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ΣΕΛ.: 250  |  TIMH: 19,08 €  |  Alberto Villoldo Ph. D.

Οι Τέσσερις Ενοράσεις

ΣΕΛ.: 290  |  TIMH: 21,20 €  |  Don Miguel Ruiz

Ένας οδηγός για την ελευθερία & την ευτυχία από την πα-
ράδοση των Τολτέκων. Οι διδασκαλίες του Miguel Angel 
Ruiz M.D.(συγγραφέα του βιβλίου οι Τέσσερις Συμφωνίες), 
όπως τις κατέγραψε η Mary Carroll Nelson. Για να ασκη-
θούμε στις Τέσσερις Συμφωνίες, προτού φτάσουμε στην 
Κυριαρχία της Αγάπης, χρειάζεται να κινηθούμε πέρα από 
τον φόβο. Ο φόβος αποτελεί την πηγή όλων των αρνητι-
κών συμφωνιών που έχουμε συνάψει στη ζωή. 

ΣΕΛ.: 268  |  TIMH: 19,08 €  |  Dan Dincin Buchman Ph.D

Πέρα από το φόβο

Αρχαία μυστικά θεραπείας
Πολλές από την αρχαίες θεραπευτικές πρακτικές επιβιώ-
νουν μέχρι τις μέρες μας και δίνουν ανακούφιση με πολύ 
καλά αποτελέσματα σε πολλές από τις καθημερινές μας 
ενοχλήσεις. Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζονται εκατοντάδες 
τέτοιες αρχαίες πρακτικές, καλύπτοντας με αλφαβητική 
σειρά δεκάδες από τις σύγχρονες ασθένειες. Σε κάθε πά-
θηση περιλαμβάνονται το λιγότερο 3 και πολύ συχνά πάνω 
από 10 διαφορετικές πρακτικές θεραπείας

Natural Medicine: 

ΣΕΛ.: 634  |  TIMH: 31,08 €  |  Διάφοροι συνεργάτες

Ο οδηγός Natural Medicine είναι ο μοναδικός στην Ελλάδα εγκυκλoπαιδικός οδηγός για τα συμπληρώ-
ματα διατροφής και τα βότανα, σχεδιασμένος τόσο για τον ειδικό της υγείας και το φαρμακοποιό όσο και 
για τον αναζητητή μιας υγιεινής ζωής. Παίρνοντας ως δεδομένο την πολυπλοκότητα του «κόσμου» των 
βοτάνων και τη γρήγορη εξέλιξη τής συμπληρωματικής ιατρικής, ο οδηγός Natural Medicine αποτελεί 
ένα μοναδικό και αξιόπιστο εργαλείο στα χέρια του ειδικού, με πάνω από 300 μονογραφίες (από πρό-
σφατες μελέτες), με σκοπό την ολοκληρωμένη πληροφόρηση σχετικά με τα θεραπευτικά βότανα και τα 
συμπληρώματα διατροφής.

Η Ομοιοπαθητική ως εναλλακτική λύση 
αντί των Εμβολιασμών
Γραμμένο από μία συγγραφέα με πολλά χρόνια εμπειρίας 
στις φυσικές θεραπείες, αυτό το βιβλίο αποτελεί έναν 
ανεκτίμητο οδηγό για όλους τους ταξιδιώτες και τους γο-
νείς που αναζητούν μία εναλλακτική λύση αντί των εμβο-
λιασμών. Πρακτικές πληροφορίες για την πρόληψη και 
την αντιμετώπιση των κύριων μολυσματικών ασθενειών. 

Σε αυτό το βιβλίο θα διαβάσετε για τις διδασκαλίες τις 
σοφίας που προστατεύονται από τις μυστικές κοινωνίες 
των Φυλάκων της Γης, τους θεραπευτές τις Αμερικής. Οι 
Τέσσερις Ενοράσεις αναφέρουν ότι όλη η δημιουργία, οι 
άνθρωποι, οι φάλαινες ακόμη και τα αστέρια, είναι φτιαγ-
μένα από το φώς που εκδηλώνεται μέσα από τη δύναμη 
της πρόθεσης. 

ΣΕΛ.: 108 |  TIMH: 10,60 €  | Susan Curtis (RSHom)

Το Εγχειρίδιο του 
Παραδοσιακού Θεραπευτή

ΣΕΛ.: 414  |  TIMH: 21,20 €  |  Hakim G.M. Chishti N. D

Aυτός ο ευανάγνωστος οδηγός συνοψίζει τις αρχές και 
τις πρακτικές εφαρμογές της Ιατρικής του Ιπποκράτη, 
της Κινέζικης και της Περσικής Ιατρικής και της Αγιουρ-
βέδα. Περιλαμβάνει επίσης την πρώτη μετάφραση που 
έγινε στα αγγλικά ενός απ’ τα εγχειρίδια του Αβικέννα, 
του «Πρίγκιπα των Γιατρών». 

