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Ο Νάσος Κομιανός γεν-
νήθηκε στη Κηφισιά το 
1964.  Το 1981 έφυγε 

στις ΗΠΑ όπου και ξεκίνησε να 
σπουδάζει ψυχολογία στο πανε-
πιστήμιο της Οκλαχόμα. Κατόπιν 
ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο 
Old Dominion University, στην 
Βιρτζίνια. Εγκατέλειψε τις μετα-
πτυχιακές του σπουδές όταν λόγοι 
ανωτέρας βίας τον έφεραν πάλι 
στην πατρίδα μας. Το ενδιαφέρον 
όμως για την ψυχολογία του βά-
θους καθώς και το πάθος του για 
την ύπνωση δεν σίγασαν ποτέ. 

Μετά από μεγάλες ανατροπές 
εν τέλει βρήκε τον δρόμο του και 
άσκησε, επί μια δεκαετία, το επάγ-
γελμα του υπνοθεραπευτή στην 
Κέρκυρα. Είναι πιστοποιημένος 

ΣΎΓΧΡΟΝΟΙ ΈΛΛΗΝΈΣ 
ΣΎΓΓΡΑΦΈΙΣΣ
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«Για να ανακαλύψεις νέες στεριές
πρέπει να χάσεις το λιμάνι από τα μάτια σου».

Ο πατέρας της αμερικάνικης ψυχολογίας William James είχε 
δηλώσει πως «για να καταρριφθεί η θεωρία πως όλοι οι 
κόρακες είναι μαύροι, το μόνο που χρειάζεται να κάνει 

κάποιος είναι να προσκομίσει έναν λευκό κόρακα». 
Σ’ αυτό λοιπόν το Οδοιπορικό σε Αχαρτογράφητες Περιοχές, 

ο Νάσος Κομιανός προσκομίζει στους αναγνώστες δεκάδες 
«λευκά κοράκια», παραθέτοντας περιστατικά από την παγκό-
σμια βιβλιογραφία αλλά και την δική του πρακτική, που καταδει-
κνύουν πως ο σωματικός θάνατος δεν είναι το τέλος της ζωής.  
Χωρίς να αποδέχεται τα αξιώματα της συναινετικής πραγματικότη-
τας αλλά και του επιστημονικού και θρησκευτικού κατεστημένου, 
βουτάει στα βαθιά νερά και φέρνει στο φώς ανατρεπτικά δεδομένα 
που κλονίζουν το status quo. Μας παρουσιάζει εντυπωσιακές πε-
ριπτώσεις ανακλήσεων μνημών από προηγούμενες ζωές που δεν 
μπορούν να εξηγηθούν με τα συμβατικά εργαλεία του ορθολογι-
σμού. Με στοιχεία, τεκμήρια, ακόμη και επίσημα έγγραφα, φέρνει 
σε δύσκολη θέση τους κατ’ επάγγελμα «σκεπτικιστές» υλιστές, και 
τους προκαλεί να ανοίξουν επιτέλους τα μάτια τους και να δούν 
μέσα από τις χαραμάδες των χαρακωμάτων τους το αντιφέγγισμα 
του υπερβατικού τούτου πνευματικού κόσμου.

Το Πέρα από το Άβατον είναι σίγουρα ένα βιβλίο που θα συζητηθεί.

www.iWrite.gr

επισκεφθείτε την
ιστοσελίδα του Οίκου
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συπνοθεραπευτής και πιστοποιη-

μένος αναδρομέας θεραπευτής. 
Είναι μέλος της National Guild 
of Hypnotists, του International 
Board for Regression Therapy και 
της Παγκόσμιας Ένωσης Αναδρο-
μέων Θεραπευτών (EARTh) www.
earth-association.org, της οποί-
ας είναι και πρόεδρος. Έχει δη-
μοσιεύσει άρθρα στην Journal of 
Regression Therapy, καθώς και στο 
περιοδικό ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ. Έχει κά-
νει πολλές διαλέξεις στην Ελλάδα 
και στο εξωτερικό. Έχει καθιερώσει 
καινοτόμες θεραπευτικές μεθόδους 
ενώ το Πέρα από το Άβατον είναι 
το δεύτερο βιβλίο του. 

Από το 2013 έχει πλέον επιστρέ-
ψει στην Αθήνα.

www.hypnoscopesis.gr
info@hypnoscopesis.gr

»

»
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που άφησες πίσω σου και άνοιξε τα φτερά σου. 
Τότε, και μόνον τότε θα δεις νέες στεριές
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Εκδόσεις iWrite.gr
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«Εκεί γύρω από τα οριοθετημένα δεδομένα της 
επιστήμης ενίοτε περιφέρονται κάτι συννεφάκια 
εξαιρετικών φαινομένων, περιστατικών μικρών και 
ασυνήθιστων, που σπάνια παρατηρούμε και που 
συνεχώς μοιάζει πιο εύκολο να τα αγνοούμε, παρά 
να τα προσέχουμε... Όποιος με πείσμα και επιμο-
νή μελετήσει αυτές τις ασυνήθιστες εξαιρέσεις θα 
συμβάλλει στην αναθεώρηση της επιστήμης του, 
και τότε αυτή η ανασκευασμένη θεώρηση θα έχει 
μέσα της περισσότερα μέρη απ’ αυτά που πριν ήταν 
οι εξαιρέσεις, παρά απ’ αυτά που πριν αποτελούσαν 
τον κανόνα.»

