
Η Δύναμη του Νού !
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   ον Ιούνιο του 1992, στα πλαίσια ενός Παγκόσμιου 
Συνεδρίου που οργάνωσε ο καθηγητής της SILVA 
METHOD Παναγιώτης Μεταξάτος στην Αθήνα, στο 
Ζάππειο Μέγαρο, με την συνεργασία διακεκριμμένων 
επιστημόνων από πολλά κράτη του κόσμου, μεταξύ 
των οποίων ο ίδιος ο Jose Silva, ο καθηγητής του 

Πανεπιστημίου του Μαϊάμι, ακαδημαϊκός Robert Stone και ο καθηγητής Cleve Baxter που 
ανεκάλυψε πειραματικά την αντιληπτική ικανότητα των φυτών, είχα την ευκαιρία να συμμετέχω 
σαν σκηνοθέτης στην κινηματογράφηση σκηνών του Συνεδρίου, στο οποίο είχε κληθεί για 
επίδειξη κινητικών προκλήσεων εξ’ αποστάσεως, ο διεθνώς γνωστός Uri Geller. 
Το πρώτο βράδυ έκανα μια μικρή δεξίωση στο σπίτι μου, στην οποία παρευρέθησαν πολλοί 
δημοσιογράφοι, επιστήμονες, φυσικοί και ψυχολόγοι. 

Παρακάλεσα τον Γιούρι να μας κάνει μια μικρή επίδειξη των δυνατοτήτων του. 

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  X Ι I
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Γιούρι Γκέλλερ

Cleve Baxter
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Ο Γιούρι στάθηκε όρθιος δίπλα σε ένα άγαλμα. Ζήτησε ένα κουτάλι, το πήρε στο αριστερό του 
χέρι, το κράτησε σε όρθια στάση, άρχισε να τρίβει αργά αλλά σταθερά το καμπύλο μέρος που 
το κρατούσε σε μικρή απόσταση από το πρόσωπό του και κοιτούσε έντονα το κουτάλι.
 
Όμως, το κουτάλι δεν λύγιζε. Σε μια στιγμή ο Γιούρι απλώνει το δεξί του χέρι, αγγίζει το 
άγαλμα, συνεχίζει να τρίβει το κουτάλι με το αριστερό χέρι και μπροστά στα έκπληκτα μάτια 
όλων το κουτάλι αργά και σταθερά λύγισε προς τα πίσω. 
Ο κόσμος ξέσπασε σε χειροκροτήματα.

Ο Γιούρι ισχυρίστηκε ότι, ο κάθε ένας από εμάς είναι εύκολο να κάνει το ίδιο πράγμα, αρκεί 
να έχει ισχυρή θέληση, ώστε η δύναμη του νου του να επιβληθεί στην φυσική υπόσταση του 
κουταλιού και να το κάνει να λυγίσει.

«Ο Νόμος της Θελήσεως είναι ο Νόμος που δίνει στον άνθρωπο καταπληκτικές ιδιότητες και 
δυνατότητες» ισχυρίσθηκε ο Γκέλλερ και συνέχισε:
«Εγώ που γνωρίζω καλά τον εαυτό μου, σας διαβεβαιώνω ότι είμαι ένας απλός άνθρωπος, όπως 
όλοι εσείς που με ακούτε αυτή τη στιγμή. Η μοναδική διαφορά μας είναι ότι εγώ γνωρίζω τι 
μπορεί να κάνει η θέλησή μου, ενώ εσείς ίσως δεν γνωρίζετε ή δεν πιστεύετε!»

Συμφώνησα απόλυτα με αυτά που έλεγε ο Γιούρι. Ήμουν σίγουρος ότι η ανθρώπινη θέληση 
όταν κινητοποιεί τον Νόμο που του αναλογεί, μπορεί να κάνει τον άνθρωπο παντοδύναμο. 
Όμως, με απασχόλησε ιδιαίτερα και το γεγονός ότι, όταν ο Γιούρι κατάλαβε ότι το κουτάλι δεν 
λύγιζε μόνο με το βλέμμα του, έκανε επαφή και με το άγαλμα. 
Άρα, στο πλαίσιο του ίδιου Νόμου μπορεί να συνεργάζονται, πέρα από τον άνθρωπο και άλλα 
όντα ή αντικείμενα για να ενισχύσουν το ζητούμενο αποτέλεσμα.