Όταν η τέχνη συναντά την επιστήμη
Το βιβλίο αυτό ανοίγει νέους δρόμους και δίνει όλες τις 
απαντήσεις που χρειαζόμαστε σε ερωτήματα όπως: Τι 
μας οδηγεί στην ασθένεια; Τι είναι διαταραχή; Γιατί ο 
οργανισμός αντιδρά με το δικό του τρόπο; Πώς μπορεί 
να μας βοηθήσει η Ομοιοπαθητική και τι είναι αυτή η 
επιστήμη; Τι ακριβώς συμβαίνει όταν κάποιος πάρει ένα 
ομοιοπαθητικό φάρμακο; Πώς επέρχεται η Θεραπεία; Για 
όσους θέλουν να γνωρίζουν την αλήθεια για την υγεία 
και την ασθένεια και να μπορούν να έχουν το δικαίωμα 
της επιλογής.
ΣΕΛ.: 112  |  TIMH: 16,96 €  |  Αρετή Γρηγορίου

Επιστημονικός Οδηγός συμπληρωμάτων διατροφής και βοτάνων.



ΣΕΛ.: 408 |  TIMH: 21,20 €  | Vianna Stibal 

Theta Healing: Η πρωτοποριακή 
Ενεργειακή μέθοδος Θεραπείας
Ανακαλύψτε μια από τις πιο δυναμικές τεχνικές ενεργει-
ακής θεραπείας στον κόσμο! Τώρα και εσείς μπορείτε να 
μάθετε πώς να συντονίσετε το νου σας στη συνειδησια-
κή κατάσταση Θήτα (4-7 κύκλοι ανά δευτερόλεπτο) και 
να συνδεθείτε με τη δημιουργική ενέργεια που κινεί και 
διέπει τα πάντα.

ΣΕΛ.: 376 |  TIMH: 21,20 €  | Γεώργιος Τεμπέλης

Σημειώσεις Βασικής Θεωρίας 
Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής 
& Bελονισμού
Το παρόν βιβλίο απευθύνεται σε όσους θέλουν να ασχο-
ληθούν ή ασχολούνται ήδη με την Παραδοσιακή Κινέζικη 
Ιατρική (ΠΚΙ), το βελονισμό, την κινέζικη χειροπρακτική 
(Tuina) και τις εναλακτικές-ολιστικές θεραπείες, σε σπου-
δαστές ΠΚΙ, χειροπράκτες, εναλλακτικούς θεραπευτές, 
βελονιστές, οστεοπαθητικούς, φυσικοθεραπευτές, φυσί-
ατρους, αλλά και σε εκείνους που θέλουν απλά να μάθουν 
περισσότερα για την ΠΚΙ. Είναι ένα εγχειρίδιο που επιχειρεί 
μια επισκόπηση της τρέχουσας βιβλιογραφίας, ενώ έχει 
στόχο να αποτελέσει χρήσιμο βοήθημα στη μελέτη της ΠΚΙ.

ΣΕΛ.: 274 |  TIMH: 19,08 €  | Pat Thomas

TIMH: Α: 15,90 €  | Β: 19,08 € | Γ: 19,08  € | Βαγγέλης Κουρούκλης

Skin Deep: Οδηγός για το τι πραγματικά 
περιέχουν τα καλλυντικά και τα είδη καλλωπι-
σμού που χρησιμοποιούμε.
Ανακαλύψτε πώς μπορείτε να μειώσετε το τοξικό σας φορ-
τίο αμέσως κάνοντας μερικές μικρές αλλαγές στον τρόπο 
ζωής σας. Γιατί τα προϊόντα περιέχουν τα χημικά που πε-
ριέχουν, πώς απορροφώνται εύκολα από το σώμα σας και 
τις βλαβερές συνέπειες που έχουν στην υγείας σας. Πώς να 
φαίνεστε όμορφοι/ες και να μένετε υπέροχοι/ες χωρίς χη-
μικά, απλές συνταγές για καλλυντικά και είδη προσωπικής 
φροντίδας που μπορείτε να φτιάξετε μόνοι σας

Η Ρεφλεξολογία συναντά τα πέντε στοιχεία και τους μεσημβρινούς 
(Τόμος Α και Β)
Τα βιβλία της Άρτεμης Καρνέζη επανακυκλοφορούν από τις εκδόσεις Etra. Από την πρώτη τους κιόλας 
κυκλοφορία (Εκδόσεις Ακαδημία) αποτέλεσαν σημαντικό σημείο συνάντησης της ρεφλεξολογίας και 
του βελονισμού, με συνδετικό κρίκο τη βασική θεωρία της Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής. Μπο-
ρούν να διαβαστούν τόσο από τον αρχάριο όσο και από τον προχωρημένο στο αντικείμενο αυτό. Χάρη 
στην εξαιρετική δομή και μεταδοτικότητα της Άρτεμης Καρνέζη, (καθώς επίσης και στην αναλυτική 
και πλούσια έγχρωμη εικονογράφησή τους), ανοίγουν ακόμη και στον εντελώς αμύητο το δρόμο της 
κατανόησης της ολότητας στην θεραπευτική.