William James
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«Ο κόσμος είναι γεμάτος από μαγικά πράγματα
που περιμένουν υπομονετικά το πνεύμα μας

να γίνει πιο οξυδερκές.»
William Butler Yeats,

1865-1939, Ιρλανδός ποιητής, Νόμπελ 1923

ΤΑ ΠΑρΑΠΑΝω ΛΟγΙΑ ΤΟΥ W. B. Yeats επιβε-
βαιώνονται με εκνευριστικό τρόπο από την αυγή 
της ανθρώπινης ιστορίας. Με την πάροδο του χρό-
νου ο άνθρωπος εξελίσσεται και οι νέες γνώσεις 

που αποκτά του ανοίγουν νέους ορίζοντες σκέψης και στοχα-
σμών, που βελτιώνουν τη ζωή του και τον οδηγούν στην ολο-
ένα και καλύτερη κατανόηση του κόσμου που τον περιβάλλει. 

Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν ορισμένα αιώνια φιλοσοφικά ερω-
τήματα, τα οποία, ως πολιτισμός, δεν έχουμε καταφέρει μέχρι 
και σήμερα να προσεγγίσουμε γνωσιολογικά. Το ομιχλώδες 
τοπίο που δημιουργούν διαχρονικά αυτοί οι προβληματισμοί, 
έχει επιτρέψει εδώ και αρκετούς αιώνες τη δημιουργία ισχυρών 
μηχανισμών εξουσίας και δογμάτων, που διαχειρίζονται μαε-
στρικά τις μεταφυσικές (κατ’ Αριστοτέλη) ανησυχίες των λαών.

Αναμφίβολα, ένα από τα σημαντικότερα ερωτήματα του εί-
δους σχετίζεται με το θέμα της ύπαρξης της ανθρώπινης ψυ-
χής και (σε περίπτωση που όντως αυτή υφίσταται) του αένα-
ου ταξιδιού της μέσα στο χώρο και στο χρόνο.

Ομολογώ ότι η Στωική μου παιδεία δεν με κατατάσσει στους 
«οπαδούς» των πεποιθήσεων για την ύπαρξη της ψυχής ή των 

Πρόλογο ς
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θεωριών περί μετενσάρκωσης. Παρ’ όλα αυτά, η πολυετής 
ενασχόλησή μου με το χώρο της Εναλλακτικής Αναζήτησης, 
μου έμαθε να μην κλείνομαι σε στεγανά φιλοσοφικών πεποι-
θήσεων και να μην υιοθετώ την απολυτότητα στις θέσεις μου. 

Με τον Νάσο Κομιανό γνωρίστηκα το 2012, στο πλαίσιο μιας 
συνεργασίας που ξεκίνησε μέσα από τις σελίδες του περιοδι-
κού Φαινόμενα του Ελεύθερου Τύπου, όπου και διατηρώ από 
το 2010 τη θέση του αρχισυντάκτη. Ο Νάσος μας πρότεινε τη 
δημοσίευση μιας σειράς άρθρων του αναφορικά με περιπτώ-
σεις ανθρώπων που είχαν αναμνήσεις από προηγούμενες ζωές. 
Είναι γεγονός ότι από το πρώτο κιόλας κείμενο που ήρθε στο 
email του υπολογιστή μου, διαλύθηκε κάθε γκρίζο σύννεφο… 
αμφιβολίας που πιθανώς υπήρχε στο μυαλό μου. Σε όλα ανε-
ξαιρέτως τα κείμενα που ακολούθησαν, παρατηρούσα να ξε-
διπλώνεται μπροστά μου ένα σαφές και συγκεκριμένο πλάνο: 
ήταν η προσπάθεια του συγγραφέα να καταδείξει ότι η σοβα-
ρή ενασχόληση και η επισταμένη ανάλυση των στοιχείων που 
αφορούν το ενδεχόμενο ύπαρξης προηγούμενων ζωών δεν 
αποτελεί μια ουτοπία. Το κλειδί ήταν η μεθοδολογία της έρευ-
νας, μια μεθοδολογία που αφορούσε κυρίως τη διασταύρωση 
της αξιοπιστίας των μαρτυριών που κάθε φορά παρατίθονταν. 
Στην πορεία, τόσο ο γράφων, όσο και οι αναγνώστες του πε-
ριοδικού, ήρθαμε σε επαφή –μέσα από τα κείμενα του Νά-
σου- με το έργο του πρωτοπόρου Αμερικανού καθηγητή, Ian 
stevenson. Κανείς άλλος δεν είχε μιλήσει προηγουμένως στη 
χώρα μας για τον άνθρωπο που διεξήγαγε τη σοβαρότερη και 
πιο εμπεριστατωμένη έρευνα αναφορικά με περιστατικά που 
ενίσχυαν την υπόθεση των προηγούμενων ζωών. Έτσι διαβά-
σαμε για μικρά παιδιά που αναπολούσαν άγνωστες εμπειρίες, 
ενήλικους που ξαφνικά θυμούνταν βίαιους θανάτους σε άλλες 
εποχές, συζύγους που εγκατέλειπαν τους δικούς τους για να 
βρουν ένα «χαμένο» ταίρι, αμόρφωτους αγρότες που ξεκινού-
σαν σε ανύποπτο χρόνο να μιλούν ξένες διαλέκτους και πολ-
λές ακόμη άκρως συναρπαστικές -ίσως ανατριχιαστικές για 
κάποιους- ιστορίες, που αναγκάζουν τον ανοιχτόμυαλο ανα-
γνώστη να αναρωτηθεί: «Τελικά λες να…;» 

Χάρηκα ιδιαίτερα όταν έμαθα πώς όλες αυτές οι ανεξιχνία-
στες υποθέσεις, μαζί με μια πληθώρα επιπλέον δεδομένων και 
χρήσιμων συμπερασμάτων που προέκυψαν από την προσω-
πική ενασχόληση του συγγραφέα με όλα αυτά τα ζητήματα, 
πρόκειται να κυκλοφορήσουν με τη μορφή ενός βιβλίου. Και 
ήταν ακόμα μεγαλύτερη η χαρά όταν ο Νάσος μου πρότεινε 
να προλογίσω αυτό το ιδιαίτερα ενδιαφέρον συγγραφικό του 
εγχείρημα, που επιχειρεί για πρώτη φορά στη χώρα μας να 
θέσει το πολυσυζητημένο θέμα της μετενσάρκωσης κάτω από 
μια πλατφόρμα επιστημονικής μεθοδολογίας, αποφεύγοντας 
τους επικίνδυνους ακροβατισμούς και τις ανεδαφικές θεωρη-
τικολογίες στις οποίες ήμασταν -ως Έλληνες αναγνώστες- 
συνηθισμένοι τα προηγούμενα χρόνια.

