Συνζντευξη με τον κορυφαίο αςτρολόγο Περικλή Καραμηνά
Υπιρξε κάποιο εςωτερικό κάλεςμα που ςασ ζκανε να αφιςετε μια ςίγουρθ και επικερδι
καριζρα ςαν τθν εξάςκθςθ του ιατρικοφ επαγγζλματοσ και να αφοςιωκείτε ςτο επάγγελμα
του αςτρολόγου ;
-

H μοίρα παίηει πάντα τον πρωταρχικό ρόλο! Και αυτό ςθμαίνει ςεβαςμόσ ςτισ αρχζσ
του ςφμπαντοσ .

Τι μπορεί να ανακαλφψει ι ακόμα και να κερδίςει κάποιοσ από τθν αςτρολογία;
-

Η αςτρολογία αποτελεί τθ βαςικότερθ γνϊςθ για να γνωρίςει κάποιοσ καλά τον
εαυτό του . Ο αςτρολογικόσ χάρτθσ αποτελεί τον πυρινα τθσ φπαρξθσ κάκε ατόμου.
Αν κάποιοσ γνωρίηει καλά τθν προςωπικότθτά του μπορεί ζωσ ζνα ςθμείο να ορίςει
και τα γεγονότα τθσ ηωισ του . Μθν ξεχνάτε ότι ο γενζκλιοσ χάρτθσ μασ αναφζρετε
ςε 12 τομείσ ηωισ ξεκινά από το εξωτερικό μασ ςϊμα , περνά ςτθν πατρικι μασ
οικογζνεια , ςυνεχίηει με τον ςφντροφο και τουσ ςτενοφσ ςυνεργάτεσ και καταλιγει
ςτο τι τελικά ηθτάμε από τθν κοινωνία γενικότερα . Ενδιάμεςα αναφζρει ζνα ςωρό
πλθροφορίεσ από το τι τρϊμε και πωσ κερδίηουμε τα χριματα μασ μζχρι τον τρόπο
που ονειρευόμαςτε κάνουμε ςεξ ι πεκαίνουμε . Με τθν αςτρολογία λοιπόν
κάποιοσ ανακαλφπτει τον εαυτό του και ςτθ ςυνζχεια κερδίηει ζνα καλλίτερο τρόπο
ηωισ .

Ριςτεφετε ότι κάποιοσ μπορεί να ξεφφγει από ό,τι του ζχει << γράψει >> το ςφμπαν ςτο
γενζκλιο χάρτθ ;
-

Πχι πάντα! Μπορεί όμωσ να επιλζξει πωσ κα αντιμετωπίςει αυτό που κα του
ςυμβεί , μπορεί να βρει το ςθμείο ςτο χάρτθ που του δίνει ανακοφφιςθ , ζνα
ταλζντο , ζνα χάριςμα , κάτι που του προκαλεί ευχαρίςτθςθ και να πάψει να ηει
με το πρόβλθμα . Η αςτρολογία μπορεί να του δϊςει κάποιεσ λφςεισ που κα
ελαφρφνουν τον πόνο του και κα καλφψει κάποιεσ ανάγκεσ του. Δφςκολα ασ ποφμε
ζχεισ ζλεγχο ςε ζνα κάνατο , ι ακόμα και ςε ζναν χωριςμό αν ο άλλοσ ζχει
αποφαςίςει πωσ ιρκε θ ϊρα να φφγει κοιτϊντασ το χάρτθ κάποιου
ςυμβουλευόμενου μπορϊ να βρω διζξοδο ςτα δφςκολα ςυναιςκιματα που
φορτίηουν τθ δεδομζνθ ςτιγμι το άτομο και να το οδθγιςω ςε ζνα καλλίτερο
αφριο . Άλλωςτε εγϊ είμαι το μζςο , ο προςωπικόσ χάρτθσ κα μασ δϊςει αυτζσ τισ
πλθροφορίεσ .

Ρωσ Εςείσ εξαςκείτε τθν αςτρολογία ;
-

Πςο πιο ευςυνείδθτα μπορϊ . Με ειλικρίνεια , αγάπθ ,προςφορά και κυρίωσ
κατανόθςθ . Θα κάνω ότι μπορϊ να βοθκιςω τον άνκρωπο που
ζχω απζναντι .Ξζρετε είμαι και ενδιάμεςο και αυτό ζχει ςαν αποτζλεςμα να νιϊκω
τι βιϊνει και τι αιςκάνεται ο άλλοσ όταν ζρχεται ςτο γραφείο μου .