ΣΕΛ.: 232  |  TIMH: 42,60 €  |  Άρτεμις Καρνέζη

ΣΕΛ.: 314 |  TIMH: 21,20 €  | Vianna Stibal 

Theta Healing: Προχωρημένο επίπεδο
Αυτό το βιβλίο είναι μία περιεκτική συνέχεια και μια εις 
βάθος εξερεύνηση του έργου και των διεργασιών που είναι 
πρωταρχικής σημασίας στη μέθοδο Theta Healing. Καθώς 
διαβάζετε θα μάθετε την Εργασία με τις Πεποιθήσεις, τα Συ-
ναισθήματα και την Εμβάθυνση. Σας δίνονται οι πληροφο-
ρίες για τα 7 Επίπεδα της Ύπαρξης που θα σας επιτρέψουν 
να συνδεθείτε με το ανώτατο επίπεδο της Αγάπης και της 
Ενέργειας των Πάντων.

Ιατρική Αστρολογία

ΣΕΛ.: 426 |  TIMH: 19,08 €  | Max Heindel

Μια πραγματεία για την ιατρική αστρολογία και τη 
διάγνωση. Αυτό το βιβλίο αποτελεί μια σοβαρή και 
αξιόπιστη μελέτη σχετικά με την ιατρική αστρολογία. 
Έρχεται να συμπληρώσει τη γνώση που έλειπε από το 
συγκεκριμένο τομέα και δεν θα πρέπει να λείψει από κα-
νέναν σοβαρό ερευνητή ή αναζητητή της θεραπευτικής 
προσέγγισης.

Η Ιριδολογία είναι μια νέα ειδικότητα της ιατρικής που αναπτύσσεται ραγδαία. Εξε-
τάζει τον άνθρωπο ολιστικά και αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα προτερήματα της. 
Συμβιώνει με τις αρχές της ομοιοπαθητικής, του βελονισμού, της υγιεινής διατρο-
φής αλλά και αποτελεί ένα ολόκληρο φιλοσοφικό σύστημα πάνω στην υγεία και στον 
τρόπο ζωής. Χρησιμοποιεί την τεχνολογία και συνδυάζει τις αρχές της επιστήμης και 
της παραδοσιακής ιατρικής.
A τόμος: Ιστορία και φιλοσοφία της Ιριδολογίας
Β τόμος: Εισαγωγή στην Ιριδολογία (cd rom)
Γ τόμος: Κλινική Ιριδολογία (cd rom)



Τι δεν σας λένε οι ιατροί

ΣΕΛ.: 304 |  TIMH: 19,08 €  | Πέτρος Αργυρίου

Ένας πρακτικός οδηγός επιβίωσης στην σύγχρονη ιατρική 
ζούγκλα. Το δυσκολότερο κομμάτι αυτού του βιβλίου, μια 
παγκόσμια συνεργασία εναλλακτικών ειδημόνων από όλο 
τον κόσμο με γνώμονα την δική τους αντίληψη για το κοινό 
καλό και την δημόσια και ατομική υγεία έγινε. Μένει να 
φανεί το αν η Ελλάδα, η χώρα γέννησης της Ιπποκρατικής 
Ιατρικής θα καλοδεχτεί ζυμώσεις που εδώ και δεκαετίες 
γίνονται όχι μόνο στο εξωτερικό αλλά και μέσα της.

Θανάσιμες Θεραπείες

ΣΕΛ.: 416 |  TIMH: 21,20 €  | Πέτρος Αργυρίου

Πολλά βιβλία έχουν γραφτεί για τους θριάμβους της ιατρι-
κής. Οι «θανάσιμες θεραπείες» είναι ένα από τα ελάχιστα 
στην Ελλάδα βιβλία που καταγράφει την τρομακτική, άλλη 
πλευρά του νομίσματος της δημόσιας υγείας, τις κατα-
στροφές που οι πολιτικές της έχουν επιφέρει σε αυτή και 
τα μεγάλα σκάνδαλά και φιάσκα της. Βαδίζοντας στον 210 
αιώνα βλέπουμε όλο και μεγαλύτερο κομμάτι της ζωής μας 
να υφαρπάζεται, πράγματα που θεωρούσαμε δεδομένα να 
χάνονται στο βωμό της κερδοσκοπίας.

Παρά Φύση

ΣΕΛ.: 250 |  TIMH: 19,08 €  | Πέτρος Αργυρίου

Πως η διατροφή και η ανατροφή έγιναν διαστροφή! Ποτέ 
πριν δεν υπήρξε πολιτισμός τόσο καταστροφικός για τη 
φύση και το περιβάλλον. Αυτές οι πρακτικές, δεν άργη-
σαν να εφαρμοστούν και στον άνθρωπο. Εκατοντάδες 
προϊόντα και παραπροϊόντα της χημικής βιομηχανίας 
πετάχτηκαν στις χωματερές της ανθρώπινης μαζικής 
κατανάλωσης και της δημόσιας υγείας αφού πρώτα 
λουστραρίστηκαν μέσω της διαφήμισης και της ψευδο-
επιστήμης, ώστε να φαίνονται ελκυστικά, απαραίτητα, 
ακαταμάχητα.