Καλοτάξιδο λοιπόν! 

Μηνάς Παπαγεωργίου,
Δημοσιογράφος - Συγγραφέας
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«Ουδέποτε ωρέχθην τοις πολλοίς αρέσκειν.
Εκείνοις ήρεσκεν ουκ έμαθον.

Α δ΄ηδείν εγω μακράν ην της εκείνων αισθήσεως..1 »
Επίκουρος

Ο ΛΟγΟΣ γΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΞΕΚΙΝΗΣΑ να παραθέ-
τω ενδεικτικά κάποιες ιστορίες, είναι για να στηρίξω 
την υπόθεση της ύπαρξης της ψυχής, την υπόθεση 
της επιβίωσης της μετά τον σωματικό θάνατο και την 

υπόθεση της ύπαρξης της μετενσάρκωσης. Όσο και αν κάποιοι 
αρνούνται με τον έναν ή τον άλλο τρόπο να δουν κατάματα τα γε-
γονότα και να γκρεμίσουν τα περιοριστικά τους πιστεύω, θα χρει-
άζονται συνεχώς τέτοιες δημοσιεύσεις. Και επειδή οι κυρίαρχες 
θρησκευτικές αντιλήψεις από την μία και οι επιστημονικές απο-
δοχές από την άλλη, είναι δύσκολο να αναθεωρήσουν τις πάγιες 
θέσεις τους, μάλλον θα χρειαστεί να περιμένουμε πολύ. Εγώ, ένας 
μικρός και ασήμαντος ερευνητής, το μόνο που ζητώ από τους ιε-
ροεξεταστές του κατεστημένου είναι να κάνουν ακριβώς αυτό που 
ζήτησε ο γαλιλαίος από τους δικαστές του, δηλαδή, να δουν μέσα 
από το τηλεσκόπιο την «κίνηση των πλανητών». Αυτό που απλά 
ζητάω είναι να πάψουν επιτέλους να λοιδωρούν και να βαφτίζουν 
ως φαντασιόπληκτους και αλαφροΐσκιωτους όλους αυτούς που 
τολμούν να εκθέσουν τις εμπειρίες τους στο ευρύ κοινό. 

1 Ποτέ μου δεν επεδιώξα ν΄ αρέσω στους πολλούς. Αυτά που τους αρέσουν 
δεν τα γνώρισα και αυτά που εγώ γνωρίζω απέχουν πολύ από το να τα 
καταλάβουν.

Εισαγωγή
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Αυτό το βιβλίο είναι μία παγκοσμίως πρώτη προσπάθεια να 
συγκεντρωθεί υλικό από διάφορες πηγές, υλικό που παρουσι-
άστηκε υπό την μορφή άρθρων στο περιοδικό ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ 
του Ελεύθερου Τύπου. Ο όγκος της βιβλιογραφίας είναι τε-
ράστιος, τόσος που ως τσουνάμι θα έπρεπε να καταπλακώσει 
την κυρίαρχη υλιστική, αναγωγική λογική του επιστημονικού 
ιερατείου. Όμως οι κυματοθραύστες που έχουν ορθώσει οι 
βολεμένοι της Καρτεσιανής λογικής καλά κρατούν. Το λυ-
πηρό είναι πως οι εκδοτικοί οίκοι του «μεταφυσικού» στην 
Ελλάδα έχουν επί χρόνια περιφρονήσει τις σοβαρές εκδόσεις 
του εξωτερικού, αρκούμενοι συνήθως σε φτηνές μασημένες 
προσεγγίσεις που έχουν απήχηση και πουλάνε στη μάζα.

Πολλά στοιχεία έχουν συγκεντρωθεί, τα οποία συνάδουν 
και συμβάλλουν στην αποδοχή της υπόθεσης πως τίποτα δεν 
τελειώνει με τον σωματικό και βιολογικό θάνατο. Οι αυθόρ-
μητες μνήμες μικρών παιδιών από την ακριβώς προηγούμενη 
ενσάρκωση τους, μνήμες που ανακτώνται δια της αναδρομικής 
θεραπείας, επιθανάτιες εμπειρίες, μεταθανάτιες επικοινωνίες, 
περιθανάτιες οπτασίες και άλλα πολλά συνθέτουν την εικόνα 
πως η συνείδηση δεν είναι παράγωγο βιολογικών διεργασιών. 
Σ’ αυτό τον πρώτο τόμο του έργου μου θα δώσω έμφαση στις 
αναμνήσεις εκείνες που έχουν εγγενές το στοιχείο της δια-
σταύρωσης και της επαλήθευσης των δεδομένων. Θα χρειαστεί 
όμως ένας άλλος τόμος για να συνοψίσω τα εκεί φαινόμενα.

Οι περιπτώσεις που θα παρουσιάσω στο βιβλίο που κρα-
τάτε στα χέρια σας είναι εντυπωσιακές από την άποψη των 
λεπτομερειών που αναδύονται κατά τις αναδρομές και οι 
οποίες άλλοτε με ευκολία και άλλοτε με ιδιαίτερη δυσκολία 
διασταυρώνονται ως αληθείς. Σε κάποιες από τις περιπτώ-
σεις είναι πολύ δύσκολο να προτείνει κανείς την εξαπάτη-
ση, την φαντασία, την σύμπτωση, ή, την κρυπτομνησία ως 
εναλλακτική εξήγηση. Αν αποκλειστούν αυτές οι εκδοχές, 
τότε μόνον μία εξήγηση θα μπορούσε να υπάρχει και αυτή 
θα ήταν η μετενσάρκωση. 

