστρεψαν από τους Άγιους Τόπους και την Μέση 
Ανατολή. Η Γερμανία έγινε η πρωτεύουσα των μελόψωμων του κόσμου με ειδικά σκευάσματα 
από ψήστες μελόψωμων. Κανένας βέβαια δεν μπορούσε να ψήσει μελόψωμα, εκτός από τα 
Χριστούγεννα.  
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ΝΕΡΟ: Στο παραμύθι ”Ο Χάνσελ και η Γκρέτελ” βλέπουμε ότι τα παρατημένα από τους γονείς 
τους παιδιά στο δάσος πρέπει να διασχίσουν κατά την επιστροφή μία έκταση νερού (ποτάμι) 
το οποίο συμβολίζει μία μετάβαση και μία νέα αρχή σε ένα υψηλότερο επίπεδο της ύπαρξης. 
Στην ”Βασίλισσα του Χιονιού” η παγωμένη λίμνη συμβολίζει την λογικότητα. Στο ”Μάγο του 
Όζ” η Ντόροθι παίρνει ένα κουβά με νερό -κάτι το οποίο συμβολίζει το ασυνείδητό της- και το 
ρίχνει στη Μάγισσα, αποκτώντας αυτοσυνείδηση. Καλώντας η Ντόροθι το ασυνείδητό της, 
όλος ο κόσμος που κάποτε την τρόμαζε διαλύεται και γύρω της επικρατεί η ασφάλεια. 
 

 
 
ΘΗΣΑΥΡΟΣ: Στο ”Χάνσελ και Γκρέτελ” τα παιδιά ως εξαρτημένα πλάσματα, ήταν βάρος για 
τους γονείς τους. Με την επιστροφή τους όμως γίνονται το στήριγμα της οικογένειας, αφού 
φέρνουν τους θησαυρούς της μάγισσας. Οι θησαυροί συμβολίζουν την ανεξαρτησία στη 
σκέψη και στις πράξεις των παιδιών, αλλά και την εμπιστοσύνη στον εαυτό τους. Το γεγονός 
ότι σώζονται μέσω της συνεργασίας, δείχνει ότι καθώς μεγαλώνουν πρέπει να στηρίζονται όλο 
και περισσότερο στους συνομηλίκους τους προκειμένου να πετύχουν την αμοιβαία βοήθεια 
και κατανόηση. 
 
Η ΓΗ 
Επίσης οι”Χάνσελ και η Γκρέτελ” βιώνουν την εγκατάλειψη από τους γονείς τους, οι οποίοι τα 

παρατούν σε ένα πυκνό δάσος στο οποίο μόνο μια μάγισσα θα μπορούσε να ζήσει. Το πατρικό 

σπίτι πολύ κοντά στο δάσος και το μελόσπιτο (το οποίο καταβρόχθισαν τα παιδιά από την 

βουλιμία τους) στα βάθη του ίδιου δάσους είναι στο ασυνείδητο επίπεδο οι δυο όψεις του 

πατρικού σπιτιού, δηλαδή εκείνη που ικανοποιεί και εκείνη που διαψεύδει τις προσδοκίες. 
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4. ΑΛΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 

Η Αλχημεία, όπως ακριβώς και η σύγχρονη Ψυχολογία, επιδιώκει την επίτευξη ενός 

ολοκληρωμένου και φωτισμένου ανθρώπου, ελεύθερου από τα δεσμά της άγνοιας και του 

φόβου. 

Η αξιοθαύμαστη ικανότητα της ανθρώπινης ψυχής να αλλάζει είναι το κύριο αντικείμενο της 

Αλχημείας. Σύμφωνα με τον μεγάλο Ελβετό ψυχίατρο Καρλ Γκούσταβ Γιουνγκ, στο βιβλίο του 

«Δύο Δοκίμια στην Αναλυτική Ψυχολογία», η αλχημική φιλοσοφία μπορεί να θεωρηθεί σαν ο 

πρόγονος της πλέον σύγχρονης Ψυχολογίας, ενώ ο ΧέρμπερτΣίλμπερερ στο βιβλίο του 

«Προβλήματα Μυστικισμού και Συμβολισμός», επισημαίνει το ψυχολογικό περιεχόμενο της.  