Το ΤΑΟ της φιλοσοφίας

ΣΕΛ.: 142 |  TIMH: 10,60 €  | Alan Watts

Σε αυτό το βιβλίο παρατίθενται σκέψεις για τη φιλοσοφία 
και το σκοπό της ζωής. Αυτές οι σκέψεις είναι καρπός των 
πολύχρονων ερευνών ενός εμπνευσμένου Δυτικού συγ-
γραφέα, του Άλαν Γουάτς. Πολυγραφότατος, ο Γουάτς είναι 
γνωστός για τα βιβλία του πάνω στον Χριστιανισμό, το 
ΖΕΝ, τον Ινδουισμό και τον Ταοϊσμό. Σημαντικότερο έργο 
του αποτελεί το κλασσικό πια βιβλίο «Ο δρόμος του ΖΕΝ». 

Αλλεργία και Ταλάντωση

ΣΕΛ.: 102 |  TIMH: 12,72 €  | Jurgen Hennecke

Με το παρόν βιβλίο προσπαθούμε να φέρουμε τη μέθοδο 
του βιοσυντονισμού πιο κοντά στο ελληνικό κοινό, κι ειδικά 
στους πάσχοντες από αλλεργίες. Είναι το πρώτο βιβλίο που 
αφορά αυτό το θέμα στην ελληνική γλώσσα.
Το βιβλίο αυτό είναι ένας μικρός οδηγός υγείας που παρου-
σιάζει πολύπλοκες σχέσεις με εύκολα και κατανοητά λόγια.

POSTER ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΒΟΤΑΝΩΝ
ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗ ΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΣΕ 4 ΜΟΝΑΔΙΚΑ POSTERS 

\

ΔΥΤΙΚΑ ΒΟΤΑΝΑ ΑΝΑ ΟΡΓΑΝΟΔΥΤΙΚΑ ΒΟΤΑΝΑ ΑΝΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑ

ΙΝΔΙΚΑ ΒΟΤΑΝΑ - AYURVEDA KINEZIKA BOTANA

Διάσταση 30 x 57 cm : 8,52€ / έκαστο

Δυτικά Βότανα (ανά ασθένεια): Μια αναφορά στα δυτικά θεραπευτικά βότανα 
ανά ασθένεια. Μια οπτικοποιημένη μελέτη της δυτικής παραδοσιακής βοτανοθερα-
πείας με αναφορά των βοτάνων που ενισχύουν, θεραπεύουν και προστατεύουν από 
τις ασθένειες που συναντάμε συχνότερα. (Eλληνική ονομασία του βοτάνου, Λατινική 
ονομασία και μέρος του βοτάνου)

Δυτικά Βότανα (ανά όργανο): Μια αναφορά στα δυτικά θεραπευτικά βότανα ανά 
όργανο. Μια οπτικοποιημένη μελέτη της δυτικής παραδοσιακής βοτανοθεραπείας 
με αναφορά των βοτάνων που ενισχύουν και υποστηρίζουν τα αντίστοιχα όργανα 
του ανθρώπινου σώματος. (Eλληνική ονομασία του βοτάνου, Λατινική ονομασία)

Ινδικά Βότανα (Ayurveda) ανά σύστημα: Μια αναφορά στα Ινδικά θεραπευ-
τικά βότανα ανά σύστημα. Μια οπτικοποιημένη μελέτη της ινδικής παραδοσιακής 
βοτανοθεραπείας με αναφορά των βοτάνων που ενισχύουν και προστατεύουν κάθε 
σύστημα. Επίσης σε αυτή τη μοναδική μελέτη γίνεται αναφορά στον τρόπο που επη-
ρεάζει το κάθε βότανο τα doshas. (Σανσκριτική ονομασία του βοτάνου, Λατινική 
ονομασία)

Κινέζικα Βότανα (Κινέζικη βοτανοθεραπεία ): Ενεργειακή φύση των βοτάνων 
: Αγκαλιάζοντας την αρχαία παράδοση της Κινέζικης βοτανοθεραπείας οπτικοποιή-
σαμε σημαντικές πληροφορίες για τα βότανα που θρέφουν το αίμα, την πεμπτουσία, 
το Γιν, το Γιανγκ, που τονώνουν την ενέργεια Qi, που ξηραίνουν την υγρασία κ.α. (Η 
σύνταξη έχει γίνει με αναφορά στη Κινέζικη και την Λατινική ονομασία του βοτάνου)
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Το βιβλίο αυτό περιέχει 10 διαλέξεις του 
Rudolf Steiner οι οποίες συνάδουν με την 
πνευματική επιστήμη (ή αλλιώς «Επιστή-
μη του Γκράαλ»). Η επιλογή και η σύνθεση 
των διαλέξεων αυτών έγινε με γνώμονα 
την προσέγγιση θεμάτων που αφορούν 
την ανθρωποσοφική προσέγγιση του αν-
θρώπινου οργανισμού (και κατ’ επέκτα-
ση την ανθρωποσοφική προσέγγιση της 
ιατρικής), σε σχέση με τον υπεραισθητό 
κόσμο. 
Περιέχει τις διαλέξεις: Η πτώση των πνευμάτων 