Ρωσ λοιπόν παντρζψατε τθν αςτρολογία και τθ μεταφυςικι ;
-

Η μεταφυςικι προχπιρχε ςαν χάριςμα από τότε που κυμάμαι τον εαυτό μου .
Αςτρολογία φυςικά χρειάςτθκε να μελετιςω . Χρθςιμοποιϊ και τα δφο αυτά
<<εργαλεία >> ςε κάκε ςυνεδρία με τουσ πελάτεσ μου για πιο ακριβι
αποτελζςματα. Ήταν κάτι το εντελϊσ φυςιολογικό λοιπόν για μζνα να ςυνδυάςω
αυτά τα 2 ϊςτε να εξυπθρετιςω καλλίτερα όςουσ με εμπιςτεφονται για τισ
προβλζψεισ μου.

Ρωσ κα μάκει κάποιοσ αςτρολογία ;
-

Χρειάηεται μελζτθ και προςωπικι αναηιτθςθ θ ςυμμετοχι όμωσ κάποιου ςε
κάποια οργανωμζνθ ςχολι κεωρϊ ότι είναι απαραίτθτθ . Και εγϊ ζτςι ζμακα
αςτρολογία . Μια ςχολι κα ςου δείξει πωσ και τι πρζπει να μάκεισ . Στθ ςχολι
Ηλίανκοσ πζρα από τα μακιματα αςτρολογίασ που κάνουμε κάκε Τετάρτθ
οργανϊνουμε και ςεμινάρια ειδικοφ αςτρολογικοφ ενδιαφζροντοσ με
ςυγκεκριμζνα κζματα εξειδικευμζνων γνϊςεων που βοθκοφν πολφ τον μελετθτι
τθσ αςτρολογίασ αλλά ακόμθ και επαγγελματίεσ αςτρολόγουσ .

Εςείσ προςωπικά τι δϊρο ζχετε πάρει από τθ λειτουργεία τθσ ςχολισ ;
-

Το μεγαλφτερο δϊρο κα ζλεγα ότι είναι το να βλζπω ςυνεχϊσ νζα πρόςωπα να
αςχολοφνται με τθν αςτρολογία . Για πάνω από 3 δεκαετίεσ παρακολουκϊ
ανκρϊπουσ να ζχουν τθν ίδια περιζργεια και τον ίδιο ενκουςιαςμό για τθν
αςτρολογία και αυτό με ικανοποιεί ιδιαίτερα . Άλλωςτε πολλά γνωςτά ονόματα
του χϊρου ζχουν μελετιςει αςτρολογία μαηί μασ , ςτθ ςχολι , και όταν βλζπω
αυτά τα άτομα να προχωροφν αιςκάνομαι ότι γεφομαι μζροσ τθσ επιτυχίασ του .
Ανϊτερο όμωσ και από αυτό είναι το ςυναίςκθμα που ειςπράττω όταν μασ
επιςκζπτονται άτομα με αμφιβολία και διςταγμό ςτθν αρχι ςχετικά με τισ
δυνατότθτεσ που μπορεί να προςφζρει θ αςτρολογία και ςτθ ςυνζχεια γίνονται οι
πιο ζνκερμοι υποςτθρικτζσ τθσ .

Ζχετε αςχολθκεί πολφ με τθν κακιζρωςθ τθσ αςτρολογίασ ςτθν Ελλάδα , ζχετε ιδρφςει
ςχολι αςτρολογίασ και ζχετε ιδρφςει και μετζχετε ςε κάποια από τα πιο γνωςτά
αςτρολογικά ςωματεία τθσ χϊρασ μασ και του εξωτερικοφ . Ροιοι είναι οι ςτόχοι ςασ πάνω
ςε αυτζσ ςασ τισ κινιςεισ ;
-

‘Πτι προςπάκθςα να κάνω οφείλεται ςτο ότι υπιρξε ζνα κενό από ςχολζσ και
ςωματεία ςτο χϊρο τθσ αςτρολογίασ και τθσ μεταφυςικισ ςτον Ελλαδικό χϊρο .Δεν
μπορϊ να αγνοιςω ότι βοθκικθκα από κάποιουσ μεγαλφτερουσ και δαςκάλουσ
ςτθν αρχι των προςπακειϊν μου . Το αποτζλεςμα πζρα από τθν ίδρυςθ ςχολϊν
και ςωματείων ιταν θ δθμιουργία μιασ αςτρολογικισ εγκυκλοπαίδειασ ϊςτε το
επάγγελμα του αςτρολόγου να ζχει και τθν υποςτιριξθ μιασ πλοφςιασ
βιβλιογραφίασ (100 τόμοι ), επίςθσ και ο μεταφυςικόσ χϊροσ χρειάςτθκε μια
βιβλιογραφία και ζτςι γράφτθκαν άλλα 150 βιβλία μεταφυςικοφ περιεχομζνου.