Ποιά θα μπορούσε να είναι τα κοινά χαρακτηριστικά αυτών 
των περιπτώσεων; Συνοπτικά θα έλεγα τα εξής:

Αρχικά, οι περισσότεροι από τους ανθρώπους που έχουν 
τέτοιες εμπειρίες βασανίζονται από κάποια οργανικά ή ψυ-
χολογικά προβλήματα. Μπορεί να έχουν φοβίες, επανα-
λαμβανόμενους εφιάλτες, ψυχαναγκαστικές συμπεριφορές, 
εμμονές, ή ακόμη και σημάδια εκ γενετής που αντιστοιχούν 
σε σημεία που τραυματίστηκαν οι άνθρωποι στην τελευταία 
τους ενσάρκωση, κλπ. Αυτό ίσως οφείλεται στο γεγονός πως 
οι περισσότεροι από αυτούς, στην ακριβώς προηγούμενη εν-
σάρκωση τους είχαν έναν πρόωρο και ξαφνικό θάνατο. γι’ άλ-
λους η μετάβαση ήταν βίαιη. Είτε φονεύθηκαν, είτε σκοτώθη-
καν στην μάχη, είτε πνίγηκαν. Όταν όμως αυτές οι εμπειρίες 
αναβιώνουν, είτε αυθόρμητα (συνήθως σε παιδιά) είτε με ανα-
δρομές (στους μεγαλύτερους) τότε στην πλειονότητα των πε-
ριπτώσεων έχουμε ανακούφιση των βασανιστικών συμπτω-
μάτων και βελτίωση της υγείας των συγκεκριμένων ατόμων. 

Παράλληλα πέρα από την παθολογία υπάρχουν και άλλοι 
παράγοντες που μπορεί να παρατηρήσει κανείς σ’ αυτές τις 
περιπτώσεις. Σε πρώτο στάδιο αυτές αφορούν δεξιότητες και 
ικανότητες που δεν αποκτήθηκαν σε τούτη την ζωή αλλά 
προφανώς σε προηγούμενη. Πώς για παράδειγμα θα εξη-
γούσε την ύπαρξη παιδιών που από πολύ μικρή ηλικία επι-
δεικνύουν εκπληκτικό μουσικό ταλέντο; Τα ιδιοσυγκρασιακά 
χαρακτηριστικά, οι αρέσκειες, ή, οι αντιπάθειες, μπορούν να 
παραμένουν σταθερές από ενσάρκωση σε ενσάρκωση. 

Επίσης έχουμε περιπτώσεις που είναι ολοφάνερη η ομοιότη-
τα του προσώπου από ενσάρκωση σε ενσάρκωση. Εδώ βέβαια 
έχει ενδιαφέρον το πόσο περίπατο πάει ο ρόλος του DNa, 
αλλά μάλλον αγγίζω θέματα ταμπού και θα μου πεί κανείς 
πως το παρατραβάω. Θα ήταν όμως πρόωρο να προϊδεάσω 
τον αναγνώστη.

Εδώ θα ήθελα βέβαια να σας επισημάνω, πως θα ήταν χρή-
σιμο να έχετε ώς γνώμονα μερικές σκέψεις που αφορούν αυτό 
που ονομάζουμε στοιχειοθεσία. Η δύναμη των ενδεικτικών 
στοιχείων που υποστηρίζουν την επιβίωση της ψυχής, εξαρτά-
ται από την ύπαρξη και την πιθανότητα εναλλακτικής εξηγή-
σης. Όσο λιγότερο εφικτή είναι μια οποιαδήποτε εναλλακτική 
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εξήγηση για την ύπαρξη, τη γνώση και την απόδοση αυτών 
των πληροφοριών, τόσο ισχυρότερη είναι η ένδειξη της ύπαρ-
ξης της πνευματικής διάστασης και της επιβίωσης της ψυχής. 
Καλή ανάγνωση λοιπόν. 

Αυτός θα είναι ο πρώτος τόμος από ένα έργο που έχει δρό-
μο για να ολοκληρωθεί. Στον επόμενο τόμο θα αναφερθώ στις 
περιθανάτιες εμπειρίες ή επιθανάτιες εμπειρίες και στις μετα-
θανάτιες επικοινωνίες και τις περιθανάτιες οπτασίες. Είναι ση-
μαντικό εδώ να κατανοήσουμε πως πριν φτάσουμε στα συγκε-
κριμένα περιστατικά χρειαζόμαστε μία εισαγωγική προσέγγιση 
για να καταλάβουμε τις έννοιες, τις μεθόδους και τις τεχνικές 
που σχετίζονται με το φαινόμενο της ανάκλησης των πληρο-
φοριών. Και φυσικά πρέπει να δούμε εν συντομία και την ανα-
φορά στο φαινόμενο κατά τους ιστορικούς χρόνους.
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«ένδον σκάπτε. ένδον η πηγή του αγαθού
και αεί δυναμένη αναβλύειν εάν αεί σκάπτης.»