του σκότους - Γεωγραφική ιατρική -Τα τρία στάδια του ύπνου -Ο σχηματι-
σμός της αιθερικής και της αστρικής καρδιάς -Πνευματικές σχέσεις στη 
διαμόρφωση του ανθρώπινου οργανισμού -Οι ιδιότητες του άλατος, του 
υδραργύρου και του θείου -Ο αόρατος άνθρωπος που έχουμε μέσα μας 
-Ανθρωποσοφική προσέγγιση στην ιατρική -Η εσωτερική φύση της μουσι-
κής-Οι πολικότητες στην υγεία, την ασθένεια και τη θεραπεία.

Στη σειρά αυτή δια-
λέξεων που δόθηκαν 
σε ιατρούς και φοι-
τητές της ιατρικής, ο 
Rudolf Steiner παρου-
σίασε μια νέα προσέγ-
γιση στην τέχνη της 
θεραπείας, που βασί-
ζεται στις προσωπι-
κές του πνευματικές 
έρευνες για τον άν-
θρωπο. Λαμβάνοντας 

υπόψη τη σύγχρονη ιατρική γνώση και πρακτική, την αλχημεία, 
τη φυσιοπαθητική, τον Παράκελσο, την αρωματοθεραπεία, την 
ομοιοπαθητική και άλλες εναλλακτικές μεθόδους θεραπείας, 
ο Steiner υπέδειξε πώς μπορεί να γίνει εφικτό το ολιστικό μο-
ντέλο ιατρικής. 

Εισαγωγή στην Ανθρωποσοφική Ιατρική  
(Τόμοι Α + Β)

Α - ΣΕΛ.: 490  |  TIMH: 21,20 €  |  GA 312
Β - ΣΕΛ.: 340  |  TIMH: 21,20 €  |  GA 313 - GA314

Γεωγραφική Ιατρική
Κατά τη διάρκεια της περιόδου του Με-
σαίωνα οι Βίκινγκς ταξίδεψαν στη Β. Αμε-
ρική όπου και μελέτησαν τις δυνάμεις της 
ασθένειας. Εδώ o Rudolf Steiner διερευνά 
και συζητά τη γέννηση της σύγχρονης ια-
τρικής, το Αριμανικό διπλό, τον ανθρώπι-
νο οργανισμό και τον ρόλο που έχουν η σο-
φία και η αγάπη στον πνευματικό κόσμο, 
τις απόκρυφες αδελφότητες με τις παρα-
δόσεις που διατηρούν.

ΣΕΛ.: 108  |  TIMH: 9,54 € | GA 178

Φυσιολογία και Θεραπευτική
Εδώ ο Rudolf Steiner μας δείχνει τον τρό-
πο με τον οποίο οι ίδιες δυνάμεις, που 
επιφέρουν την ανάπτυξη στην παιδική 
ηλικία τελικά μετατρέπονται στις δυνά-
μεις της συνείδησης. Αυτή η δημιουργι-
κή δραστηριότητα προκαθορίζει επίσης 
ασθένειες, τόσο σε σωματικό όσο και σε 
διανοητικό επίπεδο. Η σωστή κατανόηση 
παρέχει μια καλή βάση για τη διάγνωση 
και τη θεραπεία.
ΣΕΛ.: 96  |  TIMH: 8,48 € | GA 314 - BN 314.2

ΣΕΛ.: 468  |  TIMH: 21,20 € | Σύνθεση διαλέξεων

Η Επιστήμη του Γκράαλ

Απόκρυφος Φυσιολογία
Σε αυτές τις μοναδικές 8 διαλέξεις ο 
Rudolf Steiner αναφέρεται στα όργανα 
που συνθέτουν το πεπτικό και το ανα-
πνευστικό μας σύστημα, τη σημασία της 
«θερμότητας» στη λειτουργία του αίμα-
τος και τις επιδράσεις της πάνω στο Εγώ 
και τη σύμφυτη εξελικτική διαδικασία 
στη διαμόρφωση της σπονδυλικής στή-
λης και του εγκεφάλου. 