4.1  Πεμπτουσία και Ασυνείδητο 

Στο δεύτερο άρθρο για την Αλχημεία, γίνεται αναφορά στην Πεμπτουσία, τη θεμελιώδη 

«Ουσία» των αλχημιστών. Συνθέτει αρμονικά τα τέσσερα στοιχεία (Γη, Φωτιά, Νερό, Αέρας), 

συνθέτει αρμονικά τις τρεις αλχημικές Αρχές (Άλας, Θείο, Υδράργυρος).Ενυπάρχει μέσα μας, 

μεταφέροντας στην ύπαρξη και το περιβάλλον μας τις ενέργειες και τα περιεχόμενα των 

σκέψεών μας. ΟΓιουνγκ, στο έργο του «το Μυστικό του Χρυσού Λουλουδιού», τη θεωρεί ως 

ψυχικόυπόστρωμα, κοινό για όλους τους ανθρώπους, που υπέρ βαίνει τις διαφορές του 

πολιτισμού και της συνείδησης. Στην Ψυχολογία, η Πεμπτουσία των αλχημιστών συνδέεται με 

το Ασυνείδητο. 

Το Ασυνείδητο, λοιπόν, δεν μπορεί να γίνει άμεσα αντιληπτό και κατανοητό από την 

ανθρώπινη συνείδηση. Περιλαμβάνει το απέραντο ψυχικό δυναμικό από το οποίο αντλεί την 

ιδιαίτερη ζωτική του δύναμη κάθε οργανισμός. Είναι ο κόσμος των ωθήσεων και 

παρορμήσεων, ο κόσμος των ενστίκτων και των συγκινήσεων, που βρίσκονται πίσω από κάθε 

συνειδητή προσπάθεια και ανάπτυξη. Είναι ακόμα κόσμος αρχετυπικός, ανώτερων 

περιεχομένων και λειτουργιών, όπως η έμπνευση, η διαίσθηση, η διάκριση και η πνευματική 

σοφία. 

Είναι «ωκεανός», είναι «ποταμός», πλούσιος σε εικόνες και μορφές, που εισέρχονται 

ανυποψίαστα στη συνείδησή μας κατά τη διάρκεια των ονείρων και κατά τη διάρκεια 

ιδιαίτερων καταστάσεων στις οποίες μπορεί να περιέλθει ο νους μας. Για αυτό αποκαλείται 

Ύδωρ Φιλοσοφικό. 
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4.2  Αλχημεία και απελευθέρωση του ανθρώπου 

Η σύγχρονη Ψυχολογία και Ψυχοθεραπεία, εμπλουτισμένες με τη βαθιά γνώση της Αλχημείας, 

αποτελούν ανώτερο μέσο για τη μετουσίωση  και απελευθέρωση του ανθρώπου απότα δεσμά 

της κατώτερης ύπαρξης.  Πρωτοπόρος στην προσπάθεια αυτή υπήρξε ο Καρλ Γκούσταβ 

Γιουνγκ πού  με τις πολύχρονες έρευνες και μελέτες του επάνω στην Αλχημεία, άνοιξε νέα 

μονοπάτια  γνώσης στην προσπάθεια του ανθρώπου να διερευνήσει και να γνωρίσει τον 

εαυτό του. 

 Ο Γιουνγκ, παρατηρούσε ότι πολλοί ασθενείς του έβλεπαν στα όνειρά τους, μυστηριώδεις 

φανταστικές εικόνες. Μετά από μακροχρόνιες έρευνες, διαπίστωσε έκπληκτος μια παράξενη 

ομοιότητα των εικόνων αυτών με τα απόκρυφα σύμβολα,που ανακάλυψε τυχαία σε 

παραμελημένα έργα αρχαίων αλχημιστών. 