Μάρκος Αυρήλιος

Βιβλίο Πρώτο
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ΑΝ ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΤΕΤΙΟ ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΟΝ να το 
πω εν συντομία θα μπορούσα να πω πως η ιστο-
ρία της υπερμνήμης  θα πρέπει να ανάγεται στην 
εποχή των σπηλαίων. Ίσως τότε κάποιοι ιδιαίτερα 

προικισμένοι άνθρωποι άθελα τους να υπέπιπταν στην πηγή 
της κβαντικά συσσωρευμένης γνώσης και να συντονίζονταν 
με τις καταγεγραμμένες μνήμες. Φαίνεται λοιπόν πως αυτά 
τα εξαιρετικά άτομα ενθυμούνταν εικόνες, συναισθήματα και 
γεγονότα που αφορούσαν προηγούμενες ενσωματώσεις τους. 
Αν η ρίζα της λέξης μνήμη ανάγεται στο ρήμα μνάω/μιμνή-
σκω, τότε σημαίνει θυμούμαι, αναπολώ. Η πηγή της Μνημο-
σύνης που για τους Μύστες ήταν η απαραίτητη προϋπόθεση 
για να μην υποπέσουν στην Λήθη, είχε ήδη ξεκάθαρα διατυ-
πωθεί πριν την εποχή της κλασσικής περιόδου της Ελληνικής 
αρχαιότητας.  Όμως οι μαρτυρίες για την πίστη στο φαινό-
μενο της μετενσάρκωσης ή μετεμψύχωσης έρχονται από όλα 
τα μήκη και πλάτη του κόσμου. Πολλοί ισχυρίζονται πως οι 
Αιγύπτιοι έμπαιναν στην διαδικασία της μουμιοποίησης ακρι-
βώς για να ανακόψουν τον αέναο κύκλο μετενσωματώσεων 
της ψυχής. Οι  Ινδουιστές, οι Βουδιστές καθώς και αρκετοί 
προ-Σωκρατικοί στοχαστές θεωρούνται πως διαμόρφωσαν 
και συγκεκριμενοποίησαν την αντίληψη τους.

Κεφάλαιο 1

Η Ιστορία της Μετεμψύχωσης
στο Διάβα του Χρόνου
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Το ποιός έχει την πρωτιά είναι θέμα ακαδημαϊκής διαμάχης 
αλλά φαίνεται να έχει επικρατήσει η αντίληψη πως αρχικά 
η Ορφική παράδοση και μετέπειτα ο Πυθαγόρας έκοψαν το 
νήμα της πρωτιάς. Ας μην αναλωθούμε όμως στο ποιός προ-
ηγείται. Από τις ινδικές Βέδες έως τις γιόγκικες Σούτρες του 
Πατάντζαλι και από τα μονοπάτια του Ταοϊσμού έως τους 
Κέλτες δρυΐδες, η δοξασία αυτή απαντάται πάντα με παραλ-
λαγές, με κοινά σημεία αλλά και μεγάλες διαφορές. 

Ακόμη και σε θρησκείες όπως ο Ιουδαϊσμός, ο Χριστιανι-
σμός και ο Ισλαμισμός υπήρξαν ομάδες που είχαν διαφορο-
ποιηθεί και αποδέχονταν το ενδεχόμενο της μετενσάρκωσης 
ως βεβαιότητα. Οι Καμπαλιστές στους Εβραίους, οι γνωστι-
κοί, οι Καθαροί και οι Βογόμιλοι στον Χριστιανισμό, και τέ-
λος οι γκουλάτ και οι Δρούζοι στο Ισλάμ, αποδέχονται την 
μετενσάρκωση. 

Επειδή εμείς ζούμε στην Δύση και η Ανατολή πολλές φορές 
φαντάζει εξωτική και απόμακρη, θα εστιάσω στην δική μας 
παράδοση και δη στην Ελληνική. 

Φυσικά, για εμάς τους Δυτικούς ίσως είναι πιο εύκολο να 
προσεγγίσουμε αυτή την δοξασία μέσα από την αρχαία ελλη-
νική παράδοση. Έχουμε αρκετές ενδείξεις πως ο Φερεκύδης, 
ο Πυθαγόρας και ο Εμπεδοκλής υπήρξαν θιασώτες της μετεν-
σάρκωσης. γνωρίζουμε πως πριν από αυτούς η Ορφική παρά-
δοση διατεινόταν πως η ψυχή άγεται από την φυλάκιση της 
στο σώμα στην μετά θάνατον ελευθερία της, συντηρώντας 
τον κύκλο της γέννησης τροφοδοτούμενη από την ανάγκη. 
Με την ασκητική και τον συνεχή εξαγνισμό της οι άνθρωποι 
θα τείνουν να ανέρχονται υψηλότερα μέχρι που τελικά θα 
απαλλαγούν από τον εξαναγκασμό σε ενσάρκωση. 

Οι λατρείες αυτές συστηματοποιήθηκαν στα λεγόμενα Ορ-
φικά Μυστήρια, αλλά και αργότερα στα Ελευσίνια Μυστήρια, 
και σκοπός τους ήταν η διδαχή και η μύηση των συμμετεχό-
ντων στο φαινόμενο του κύκλου της ζωής, του θανάτου και 
της αναγέννησης. Οι μύθοι της Δήμητρας με την Περσεφόνη 
και του Ορφέα με την Ευρυδίκη, δεν είναι πάρα ενθύμηση της 
κατάβασης στον Άδη. Ο Οδυσσέας υπήρξε και αυτός ένας 

θνητός που γύρισε αλώβητος από τον Άδη. Οι μυούμενοι 
στην γνώση της μεταθανάτιας ζωής, οι Μύστες, γνώριζαν την 
αθανασία και τον κύκλο των επαναγεννήσεων. 