ΣΕΛ.: 260  |  TIMH: 19,08 € | GA 128

Για τη συγγραφή αυτού του βιβλίου ο R. 
Steiner συνεργάστηκε με την ιατρό Ita 
Wegman προκειμένου να βοηθήσουν 
στην αναζωογόνηση της θεραπευτικής 
τέχνης με τη βοήθεια της πνευματικής 
γνώσης. Χωρίς να υποτιμάται η σύγχρονη 
ιατρική, γίνεται μια προσπάθεια για την 
επέκταση της αλλοπαθητικής ιατρικής 
προσέγγισης πέρα από την παρούσα υλι-
στική προοπτική σε μια πληρέστερη άπο-
ψη για το ανθρώπινο ον. 

Βασικές αρχές Θεραπείας 

ΣΕΛ.: 194  |  TIMH: 15,90 € | GA 27

Ο Rudolf Steiner είχε αναφερθεί σε πολλές 
διαλέξεις για το θέμα της διατροφής. Μέ-
χρι σήμερα όμως, τα αποσπάσματα αυτά 
δεν είχαν συγκεντρωθεί ποτέ μαζί σε 
ένα βιβλίο στην ελληνική γλώσσα. Αυτή 
η περιεκτική συλλογή αποσπασμάτων πε-
ριλαμβάνει τις απόψεις του R. Steiner για 
όλες τις πτυχές της διατροφής. 

Η Ανθρωποσοφική προσέγγιση 
στη Διατροφή

ΣΕΛ.: 370  |  TIMH: 19,08 € | Σύνθεση διαλέξεων

Θεραπευτική Ευρυθμία 

ΣΕΛ.: 230  |  TIMH: 18,00 € | GA 315

Αυτό το βιβλίο αποτελεί την πρώτη έκδο-
ση στην ελληνική γλώσσα της σημαντικής 
σειράς διαλέξεων του R. Steiner επάνω 
στη Θεραπευτική Ευρυθμία. Προορίζεται 
τόσο για τον εφαρμοστή της Ευρυθμίας 
όσο και για τον απλό αναγνώστη, καθώς 
υποδεικνύει τις περιπλοκές της ρυθμικής 
αλληλεπίδρασης μεταξύ του φυσικού εαυ-
τού μας και των διαμορφωτικών δυνάμε-
ων του κόσμου που μας περιβάλλει. 



Το βιβλίο αυτό με τον αρχικό τίτλο Αι-
νίγματα Φιλοσοφίας δεν αποτελεί ένα 
έργο για την ιστορία της φιλοσοφίας του 
κόσμου με τη συνήθη έννοια. Δεν κάνει 
ιστορική αναφορά των φιλοσοφικών συ-
στημάτων, αλλά ούτε και παρουσιάζει 
ιστορικά έναν αριθμό φιλοσοφικών προ-
βληματισμών. Το βιβλίο αυτό προσπαθεί 
να προσεγγίσει κάτι πολύ βαθύτερο θα 
λέγαμε, πιο κοντά στους γρίφους παρά 
στους προβληματισμούς. Σε αυτό το βι-
βλίο αναφέρονται οι φιλοσοφικές έννοι-

ες, τα συστήματα και τα προβλήματα της φιλοσοφίας, αλλά 
σε καμία περίπτωση δεν περιγράφεται η ιστορία τους, και θα 
μπορούσαμε να πούμε ότι όπου αναφέρεται, τότε αυτό γίνεται 
περισσότερο σαν σύμπτωμα και όχι ως αντικείμενο της ίδιας 
της έρευνας. 

Γνωρίζουμε ότι η πέψη είναι η καταστρο-
φή και η αναζωογόνηση της ύλης για τη 
διατήρηση του σώματος, αλλά γνωρίζου-
με την αλληλοσύνδεση αυτής της διαδι-
κασίας με τη φυσιολογική ζωή της ψυχής; 
Τα θέματα σε αυτές τις διαλέξεις περι-
λαμβάνουν το μοτίβο Parsifal (Πάρσιφαλ) 
και τη σχέση του με τις λεπτές αλλαγές 
μέσα στον ανθρώπινο οργανισμό, την εξέ-
λιξη της ιατρικής, τη θεραπεία μέσα από 
το αιθερικό και μέσα από το φυσικό-υλικό 
σώμα, την υγεία και την ασθένεια σε σχέ-

ση με το νεκρό και το ζωντανό φως. Οι διαλέξεις αυτές δόθη-
καν από τον Rudolf Steiner σε ένα κοινό αρκετά εξοικειωμένο 
με το γενικότερο πλαίσιο της ανθρωποσοφικής διδασκαλίας. 
Επίσης, αυτό που θα μπορούσε να ονομασθεί Ανθρωποσοφική 
ιστορία δόθηκε ως αποτέλεσμα έρευνας στον πνευματικό κό-
σμο».

Σε αυτές τις διαλέξεις ο R.Steiner αναφέ-
ρεται στις μυστηριώδεις διαδικασίες που 
συμβαίνουν στον ανθρώπινο οργανισμό, 
ώστε το αιθερικό σώμα να μπορεί να χα-
ράξει πάνω του τα σημάδια της μνήμης.