                                   

 

Με τον καιρό πείστηκε ότι οι παράξενες αυτές αλχημικές εικόνες είναι μηνύματα ψυχικής 

αποκατάστασης, από τα βάθη του Ασυνείδητου,  που εμφανίζονται σεβασανισμένες ψυχές και 

σημειώνει: « Ο συμβολισμός της Αλχημείας έχει μεγάλη σχέση με τη δομή τουΑσυνείδητου. Τα 

όνειρα των σύγχρονων ανδρών και γυναικών περιέχουν συχνά εικόνες και μεταφορές που 

συναντούμε σε μεσαιωνικές πραγματείες». Ο ονειρικός συμβολισμός αποτελεί γλώσσα 

έκφρασης τόσο του Ασυνείδητου - στο οποίο αναφέρεται ως επί το πλείστον η Ψυχολογία - 

όσο και των αλχημικών κειμένων. 

Η ψυχή βρίσκεται στο σκοτάδι και πρέπει να απελευθερωθεί από αυτό, όπως βγαίνει ο χρυσός 

μέσα από την ύλη στην Αλχημεία, απελευθερώνοντας, λοιπόν, ό,τι υπάρχει στο Ασυνείδητο 

επιτελείται ένα είδος αλχημικής διεργασίας. Είτε ακολουθείται η διαδικασία της 

ψυχανάλυσης, είτε μοχθεί κανείς στο αλχημικό εργαστήριο, μέχρις ότου δημιουργήσει τη 

Φιλοσοφική Λίθο, είναι το ίδιο. Άπαξ και φτάσει στην αυτοπραγμάτωση, γίνεται άτομο που 

αναπλάστηκε, δημιουργεί μια Φιλοσοφική Λίθο και μεταφορικά και ψυχολογικά επιτυγχάνει 

την υπερβατικότητα. 
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Εκείνο που κάνουν οι αλχημιστές είναι να προβάλλουν εσωτερικά συμβάντα επάνω σε μια 

εξωτερική' μορφή, επάνω σε ένα αντικείμενο. Έτσι, εικόνες και αντικείμενα που 

χρησιμοποιούν στο' έργο τους, λειτουργούν κυρίως ως ψυχολογικά σύμβολα επαφής με μια 

βαθύτερη πραγματικότητα. Λειτουργούν ως σύμβολα που απευθύνονται σε ολόκληρη την 

ψυχή, στο συνειδητό και το ασυνείδητο τμήμα της και σε όλες τις λειτουργίες της. Για το λόγο 

αυτό, τα αλχημικά σύμβολα είναι γεμάτα με ουσιαστικά νοήματα, που δεν τους έχουν 

αποδοθεί συμβατικά. 

Ο Γιουνγκ εξετάζοντας τα ονειρικά σύμβολα των ασθενών του, δίνει μεγάλη σημασία στο 

σχήμα και το χρώμα. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι και οι αλχημιστές έκαναν το ίδιο, όταν 

χρωμάτιζαν τις εικόνες τους, δηλώνοντας με το χρώμα το στάδιο εξέλιξης του έργου τους. 

Ο Καρλ Γιουνγκ αφιέρωσε όλη τη ζωή του στην αξιοποίηση και υπεράσπιση της ψυχολογικής 

προσέγγισης και ερμηνείας της Αλχημείας, ιδρύοντας μια σχολή θρησκευτικής 

ψυχοθεραπείας, ενώ οι μαθητές του συνεχίζουν ακόμη το έργο του. 

Φιλοσοφική Λίθος 

Αλληγορικές εικόνες παρουσιάζουν σε Αλχημεία και Ψυχολογία την ένωση των αντιθέτων· 

είναι μια πράξη μαγική που δημιουργεί ένα «πνευματικό παιδί», ομοούσιο των «γονιών» αλλά 

ανώτερό τους. Το προϊόν της ένωσης αυτής ουσία δεν είναι αντικειμενικό, ορατό στα φυσικά 

μάτια. Υπάρχει στον ψυχικό κόσμο και αποτελεί ένα ολοκληρωμένο μέρος της ψυχήξ, στην 