Ο Πλάτων, μέσω του Σωκράτη, πραγματεύεται σε πολλά 
του έργα ακριβώς αυτό το θέμα (Φαίδων, Φαίδρος, Μένων, 
Τίμαιος, Νόμοι κλπ). Αποκορύφωμα ίσως ο μύθος του Ηρώς 
στην Πολιτεία όπου για πρώτη φορά στην ιστορία του γρα-
πτού λόγου περιγράφεται όχι μόνον το φαινόμενο της επι-
θανάτιας εμπειρίας, αλλά και τι ακριβώς συμβαίνει στο επέ-
κεινα. Εκεί θα διαβάσει κανείς ξεκάθαρα πως ο κύκλος των 
ενσαρκώσεων δεν αφορά μόνον την ανθρώπινη συνείδηση 
αλλά και όλα τα ζωικά βασίλεια. Επίσης θα κατανοήσει πως 
μπορεί να υποπέσει κανείς σε ενσάρκωση σε σώμα ζώου, εάν 
δεν εκπλήρωσε τα συμφωνημένα. Αργότερα, ο Αινείας καθώς 
και ο Μένανδρος αναφέρονται στο φαινόμενο, δίνοντας έτσι 
την σκυτάλη στους μεταγενέστερους Νεοπλατωνιστές, τον 
Πλωτίνο, τον Ιάμβλιχο, τον Πρόκλο και άλλους.

Θα μπορούσε κανείς να πει πως καλοί οι αρχαίοι ημών πρό-
γονοι αλλά ζούμε πλέον σε μία χώρα όπου επιβλήθηκε ο Χρι-
στιανισμός. Τι έχουν να πουν οι Χριστιανοί για όλα αυτά;

Αν και φαίνεται πως οι Χριστιανοί, περιμένοντας την Σω-
τηρία των ουρανών και την Δευτέρα Παρουσία, δεν αποδέ-
χονταν την μετεμψύχωση, παρόλα αυτά υπάρχουν ενδείξεις 
πως οι πρώτοι Χριστιανοί, οι γνωστικοί, καθώς και ο Συνέ-
σιος, ο Αυγουστίνος και ο ωριγένης, αποδεχόντουσαν την 
προΰπαρξη των ψυχών. Ο εξορισμός αυτής της δοξασίας και 
του αναθεματισμού της ήταν προϊόν πολιτικών διεργασιών 
και επιβολής που ενορχηστρώθηκε από τον αυτοκράτορα 
Ιουστινιανό το 543 μ.Χ., όταν με έδικτο δέκα άρθρων, ανα-
θεματίστηκε ο ωριγένης και η πίστη στην προΰπαρξη των 
ψυχών και της μετεμψύχωσης. 

Αφού πρωτύτερα με ζήλο φρόντισε για το οριστικό κλείσιμο 
της Ακαδημίας του Πλάτωνα το 529 μ.χ., ξεγέλασε τον Πάπα 
Βιργίλιο και τον φυλάκισε στα υπόγεια του παλατιού για να 
τον υποχρεώσει να επικυρώσει τους αναθεματισμούς του. Αν 
και γέροντας, ο Βιργίλιος δεν υπέκυψε στους βασανισμούς 
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και κατάφερε να διαφύγει στην ρώμη, κι έτσι δεν συμμετείχε 
στην 5η Οικουμενική σύνοδο που έλαβε χώρα το 553 μ.Χ. 

Αυτή η άνομη και χωρίς Παπική επικύρωση σύνοδος, 
σφράγισε την οριστική μετάβαση στον μεσαίωνα και την πα-
ρακμή. Θύματά της, όσοι επέμεναν να διαχωρίζουν την θέση 
τους. Αποκορύφωμα η πυρά στο Μοντ Σεγκιούρ (οποία 
αντίθεση, Ασφαλές Βουνό, μόνον αυτό δεν ήταν) όπου κάη-
καν ένας προς ένας όλοι οι Καθαροί μοναχοί τον 13ο αιώνα. 
Ακόμη και ο μεγάλος Τζιορντάνο Μπρούνο υπήρξε θύμα 
αυτής της επιλογής μία χιλιετία μετά την σύνοδο της 2ας Συ-
νόδου της Κωνσταντινούπολης. 

Αλήθεια πόσοι κάηκαν στην πυρά στο όνομα του Θεού της 
αγάπης; Και αν δεν το γνωρίζατε αυτό καιρός να το μάθετε 
ο λόγος που επιλέχτηκε αυτός ο τρόπος θανάτου ήταν πολύ 
συγκεκριμένος. Καιγόμενα τα θύματα της «Ιεράς» Εξέτασης 
έχαναν το δικαίωμα της ανάληψης τους στους ουρανούς. Το 
σώμα τους είχε πλήρως καταστραφεί και έτσι δεν θα μετείχε 
της Κρίσης της Δευτέρας Παρουσίας. Οποία συμφορά!

Υπάρχουν όμως άλλοι, πιο κοντινοί σε μας που πίστευαν 
στην πιθανότητα της μετενσάρκωσης;

Φυσικά, σύγχρονοι στοχαστές που αποφάνθηκαν για την 
μετενσάρκωση, ήταν ο Νίτσε, ο Σοπενάουερ, ο Θόρω, ο Έμερ-
σον και ο Ουΐτμαν. Ακόμη και η αυτοκράτειρα Σίσσυ είχε υι-
οθετήσει ξεκάθαρα αυτή την άποψη. Ο μεγαλοβιομήχανος 
Henry Ford, ο στρατηγός Patton, ο Henry Miller και η shirley 
McLane είπαν και έγραψαν πολλά.

Άλλο όμως οι πεποιθήσεις και άλλο η τεκμηρίωση. Υπάρ-
χουν αλήθεια χειροπιαστές ενδείξεις, και αν ναι τι έχω να 
πω γι αυτές;

Στα παρακάτω κεφάλαια θα διαβάσετε περιπτώσεις που 
κάνουν ακριβώς αυτό, τεκμηριώνουν δηλαδή κατά τον πιο 
επιστημονικό τρόπο περιπτώσεις ατόμων που όχι μόνον θυ-
μούνται προηγούμενες ζωές, αλλά και που τα λεγόμενα τους 
επιβεβαιώθηκαν με κάθε λεπτομέρεια. 