Στο βιβλίο αυτό ο R. Steiner εξετάζει την 
σπουδαιότητα του αίματος για τον άνθρω-
πο και τον ρόλο που παίζει στην πρόοδο 
της ανθρωπότητας. Δεν εξετάζει το αίμα 
από πλευράς φυσιολογίας αλλά από την 
οπτική γωνία της πνευματικής αντίληψης 
του σύμπαντος. 

ΣΕΛ.: 68  |  TIMH: 10,60 € | GA 55 - GA 130

ΣΕΛ.: 60  |  TIMH: 10,60 € | GA 159 - GA 157

Η απόκρυφη σημασία του αίματος  
Η αιθεροποίηση του αίματος 

Το αιθερικό σώμα ως 
αντανάκλαση του σύμπαντος  
Το αιθερικό στο φυσικό 
ανθρώπινο ον

Πολικότητες στην υγεία, την 
ασθένεια και τη θεραπεία
Ο Rudolf Steiner μας δείχνει τον τρόπο με 
τον οποίο οι πολικές δυνάμεις υπάρχουν 
μέσα στην εκάστοτε ασθένεια του ανθρώ-
που. Η υγεία δεν είναι τίποτα περισσότε-
ρο από την εξισορρόπηση αυτών των δύο 
δυνάμεων. 

ΣΕΛ.: 48  |  TIMH: 8,48 € | GA 319

Οι πνευματικές σχέσεις στη
διαμόρφωση του ανθρώπινου οργανισμού

ΣΕΛ.: 122  |  TIMH: 9,54 € | GA 218

Όπως κάθε εικοσιτετράωρο κοιμόμαστε 
και μετά ξυπνάμε, έτσι πεθαίνουμε κάπο-
τε και ζούμε μ’ έναν εντελώς διαφορετι-
κό τρόπο, χωρίς το υλικό φυσικό σώμα. 

Η Σύνδεση μεταξύ  
ζωντανών και νεκρών

ΣΕΛ.: 244  |  TIMH: 18,02 €  |  GA 168

Αινίγματα Φιλοσοφίας 
(Τόμοι Α + Β)

ΣΕΛ.: 655 |  TIMH: 22,26 €  |  GA 18

Στο βιβλίο «Πώς αποκτώνται γνώσεις 
των ανώτερων κόσμων;» παρουσιάζεται 
ο δρόμος προς την ανώτερη γνώση μέ-
χρι τη συνάντηση με τους δύο «φύλακες 
της διόδου». Σ’ αυτό το βιβλίο παρουσι-
άζονται οι σχέσεις της ψυχής με τους 
διάφορους κόσμους, όταν προχωρά στις 
διαδοχικές βαθμίδες γνώσης. 

Οι βαθμίδες απόκτησης  
της ανώτερης γνώσης

Το βιβλίο αυτό μας δείχνει τους διαφορε-
τικούς τρόπους που υπάρχουμε, κατά την 
διάρκεια της ζωής μας στη γη και μετά 
τον θάνατο, στους τρεις κόσμους του 
σώματος της ψυχής και του πνεύματος, 
αλλά και τους τρόπους με τους οποίους 
οι κόσμοι αυτοί ζουν μέσα μας. 

Θεοσοφία

ΣΕΛ.: 210 |  TIMH: 15,90 €  |  GA 9

ΣΕΛ.: 80 |  TIMH: 10,60 €  |  GA 12



Συνείδηση Μυημένων
Σε αυτή τη σειρά διαλέξεων ο R. Steiner 
πραγματεύεται τις θεμελιώδεις πτυχές 
της ανθρώπινης συνείδησης και τις μεθό-
δους εξέτασης των πνευματικών πεδίων, 
που περιβάλλουν και διαπερνούν τον φυ-
σικό, αισθησιοκεντρικό μας κόσμο. Περι-
γράφει πώς η σχέση μας με τους ανώτε-
ρους κόσμους καθορίζεται από τη φυσική 
και την ψυχική μας ιδιοσυγκρασία.
ΣΕΛ.: 330  |  TIMH: 19,08 €  |  GA 243

Στο περιοδικό Ανθρωποσοφική Ιατρική θα βρείτε γενικές αρχές για την Ανθρωποσοφική επιστήμη καθώς και στοχευμένη αρ-
θρογραφία με θέματα που αφορούν την ανθρωποσοφική προσέγγιση της ιατρικής. Τα άρθρα που δημοσιεύονται στο περιοδικό 
αποτελούν μεταφράσεις τόσο από διαλέξεις που έδωσε ο ίδιος ο Rudolf Steiner όσο και άλλων ανθρωπόσοφων ιατρών και 
επιστημόνων, που ασχολήθηκαν με τη φαρμακολογία, τη βοτανολογία και τη χημεία, προσεγγίζοντας τα θέματα πάντα από την 
ανθρωποσοφική οπτική γωνία. (Ο πρώτος κύκλος κυκλοφορίας περιλαμβάνει 7 τεύχη)

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΝΘΡΩΠΟΣΟΦΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
www. anthromed.gr

Οι αρχαίοι Έλληνες απολάμβαναν στην 
καθημερινότητά τους μια στενή σχέση 
με όντα του πνευματικού κόσμου, τόσο 
με εκείνα του στοιχειακού κόσμου όσο 
και με εκείνα που προέρχονταν από τις 
ανώτερες πνευματικές ιεραρχίες. Ο σύγ-
χρονος άνθρωπος που εξαρτάται από τη 
διανοητική και ορθολογική γνώση, έχει 
χάσει τη σύνδεση αυτή. 