ΓΙΟΥΡΙ ΓΚΕΛΛΕΡ

Ένα στιγμιότυπο με τον Γιούρι Γκέλλερ από το Συνέδριο με θέμα “Η Δύναμη του Νού”, στο Ζάππειο Μέγαρο στην Αθήνα, το ‘92
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Στο συγκεκριμένο πείραμα, μόλις ο Γιούρι άγγιξε το μεταλλικό μέρος του αγάλματος, 
ενεργοποίησε μία δική του δυνατότητα η οποία, σε συμβατότητα με την ενεργειακή χημεία του 
μετάλλου, ενεργοποίησε το Νόμο που θα λύγιζε το κουτάλι.
 
Στην περίπτωση αυτή μπορούμε να σκεφθούμε, ότι το εργαστήριο  του εγκεφάλου του Γιούρι 
που παράγει ιδέες, ταυτίστηκε με το νοητικό υλικό του αγάλματος, που ενώ μας φαίνεται απλά 
ότι είναι ορείχαλκος, τα άτομά του είναι κι αυτά νοητικές οντότητες που ενίσχυσαν τη θέλησή 
του και δημιούργησαν με την ενιαία τους ταύτιση το κατάλληλο πεδίο μέσα στο οποίο, το 
νοητικό μέρος του κουταλιού υπέκυψε και λύγισε. 
Όλα αυτά συνιστούν το φαινόμενο της «Συμβολής» των Νόμων.

Την επόμενη μέρα, μέσα στον αίθριο χώρο του Ζαππείου Μεγάρου που ήταν κατάμεστο από 
επιστήμονες και δημοσιογράφους, ο Γιούρι Γκέλλερ κάλεσε στην αρχή όσους είχαν φέρει 
χαλασμένα ρολόγια να τα ακουμπήσουν σε ένα μικρό τραπέζι.
Θυμάμαι ότι έφεραν ρολόγια του χεριού, ρολόγια τραπεζιού, ρολόγια τοίχου, όλα 
σαραβαλιασμένα και τα ακούμπησαν οι δημοσιογράφοι στο τραπέζι.                                        
                               
Ο Γιούρι τα σκέπασε με ένα λευκό τραπεζομάντηλο και άρχισε να τα κοιτάζει με έντονο βλέμμα. 
Μέσα στην απόλυτη σιγή του Ζαππείου, ξαφνικά ακούστηκε το πρώτο τικ-τακ, ύστερα το 
δεύτερο και ύστερα πολλά μαζί.

Ο Γιούρι ξεσκέπασε τα ρολόγια και έκπληκτοι οι δημοσιογράφοι κοιτούσαν τους δείκτες που 
δούλευαν και δεν μπορούσαν να πιστέψουν στα μάτια τους και στ’αυτιά τους.
 
Έκανε πολλές επιδείξεις δυνατοτήτων ο Γιούρι την ημέρα εκείνη. Θεωρώ πολύ σημαντικό να 

αναφερθώ στο πιο κάτω πείραμα:
Έβαλα στο χέρι μου μερικούς σπόρους 
από φακές που είχα αγοράσει απ΄τον 
μπακάλη την προηγούμενη μέρα.
 
Ο Γιούρι κρατούσε με το χέρι του την 
παλάμη μου από την κάτω πλευρά 
και κοίταζε τους σπόρους της φακής 
με τρομερή ένταση. Τριγύρω μου 
είχαν συγκεντρωθεί κι άλλα πολλά 
πρόσωπα.

Ξαφνικά ένοιωσα στην παλάμη μου 
να διαπερνά ένα παράξενο ενεργειακό 
ρεύμα. Οι φακές μία μία άρχισαν να 
ανοίγουν και από μέσα να βγαίνουν 
λεπτά πράσινα φυλλαράκια.

Αν όμως, φανταστούμε έναν άνθρωπο να 
σπέρνει σιτάρι σε έναν αγρό, σε συνέχεια να 

αυτοσυγκεντρώνεται, να εκστασιάζεται ...

ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΟΥΡΑΝΙΑ ΖΩΗ 
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Όχι, δεν ήταν ούτε κόλπο, ούτε αυταπάτη, ούτε ψευδαίσθηση. Ο Γιούρι είχε «συνδέσει» τον 
Νόμο της θελήσεως που υπάρχει στο νου του με τον κατάλληλο Νόμο της φύσης, με αποτέλεσμα 
η ξερή φακή να βλαστήσει, σαν να ήταν φυτρωμένη μέσα στη γη.  