Η πραγματικά μεγάλη τομή έγινε από τον καθηγητή 
stevenson του πανεπιστημίου της Βιρτζίνια. Ο ψυχίατρος 

αυτός, με το έντονο και διαρκές ενδιαφέρον του για την 
παραψυχολογία, ονομάστηκε ο γαλιλαίος του 20ου αιώνα, 
κι όχι άδικα. Η σε βάθος έρευνα του και το εύρος των γνώ-
σεων του, έφεραν σε πολύ δύσκολη θέση τους συναδέλ-
φους του που θα έπρεπε να εγκαταλείψουν αξιώματα και 
παραδοχές οι οποίες αποτελούσαν τα θεμέλια του συστή-
ματος το οποίο υπηρετούσαν. γι’ αυτό, προτίμησαν να βά-
λουν το όλο θέμα κάτω απ’ το χαλί. Πολύ απλά αγνόησαν 
την 45χρονη έρευνα του.

Αυτό δεν μου φαίνεται παράξενο. γνωρίζετε τι έγινε με 
την πρώτη πτήση των αδελφών Wright; Το περίφημο επι-
στημονικό περιοδικό Scientific American, στο βασικό σχό-
λιο του συντάκτη τόνιζε πως οι οποιεσδήποτε αναφορές 
σ’ αυτές τις πτήσεις είναι ψευδείς. Παρότι ο τοπικός τύπος 
ανέφερε για τις συνεχείς πτήσεις των αδελφών Wright, κα-
μία εθνικής εμβέλειας εφημερίδα δεν ξόδευε χρήματα για 
να αποστείλει ανταποκριτές στην πολιτεία τους και να κα-
ταγράψει κάτι που ήταν «ανθρωπίνως αδύνατον». Πέρασαν 
πέντε ολόκληρα χρόνια για να φτάσει η φήμη στα αυτιά του 
προέδρου Θίοντορ ρούσβελτ, που έσωσε την πατέντα που 
τα δύο αδέλφια ήταν έτοιμοι να πουλήσουν στους γάλλους, 
κυριολεκτικά στο παρά πέντε για λογαριασμό της Αμερικής. 
Φανταστείτε πόσα χρόνια θα τους έπαιρνε, αν δεν είχαν 
προηγηθεί οι αδελφοί Μογγολφιέροι. Και εδώ αναρωτιέμαι 
ρητορικά, μήπως οι αδελφοί Wright ήταν η μετενσάρκωση 
των αδελφών Μογγολφιέρων; 

Τι θέλω να πώ; Όταν το οφθαλμοφανές, αυτό που δεν 
μπορεί ν’ αμφισβητηθεί, χρειάζεται πέντε χρόνια για να γί-
νει αποδεκτό από το κατεστημένο τι θα περίμενε κανείς από 
κάτι λιγότερο απτό; Δεν θα έπρεπε λοιπόν να μας εκπλήσσει 
η αντίσταση ορισμένων να αποδεχθούν την μετενσάρκωση 
και ειδικά όταν έχουν πολλά να χάσουν. Έχετε υπόψη σας 
τι θα πει να καταρρέουν περιοριστικά πιστεύω; Φαντάζεστε 
όλους αυτούς που πιστεύουν πως δεν υπάρχει τίποτα μετά 
θάνατον, ή τους άλλους που νομίζουν πως θα έρθει η Δευ-
τέρα Παρουσία, τι στραπάτσο θα τους περιμένει σαν ανακα-
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λύψουν πως η συνείδηση τους εξακολουθεί να υφίσταται και 
να καταγράφει και μετά τον δικό τους θάνατο; Πως υπάρ-
χουν και άλλα επίπεδα και άλλοι κόσμοι που εμείς εδώ μέσα 
στον εγκλωβισμό των τεσσάρων διαστάσεων, δεν μπορούμε 
να αντιληφθούμε. Πως, τους αρέσει δεν τους αρέσει, θα εί-
ναι αναγκασμένοι να ξανακατέβουν στην ζωή για να διορ-
θώσουν τα λάθη που κάνανε, να ξανακολυμπήσουν στη θά-
λασσα της ζωής και να αποδείξουν στο σύμπαν ότι αξίζουν 
κάτι καλύτερο και ότι προοδεύουν. Δηλαδή, μ’ άλλα λόγια, 
ότι κρινόμαστε και μεταφέρουμε πληροφορίες και δεξιότη-
τες από ζωή σε ζωή;

Μα φυσικά! Ας το δούμε σε φιλοσοφικό επίπεδο, ένας Μι-
χαήλ Άγγελος, ένας Λεονάρντο Ντα Βίντσι, ένας Μότσαρτ τι 
θα μπορούσαν αλήθεια να είναι; Αλήθεια πιστεύετε πως αρκεί 
η παιδεία και η εκπαίδευση μίας ζωής για να διαπρέψει κανείς 
τόσο πολύ; γιατί εγώ έχω μουσικό αυτί και εσείς δεν έχετε; 
γιατί η μητέρα ενός φίλου σας έχει ζωγραφική φλέβα ενώ ο 
γιός της δεν την έχει; Όταν ξέρουμε πια χειροπιαστά πως δε-
ξιότητες, τάσεις, ταλέντα, προτιμήσεις ακόμη και πολιτικές 
πεποιθήσεις εμφανίζονται και σε επόμενες ενσαρκώσεις, γιατί 
να μην αποδώσουμε αυτές τις ικανότητες στην μετενσάρκω-
ση αλλά αντιθέτως να προτιμούμε να αποκαλούμε αυτά τα 
παιδιά θαύματα, λες και κάτι διαφορετικό τρέχει μέσα στον 
εγκέφαλο τους; Μα φυσικά κάτι τρέχει μέσα στον εγκέφαλο 
τους. Και αυτό δεν είναι τίποτα άλλο από την ίδια τους την 
ψυχή, που στο διάβα των αιώνων έχει σμιλευθεί, έχει καλλιερ-
γηθεί και έχει αναχθεί σε κάτι ιδιαίτατο. 