Κόσμων Θαύματα

Απόκρυφος Ιστορία

Ποιμαντική Ιατρική

Ρυθμικό μασάζ Μ. Hauschka M.D. Επιγνώσεις στη θεραπεία

Οι τέσσερις αιθέρες Ernst  Marti

Το ρεύμα του Γκράαλ, το 
μυστήριο του Μιχαήλ & η νέα 
Ίσιδα (Τόμος Α) Α. Koulias

ΣΕΛ.: 266  |  TIMH: 18,00 €  |  GA 129

Στο βιβλίο αυτό ο Rudolf Steiner ασχολείται 
με τις πνευματικές δυνάμεις και τον τρό-
πο που επιδρούν στην παγκόσμια ιστορία 
και στο κάρμα των ανθρώπων. Συνδέει με 
μοναδικό τρόπο τις πνευματικές δυνάμεις 
με σημαντικές ιστορικές προσωπικότητες 
ενώ κάνει αναφορά και για προσωπικότητες 
όπως ο Πλάτων, ο Κοπέρνικος, ο Ραφαήλ και 
μας περιγράφει πως επέδρασσαν στην αλλα-
γή του πολιτισμού.
ΣΕΛ.: 148  |  TIMH: 16,96 €  |  GA 126

ΣΕΛ.: 202 |  TIMH: 19,08 €  |  GA 318

ΣΕΛ.: 120 |  TIMH: 15,90 €  |  GA 205

ΣΕΛ.: 366 |  TIMH: 19,08 € 

ΣΕΛ.: 264 |  TIMH: 19,08 €  

Στο βιβλίο αυτό εξε τάζεται το ερώτημα 
της προέλευσης των μορφών και των 
σχημάτων και επισημαίνεται πώς τα 
όντα της φύσης φέρουν ενοποιημένες 
την μορφή και την ουσία. Αναλύονται οι 
διαφορές μεταξύ των γήινων και των συ-
μπαντικών δυνάμεων και παρέχονται πα-
ραδείγματα για το πώς αλληλεπιδρούν οι 
δυνάμεις αυτές στη φύση.

ΣΕΛ.: 100 |  TIMH: 12,72 €  

Σήμερα έχουν γραφτεί πολλά για την ολιστι-
κή ιατρική ως μια Θεραπευτική προσέγγιση 
που ενσωματώνει το σώμα, τη ψυχή και το 
πνεύμα. Σε αυτή τη σειρά διαλέξεων, ο R. 
Steiner αναβιώνει την αρχαία παράδοση της 
ποιμαντικής ιατρικής, η οποία περιλαμβάνει 
τη συνεργασία των ιατρών με εκείνους που 
έχουν αναλάβει την φροντίδα της ψυχής και 
του πνεύματος του ασθενούς.

Το βιβλίο αυτό (ως ολοκληρωμένο εγχειρί-
διο) απευθύνεται σε όλους όσοι επιθυμούν 
να μάθουν περισσότερα για το ρυθμικό μα-
σάζ ή να διευρύνουν ακόμη περισσότερο 
τις γνώσεις τους. Το βιβλίο αυτό περιγρά-
φει πτυχές της Ανθρωποσοφικής προσέγ-
γισης του ανθρώπινου όντος που σχετίζο-
νται με το πλαίσιο αυτό

Σε αυτές τις πέντε διαλέξεις ο Rudolf 
Steiner μας δίνει μια ποικιλία θεραπευτικών 
γνώσεων, οι οποίες συνδέουν τα όργανα και 
τις λειτουργίες τους με τις κοσμικές διερ-
γασίες που αντικατοπτρίζουν. Σε αυτό τον 
κύκλο διαλέξεων μας δίνεται η προσέγγιση 
της σωματικής φύσης, όχι απλώς ως μια 
μηχανιστική δομή, αλλά ως έκφραση πνευ-
ματικών αιτιών.

Το βιβλίο διερευνά από πολλές και απρό-
σμενες πλευρές τη σημασία της επο χής 
μας, καθιστώντας μας ικανούς να κάνουμε 
το πρώτο βήμα προς μια κατα νόηση των πα-
γκόσμιων συμβάντων υπό το φως της Πνευ-
ματικής Επιστήμης