προσπάθεια της να υπερβεί τον εαυτό της. Το προϊόν αυτό είναι η Λίθος, η βαθύτερη ουσία 

του ανθρώπου, η Πεμπτουσία της ύπαρξής του. Είναι αφανής στα βάθη του Ασυνείδητου, για 

αυτό συχνά ταυτίζεται με αυτό.  
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4.3  Αλχημικές Διεργασίες και Ψυχικός Κόσμος 

Ολόκληρη η ανθρώπινη φύση εξαγνίζεται και φωτίζεται, μετέρχεται μιας μεταμόρφωσης και 

εξισορρόπησης. Τα μέταλλα στα βάθη της μεταμορφώνονται, εξευγενίζονται και ακτινοβολούν 

εσωτερικό φως. Οι πνευματικές ενέργειες απελευθερώνονται και επενεργούν στην ανθρώπινη 

φύση διαμέσου του αίματος, των αδένων και της ίδιας της φωτισμένης συνείδησης, 

σχηματίζοντας μια υπέροχηεσωτερική, ιδεατή μορφή. Τώρα η θεϊκή μας ρίζα, που είχε 

υποταχθεί και επισκιαστεί, εκδηλώνεται μέσα από μια ανώτερη νόηση, ελεύθερη από τα 

μειονεκτήματα της συνηθισμένης σκέψης και μια νέα, υψηλή ύπαρξη προβάλλει. Η ανθρώπινη 

συνείδηση, λυτρωμένη και αναγεννημένη τότε, περιγράφεται από τους αλχημιστές ως Χρυσός, 

το τελειότερο και πολυτιμότερο από όλα τα μέταλλα. 

Γίνεται φανερό, ότι ορισμένοι ερευνητές έχουν μπερδέψει ή περιορίσει την υψηλή Τέχνη της 

Αλχημείας στις μεταλλουργικές πρακτικές και τις εργασίες επί της ύλης. Η μεταστοιχείωση 

όμως των μετάλλων έχει κυρίως έναν συμβολικό και ταυτόχρονα ουσιαστικό χαρακτήρα και 

αντιπροσωπεύει τη μεταστοιχείωση της ενέργειας μέσα στην ανθρώπινη ψυχή. Υπάρχει 

μάλιστα η παρακάτω αντιστοιχία ανάμεσα στα επτά μέταλλα, στους επτά πλανήτες και στην 

ανθρώπινη φύση : 

Ο αποκεφαλισμός του μαύρου πτηνού, ξεχωρίζει το κεφάλι από το κατώτερο τμήμα του 

σώματός του. Αυτό σημαίνει διαχωρισμό των ανώτερων πνευματικών και νοητικών αρχών από 

τον κόσμο των συγκρουόμενων επιθυμιών και ενστίκτων. Είναι ο μυστικός θάνατος του 

σώματος, όταν η συνείδηση - μέσα από έντονο διαλογισμόκαι περισυλλογή - στρέφεται στο 

εσωτερικό της, διαχωρίζεται από τις σωματικές αισθήσεις και λειτουργίες, για να εισέλθει σε 

μια ανώτερη και ευγενέστερη σφαίρα ύπαρξης. Η λεύκανση του μαύρου σημαίνει ακριβώς το 

ίδιο πράγμα. (Σε όλα τα συμβολικά συστήματα το πνεύμα θεωρείται λευκό, αγνό στη φύση 

του και πανταχού παρόν στη λειτουργία του. Το αντίθετό του, το σώμα και η προσωπικότητα, 

συμβολίζεται με μαύρο χρώμα). 

Αντιλαμβανόμαστε, λοιπόν, ότι οι τρεις αυτές Αρχές ενυπάρχουν και στον άνθρωπο. Απαιτούν 

όμως ενεργοποίηση αλλά και εξαγνισμό από τις ατέλειές τους προκειμένου να συμμετέχουν - 

μέσω της τελειοποιημένης τους μορφής - στο σχηματισμό αυτού που οι αλχημιστές 

αποκαλούν Φιλοσοφική Λίθο. Αυτό γίνεται μέσω λεπτότερων εργασιών «απόσταξης», όπου τα 

λεπτά και αγνά τμήματα διαχωρίζονται και ανυψώνονται πάνω από τα χοντρά και γήινα. 