Η πιο σίγουρη εξήγηση είναι ότι ο Γιούρι, εγώ, η φακή, οι παριστάμενοι επιστήμονες ,οι 
δημοσιογράφοι και οι ίδιοι οι Νόμοι, είμαστε όλοι φτιαγμένοι από νοητικό υλικό που στο 
σύνολό του, την κατάλληλη στιγμή, δημιουργεί το φαινόμενο της «συμβολής».

Η αλληλεπίδραση της μιας νοητικής δυνατότητας  με την άλλη, δημιουργεί το γεγονός αυτό, 
που  επιτάσσει ο νους να γίνεται πραγματικότητα.

Γιούρι Γκέλλερ. Το πείραμα με τις φακές ...

... και ξαφνικά, οι φακές άνθισαν ...

ΓΙΟΥΡΙ ΓΚΕΛΛΕΡ
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Θα πρέπει, μετά από το συγκεκριμένο πείραμα 
της φακής με το Γιούρι, να συσχετίσουμε 
με έναν ιδιαίτερο τρόπο τις γεννήτριες του 
συμπαντικού μηχανισμού, με αυτές του 
ανθρώπινου εγκεφάλου. Τα αποτελέσματα 
που θα προκύψουν μπορεί να είναι στ’ 
αλήθεια, μοναδικά.

Με αφετηρία την επιστημονική πρόταση ότι το 
«μέρος» του Σύμπαντος μπορεί και περιγράφει 
το «όλον» του, μπορούμε να σκεφθούμε ότι ο 
ανθρώπινος εγκέφαλος, έχει την ικανότητα να 
ταυτισθεί με το Σύμπαν ολόκληρο.
Είναι βέβαιον ότι ο άνθρωπος έχει αυτή την 
ικανότητα, αλλά είναι εξίσου βέβαιον ότι, ο 
ίδιος ο άνθρωπος, ούτε την γνωρίζει, ούτε έχει 
την πεποίθηση να την κινητοποιήσει έστω και 
λίγο!
Αν όμως, φαντασθούμε έναν άνθρωπο να 
σπέρνει σιτάρι σε έναν αγρό, σε συνέχεια 
να αυτοσυγκεντρώνεται, να εκστασιάζεται, 
ν’απλώνει τα χέρια του στον φρεσκοφυτεμένο 
αγρό και οι σπόροι που πριν λίγο έσπειρε, 
να σκάνε από τη γη τα φυλλαράκια τους, 

Μπορούμε να σκεφθούμε ότι ο ανθρώπινος 
εγκέφαλος, έχει την ικανότητα να ταυτισθεί με το 

Σύμπαν ολόκληρο.

Uri Geller
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να υψώνονται προς τον ουρανό και σε λίγα 
λεπτά να γίνονται καρποί έτοιμοι για θέρισμα, 
τότε θα μπορούμε να συλλάβουμε τις νοητικές 
ικανότητες του ανθρώπινου εγκεφάλου.

Και βεβαίως, αν τεθεί το ερώτημα, πόσοι Νόμοι 
κρύβονται μέσα σ’έναν ανθρώπινο εγκέφαλο, η 
απάντηση είναι απλή: Όλοι!
Όλοι οι Νόμοι του Σύμπαντος που συνιστούν 
την Ακινησία, μπορούν και χωρούν μέσα σε έναν 
ανθρώπινο εγκέφαλο.

Ο Άνθρωπος είναι κυρίαρχος του περιβάλλοντος. 
Από την στιγμή που πιστεύει ότι ομοιώνεται 
με τον Θεό, έχει την απόλυτη δυνατότητα 
να ομοιωθεί. Ο Θεός έδωσε την ικανότητα 
στο κορυφαίο δημιούργημά του που είναι ο 
άνθρωπος, να μπορεί να «μετέχει» στην ίδια τη 
Δημιουργία.
Με ένα απειροελάχιστο ποσοστό χρήσης 
αυτής της ικανότητας, ο άνθρωπος μπορεί να 
κάνει πολλά και ανεξήγητα κατορθώματα για 
πολλούς.
Ας προσπαθήσουμε  να εξηγήσουμε μερικά από 
τα θαύματα του ανθρώπινου εγκεφάλου και τους 
Νόμους που τον διέπουν.

Ο Θεός έδωσε την ικανότητα στο 
κορυφαίο δημιούργημά του, που είναι ο 
άνθρωπος, να μπορεί να «μετέχει» στην 
ίδια τη Δημιουργία.

ΓΙΟΥΡΙ ΓΚΕΛΛΕΡ


