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Η επαφή του ανθρώπινου εγκεφάλου, με γεγονότα που συμβαίνουν σ’ έναν άλλο, 
μακρυνό χώρο, στον ίδιο χρόνο έχει αποδειχθεί, ιστορικά και επιστημονικά, σε 

πολλές περιπτώσεις. Θα αναφερθούμε σε δύο απόλυτα αυθεντικά γεγονότα με επικοινωνία εξ’ 
αποστάσεως.

Το πρώτο συνέβη στην περίοδο της αρχαιότητας και είχε για ήρωα τον διάσημο φιλόσοφο και 
μάγο Απολλώνιο τον Τυανέα. Σε πολλές περιπτώσεις ο Τυανέας είχε καταπλήξει τον κόσμο, 
αναφέροντας γεγονότα που συνέβαιναν σε μακρυνή απόσταση από τον χώρο που ζούσε.
 
Ένα συνταρακτικό γεγονός που συνέβαινε στη Ρώμη με την δολοφονία του αυτοκράτορα 
Δομιτιανού, ο Απολλώνιος το έβλεπε ολοζώντανα ενώ βρισκόταν στην Έφεσσο και έβγαζε 
λόγο στους κήπους των Ξυστών.

Ο Απολλώνιος, ένοιωσε ξαφνικά να χάνεται η φωνή του, ένας απότομος τρόμος τον κυρίευσε, 
και μπέρδευε τα λόγια του, όπως ακριβώς συμβαίνει σε ανθρώπους που χάνουν την αίσθηση 
του χώρου που ζουν και κινούνται.
Σε μια στιγμή σώπασε, κοίταξε το χώμα με γουρλωμένα μάτια, έκανε μερικά βήματα και φώναξε:  
«Χτύπα τον Τύραννο!».

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ Ο ΤΥΑΝΕΑΣ
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Αυτοκράτωρ Δομητιανός

Η τηλεμεταφορά της συνειδητότητας του Απολλώνιου στο 
χώρο δολοφονίας του Δομετιανού, ήταν απόλυτα σαφής και ο 
φιλόσοφος συζούσε με το γεγονός της Ρώμης.
 
Ο λαός της Εφέσσου στεκόταν κατάπληκτος και άφωνος μπροστά 
στην αλλόκοτη συμπεριφορά του ομιλητή που στεκόταν κάθιδρος, 
κάνοντας απότομες κινήσεις, περιμένοντας την κατάληξη του 
γεγονότος.
 
Στο τέλος, σήκωσε τα χέρια ψηλά και φώναξε: «Εφέσιοι, έχετε 
θάρρος. Ο Τύραννος σκοτώθηκε σήμερα. Τι λέω; Σήμερα; Μα 
την Αθηνά, σκοτώθηκε τώρα...πριν λίγο που σταμάτησα το λόγο 
μου...»

Σύμφωνα με την άποψη του 
Γκαίτε, ενόραση είναι μία από τα 
βάθη της ανθρώπινης ύπαρξης, 
αναπτυσσόμενη αποκάλυψη. 
Η ενόραση δεν σχετίζεται με την 
εξωτερική γνώση, σχετίζεται 
όμως με τις εξωτερικές 
επιδράσεις και επιρροές. 
Η ενόραση έχει σχέση με την 
διάνοια του ατόμου, κυρίως όμως 
με το ανέλεγκτο ένστικτό του και 
τα διακεκριμένα χαρίσματά του. 
Ο Μπέρξον υποστηρίζει 
ότι η επιστήμη αδυνατεί να 
συλλάβει την πραγματικότητα, 
την κίνηση, την διάρκεια, τη 
δημιουργική εξέλιξη και τη ροή 
των ανθρωπίνων βιωμάτων, 
που αποτελούν την ουσία της 
ζωής και του κόσμου. Η διάνοιά 
μας παράγει σκέψεις και 
συλλογισμούς που σχετίζονται 
με την πραγματικότητα, όπως την 
ξεδιπλώνει ο αισθητός κόσμος 
μπροστά στις αισθήσεις μας. 
Όμως, η ενόραση, ενώ σχετίζεται 
με τις αισθήσεις, είναι ταυτόχρονα 
ανεξάρτητη και μπορεί να 
συλλαμβάνει εικόνες, γεγονότα 
και σύμβολα έξω από την έννοια 
του παρελθόντος, του παρόντος 
και του μέλλοντος χρόνου. 
Η ενόραση, αποτελεί μία 
ενεργό δραστηριότητα του 
υποσυνειδήτου όταν έρχεται σε 
μέθεξη με τα αιώνια πράγματα, 
τα οποία, ενώ είναι τριγύρω μας 
και καταλαμβάνουν ολόκληρο 
το χώρο, δεν μπορούν να τα 
συλλάβουν οι αισθήσεις μας. 
Σε οντολογικό επίπεδο, η ενόραση 
θεωρείται ως υπερβατική 
κατάσταση του πνεύματος, η 
οποία ενίοτε επιτυγχάνεται με την 
αυτοσυγκέντρωση και κυρίως με 
την μείωση της δραστηριότητας 
των αισθητηρίων οργάνων μας. 

Ενόραση

«Χτύπα
 τον 
Τύραννο!»
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Όταν τις επόμενες μέρες έφτασαν 
οι κήρυκες και ανήγγειλαν την 
εκτέλεση του αυτοκράτορα 
Δομιτιανού, την ημέρα και την 
ώρα που ο Απολλώνιος ανέφερε 
το γεγονός, οι Εφέσιοι έμειναν 
κατάπληκτοι.

Η επιστήμη της ψυχής του 
μεγάλου οραματιστή διαδόθηκε 
σαν είδος θρησκείας στον τότε 
κόσμο.

Τις πληροφορίες αυτές μας 
τις δίνει ο Φιλόστρατος στο 
σύγγραμμά του «Η ζωή του 
Απολλώνιου».

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ Ο ΤΥΑΝΕΑΣ

Απολλώνιος 
ο Τυανέας

Η δολοφονία 
του Δομετιανού στη Ρώμη.