Πρόκειται για μια φιλοσοφική διαδικασία, με την οποία λαμβάνουμε ψυχή και πνεύμα. Το 

σώμα παραμένει «στον πάτο του δοχείου» και φαντάζει ως νεκρή, μαύρη, λασπώδης γη, αλλά 

οι αλχημιστές τονίζουν ότι δεν πρέπει να το περιφρονούμε, γιατί στην ύλη μας δεν υπάρχει 

τίποτε που να μην είναι καλό. 
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Ο Κ. Γκ. Γιουνγκ υπήρξε ο δημιουργός της γέφυρας που ένωσε την Αλχημεία με τη σύγχρονη 

επιστήμη της ψυχολογίας και έβαλε τα θεμέλια μιας βαθύτερης κατανόησης της ανθρώπινης 

ψυχής. Η Μαρί Λουίζ φον Φραντς, φίλη και συνεργάτιδα αυτής της μεγάλης μορφής του αιώνα 

μας, αναλαμβάνει να μας εισάγει στην έννοια του αλχημικού συμβολισμού για τον σημερινό 

άνθρωπο. Μέσα από τις εικόνες και τα σύμβολα των διαφόρων αλχημικών κειμένων που 

παραθέτει, μας οδηγεί σε μια ερμηνεία των λειτουργιών του ασυνείδητου και της συνείδησης 

μέσω της καθημερινής εμπειρίας. Προσφέρει μια άλλη διάσταση στην ονειρική ερμηνεία, 

αλλά και στις ανθρώπινες σχέσεις, ιδιαίτερα μεταξύ των δύο φύλων. Οποιοσδήποτε εργάζεται 

για την πνευματική του ανάπτυξη είναι ένα είδος αλχημιστή και σαν τέτοιος οφείλει να 

γνωρίζει τα όσα συμβαίνουν στο εργαστήριο του ασυνείδητου. 

 

4.4  Επίλογος - Το Αλχημικό Ιδεώδες 

Το αλχημικό ιδεώδες εκφράζεται με την εκδήλωση της Φιλοσοφικής Λίθου και τη χρήση της 
για τη μεγαλύτερη δόξα του Θεού. Έργο του αλχημιστή αλλά και κάθε συνειδητού ανθρώπου 
είναι να βοηθήσει το Φως να κυκλοφορήσει. Αυτό είναι το πιο βαθύ και υπέροχο μυστικό. Αν 
το Φως κινηθεί κυκλικά επί μακρόν, σταθεροποιείται κάποτε σε ένα εξυψωμένο, ένδοξο  
πνευματικό σώμα, εξαγνισμένο και τελειοποιημένο. Ένα ένδοξο σώμα που το χειρίζεται η 
αναγεννημένη ψυχή. Πρόκειται για το εσωτερικό σώμα φωτός, λευκό και υπέροχο, την 
ακτινοβόλο Λίθο των Σοφών, που λάμπει και σπινθηροβολεί προς τα έξω με ένα εσωτερικό 
φως σαν σπάνιο και πολύτιμο πετράδι. Το ένδοξο αυτό εσωτερικό σώμα είναι η λαμπερή 
αυτόφωτη αύρα με τη δική της δυναμική φωτεινή εκπόρευση. Οδηγεί από το σκοτάδι στο 
φως, από την άγρια ερημιά σε ασφαλή κατοικία και από τη φτώχεια σε μεγάλη καλοτυχία. 
Αυτό είναι το περίφημο Ελιξίριο της Ζωής. Όντας ελεύθερο από τους περιορισμούς μιας 
ανελαστικής, συγχυσμένης και τυφλής νοητικότητας, λέγεται ότι παρατείνει τη ζωή αν και δε 
χρειάζεται απαραίτητα να το ερμηνεύσουμε από καθαρά φυσική άποψη. 
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