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Το Ελληνικό Δέντρο της Ζωής και τα 11
Ενεργειακά Κέντρα του ανθρώπου

Το Δέντρο της Ζωής είναι ένα πανανθρώπινο σύστημα πνευματικής ανάπτυξης,
ερμηνείας της πραγματικότητας και συντονισμού με τις κοσμικές δυνάμεις και
ποιότητες που εκπορεύονται από την Πηγή της Θείας Παρουσίας. Είναι το υπέρτατο
κλειδί για αυτογνωσία, θεραπεία, κατασκευή πραγματικότητας και εσωτερική
αφύπνιση.

Στο ευρύτερο κοινό η διδασκαλία του Δέντρου της Ζωής έχει γίνει περισσότερο
γνωστή μέσω της Καμπάλα, δηλαδή της εβραϊκής της εκδοχής. Ωστόσο, η παράδοση
του Ιερού Δέντρου της Ζωής άνθισε ήδη από την απώτατη προϊστορία στην περιοχή
της Πελοποννήσου, της Κρήτης και της Αιγύπτου -που ήταν τότε μία ενιαία
επικράτεια-, καθώς και στην περιοχή της Μεσοποταμίας.
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Την Ελληνική Παράδοση του Δέντρου της Ζωής κατείχαν διαχρονικά αλλά αφανώς,
ως καθαρά προφορική διδασκαλία, οι κατά καιρούς μυημένοι στον Ερμητισμό, τον
Πυθαγορισμό και τον Νεοπλατωνισμό. Ιδιαίτερα η λεγόμενη «Σχολή της
Αλεξάνδρειας», από τον Αμμώνιο Σακκά και τον Απολλώνιο Τυαννέα, μέχρι τον
Πλωτίνο, τον Πορφύριο και τον Ωριγένη, διαφύλαξε την ελληνική αυτή παράδοση, η
οποία διατηρείται ακέραια από μικρούς κύκλους μυημένων μέχρι τις μέρες μας.

 

Το Δέντρο της Ζωής στο Ενεργειακό μας Σώμα
Μεταξύ πρακτικά αμέτρητων εφαρμογών του Δέντρου της Ζωής, οι 11 Σφαίρες του
Δέντρου αντιστοιχούν και σε συγκεκριμένα ενεργειακά κέντρα του ανθρώπου, το
καθένα με τις ιδιαίτερες ιδιότητές του.

Εδώ δίνουμε συνοπτικά όλες τις βασικές πληροφορίες ως προς το πού βρίσκεται το
καθένα από αυτά τα 11 κέντρα και ποιες είναι οι ιδιότητές του.

1. Στέμμα. Βρίσκεται στα 5 περίπου εκατοστά πάνω απ’ την κορυφή του κεφαλιού.
Αποτελεί την πύλη μέσω της οποίας επικοινωνούμε με τα ανώτερα πνευματικά πεδία
και λαμβάνουμε καθοδήγηση και προστασία. Επιπλέον, εμπεριέχει και ενεργοποιεί
τις εκάστοτε καρμικές μας προδιαθέσεις, θετικές και αρνητικές.

2. Έμπνευση. Βρίσκεται 5 περίπου εκατοστά δίπλα από το αριστερό μας αυτί.
Εντυπώνει το δεξί εγκεφαλικό ημισφαίριο. Εκφράζει τη φαντασία, την έμπνευση, την
ενόραση, την καινοτομία, τη μη γραμμική σκέψη.

3. Κατανόηση. Βρίσκεται 5 περίπου εκατοστά δίπλα από το δεξί μας αυτί. Εντυπώνει
το αριστερό εγκεφαλικό ημισφαίριο. Εκφράζει τη λογική, τη διάκριση και την
αναλυτική, επαγωγική σκέψη.

4. Γνώση. Βρίσκεται στην περιοχή του λαιμού. Εκφράζει τον δημιουργικό λόγο, την
ενεργό διάνοια, την άποψη που έχουμε για την πραγματικότητα, καθώς και τον
ανώτερο δρόμο μας, το Νόημα Ζωής.

5. Ανάπτυξη. Βρίσκεται δίπλα και έξω από το πάνω μέρος του αριστερού μπράτσου.
Εκφράζει την αυτοεκτίμησή μας, την τάση για αναγνώριση της αξίας μας και την
ανάγκη για ελευθερία. Επιπλέον, την ευσπλαχνία και την προσφορά στον πλησίον.

6. Οριοθέτηση. Βρίσκεται δίπλα και έξω από το πάνω μέρος του δεξιού μπράτσου.
Εκφράζει την αυτοκυριαρχία, την αυτοπειθαρχία, την ταπεινότητα και την
ακεραιότητα. Επιπλέον, το θάρρος να θέτουμε όρια στους άλλους και να πολεμάμε
το κακό.

7. Αρμονία. Βρίσκεται στη βάση του στέρνου, πάνω από το διάφραγμα. Εκφράζει την
ψυχική αρμονία και ισορροπία, την εσωτερική πληρότητα, ειρήνη και ευδαιμονία.
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8. Δυναμισμός. Βρίσκεται δίπλα και έξω από την αριστερή εσοχή της μέσης (πάνω απ’
τον γοφό). Εκφράζει τη δημιουργικότητα, την αισιοδοξία, τον έρωτα και τη χαρά της
ζωής.

9. Ροϊκότητα. Βρίσκεται δίπλα και έξω από τη δεξιά εσοχή της μέσης (πάνω απ’ τον
γοφό). Εκφράζει την ικανότητα οργάνωσης και επικοινωνίας, όπως και την
επιδεξιότητα και την προσαρμοστικότητα απέναντι στις έξωθεν συνθήκες.

10. Ζωτικότητα. Βρίσκεται 5 εκατοστά κάτω από τον αφαλό. Εκφράζει τη ζωντάνια και
την ευεξία, την καλή υγεία, τη λίμπιντο, τη γονιμότητα και την ισχύ υλοποίησης.

11. Βασίλειο. Βρίσκεται 5 εκατοστά κάτω από τα πέλματα. Εκφράζει την
μακροημέρευση, την καρποφορία και την ευημερία στην εξωτερική υλική
πραγματικότητα. Είναι η «άγκυρά» μας στην ενσάρκωση.

Η γνώση των ως άνω ιδιοτήτων των 11 Σφαιρών αποτελεί πολύτιμο εργαλείο, με
σημαντικές εφαρμογές στη θεραπεία, στον μετασχηματισμό των αρνητικών μας
όψεων και στην πνευματική μας αφύπνιση. Συγκεκριμένες τεχνικές περιλαμβάνουν
την επέμβαση στις 11 αυτές βασικές σφαίρες μέσω οραματισμού ή χειροθεσίας, με
χρήση χρωμάτων, συμβόλων και συνειδητή εκπομπή ζωτικής ενέργειας και θετικών
συναισθημάτων…

 

του Στάμου Στίνη
επικεφαλής του Πανελληνίου Δικτύου Συνειδητότητας (ΠΑ.ΔΙ.ΣΥ)

Φυσικού, εκδότη, ολιστικού θεραπευτή και πνευματικού δασκάλου

Μοιραστείτε.....
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