γνωρίζω προσωπικά έναν άνθρωπο που πήρε μερικά κομ-
μάτια ξύλο και απ’ αυτά έφτιαξε έναν μπαγλαμά που πολλοί 
κατασκευαστές οργάνων θα ζήλευαν. Δεν είναι μαραγκός και 
ούτε ποτέ κάθισε δίπλα σε κάποιον μαραγκό, παρόλα αυτά το 
«θαύμα» του το έκανε. Πώς το έκανε αυτός ο άνθρωπος και 
εγώ δεν μπορώ να το κάνω, και ούτε έχω τη διάθεση να το 
κάνω, παρόλο που παίζω και εγώ μουσική; Προφανώς, είχε 
την έφεση, την προδιάθεση, την τάση και την πρότερη εμπει-
ρία που τον οδήγησαν εκεί.

Τέλος, τι νομίζετε πως είναι ο έρωτας; Είναι αλήθεια η 
αναγνώριση του φυσικού κάλλους ή της ομορφιάς που μας 
κεραυνοβολεί; για μένα όχι. Είναι αυτό που αναγνωρίζει μία 
ψυχή όταν αντικρύζει μία άλλη ψυχή, που δημιουργεί την 
αίσθηση του γνώριμου αλλά παράλληλα άγνωστου και που 
τροφοδοτεί αυτή την ακαταμάχητη ανάγκη για επαφή, ένωση 
και ολοκλήρωση.
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Ο Νάσος Κομιανός γεν-
νήθηκε στη Κηφισιά το 
1964.  Το 1981 έφυγε 

στις ΗΠΑ όπου και ξεκίνησε να 
σπουδάζει ψυχολογία στο πανε-
πιστήμιο της Οκλαχόμα. Κατόπιν 
ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο 
Old Dominion University, στην 
Βιρτζίνια. Εγκατέλειψε τις μετα-
πτυχιακές του σπουδές όταν λόγοι 
ανωτέρας βίας τον έφεραν πάλι 
στην πατρίδα μας. Το ενδιαφέρον 
όμως για την ψυχολογία του βά-
θους καθώς και το πάθος του για 
την ύπνωση δεν σίγασαν ποτέ. 

Μετά από μεγάλες ανατροπές 
εν τέλει βρήκε τον δρόμο του και 
άσκησε, επί μια δεκαετία, το επάγ-
γελμα του υπνοθεραπευτή στην 
Κέρκυρα. Είναι πιστοποιημένος 

ΣΎΓΧΡΟΝΟΙ ΈΛΛΗΝΈΣ 
ΣΎΓΓΡΑΦΈΙΣΣ
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«Για να ανακαλύψεις νέες στεριές
πρέπει να χάσεις το λιμάνι από τα μάτια σου».

Ο πατέρας της αμερικάνικης ψυχολογίας William James είχε 
δηλώσει πως «για να καταρριφθεί η θεωρία πως όλοι οι 
κόρακες είναι μαύροι, το μόνο που χρειάζεται να κάνει 

κάποιος είναι να προσκομίσει έναν λευκό κόρακα». 
Σ’ αυτό λοιπόν το Οδοιπορικό σε Αχαρτογράφητες Περιοχές, 

ο Νάσος Κομιανός προσκομίζει στους αναγνώστες δεκάδες 
«λευκά κοράκια», παραθέτοντας περιστατικά από την παγκό-
σμια βιβλιογραφία αλλά και την δική του πρακτική, που καταδει-
κνύουν πως ο σωματικός θάνατος δεν είναι το τέλος της ζωής.  
Χωρίς να αποδέχεται τα αξιώματα της συναινετικής πραγματικότη-
τας αλλά και του επιστημονικού και θρησκευτικού κατεστημένου, 
βουτάει στα βαθιά νερά και φέρνει στο φώς ανατρεπτικά δεδομένα 
που κλονίζουν το status quo. Μας παρουσιάζει εντυπωσιακές πε-
ριπτώσεις ανακλήσεων μνημών από προηγούμενες ζωές που δεν 
μπορούν να εξηγηθούν με τα συμβατικά εργαλεία του ορθολογι-
σμού. Με στοιχεία, τεκμήρια, ακόμη και επίσημα έγγραφα, φέρνει 
σε δύσκολη θέση τους κατ’ επάγγελμα «σκεπτικιστές» υλιστές, και 
τους προκαλεί να ανοίξουν επιτέλους τα μάτια τους και να δούν 
μέσα από τις χαραμάδες των χαρακωμάτων τους το αντιφέγγισμα 
του υπερβατικού τούτου πνευματικού κόσμου.

Το Πέρα από το Άβατον είναι σίγουρα ένα βιβλίο που θα συζητηθεί.
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συπνοθεραπευτής και πιστοποιη-

μένος αναδρομέας θεραπευτής. 
Είναι μέλος της National Guild 
of Hypnotists, του International 
Board for Regression Therapy και 
της Παγκόσμιας Ένωσης Αναδρο-
μέων Θεραπευτών (EARTh) www.
earth-association.org, της οποί-
ας είναι και πρόεδρος. Έχει δη-
μοσιεύσει άρθρα στην Journal of 
Regression Therapy, καθώς και στο 
περιοδικό ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ. Έχει κά-
νει πολλές διαλέξεις στην Ελλάδα 
και στο εξωτερικό. Έχει καθιερώσει 
καινοτόμες θεραπευτικές μεθόδους 
ενώ το Πέρα από το Άβατον είναι 
το δεύτερο βιβλίο του. 

Από το 2013 έχει πλέον επιστρέ-
ψει στην Αθήνα.

www.hypnoscopesis.gr
info@hypnoscopesis.gr

»

»