Ροια είναι τα επόμενα επαγγελματικά ςασ ςχζδια ;
- Στα μελλοντικά μου ςχζδια είναι να ενωκοφμε όλοι μαηί , με ζνα ςφνκθμα : << Πάμε
αςτρολογία >> για να αποδείξουμε χειροπιαςτά ότι θ αςτρολογία είναι μια ςφνκετθ
επιςτιμθ. Φυςικά κα ςυνεχίςω να προςφζρω γνϊςθ μζςα από τθ ςχολι αςτρολογίασ
Ηλίανκοσ που μετρά 30 ςυνεχι ζτθ λειτουργίασ με τακτικά μακιματα, με ςεμινάρια και
με διαλζξεισ . Η ςχολι άλλωςτε μπορεί να παρζχει δίπλωμα εξάςκθςθσ επαγγζλματοσ
βιοποριςτικοφ χαρακτιρα . Πλα αυτά μασ επιτρζπουν τθν επικοινωνία με άλλουσ
αςτρολογικοφσ χϊρουσ ανά τον κόςμο .
Ριςτεφετε πολφ ςτισ εναλλακτικζσ κεραπείεσ , ζχετε αςχολθκεί πολφ με τθν ιατρικι
αςτρολογία και μάλιςτα ζχετε και ςυγγραφικό ζργο πάνω ςτο κζμα, τι ιταν αυτό που ςασ
τράβθξε ςε αυτζσ τισ μεκόδουσ ίαςθσ ; Ή καλλίτερα τι είναι αυτό που δεν ςασ καλφπτει
ςτθν κλαςςικι ιατρικι που αποτζλεςε και τθν πανεπιςτθμιακι ςασ μόρφωςθ ;
-

Να ξεκαθαρίςω ότι δεν ζχω τίποτα εναντίον τησ κλαςςικήσ ιατρικήσ . Ρροτιμϊ
όμωσ κεραπείεσ όςο το λιγότερο επεμβατικζσ ςτον ανκρϊπινο οργανιςμό γίνεται .
Επίςθσ με ωροςκόπο ςτουσ Δίδυμουσ ςε ςφνοδο με τον Ουρανό και με Ερμι ςτον
Υδροχόο ςε τρίγωνο με τον Ουρανό και τον ωροςκόπο είμαι πολφ περίεργοσ . Τι
κζλω να πω με αυτό : Είναι απαραίτθτο για μζνα να γνωρίηω τα βαςικά και αρχικά
αίτια μιασ αςκζνειασ . Δεν με αφοροφν τα ςυμπτϊματα μόνο και πωσ κα τα
καταςτείλουμε , κζλω να γνωρίηω τι προκαλεί τθν παραμικρι ανιςορροπία ςτον
οργανιςμό μασ . Οι εναλλακτικζσ κεραπείεσ βαςίηουν όλθ τθν προςπάκεια τουσ
για να ανακτιςει κάποιοσ τθν υγεία του ςτο να βρουν το λόγο που αυτόσ νοςεί .
Σίγουρα οι γνϊςεισ κλαςςικισ ιατρικισ που ζχω βοθκάνε πολφ ςτθ διάγνωςθ ενόσ
προβλιματοσ του πελάτθ αν όμωσ για παράδειγμα υπάρχει μια κατάκλιψθ που δεν
εκδθλϊνεται με ψυχικά ςυμπτϊματα αλλά με διάφορεσ ςωματικζσ δυςλειτουργίεσ
μπορϊ με τθν αςτρολογία και τισ εναλλακτικζσ κεραπευτικζσ μου γνϊςεισ να
εντοπίςω τθν φπαρξθ τθσ και να βοθκιςω ςτθν πθγι του προβλιματοσ . Αυτόσ
είναι και ο λόγοσ που διευρφνω τισ ςυνεργαςίεσ μου με ενεργειακοφσ κεραπευτζσ
και τουσ δίνω βιμα μζςα από τθ διοργάνωςθ ςεμιναρίων ςτθ ςχολι Ηλίανκοσ να
μάκουν ςτο κοινό πρακτικζσ αυτοβοικειασ και αυτό κεραπείασ . Ζτςι θ μόνθ
ζνςταςθ που ζχω με τθν κλαςςικι ιατρικι είναι ότι δεν δίνει τθν απαιτοφμενθ
ςθμαςία , χρόνο ι επιμονι αν κζλετε ςτο να γνωρίςει τι προκάλεςε το αρχικό ςοκ
ςτον αςκενι ϊςτε αυτόσ να αρρωςτιςει .

Τι άλλο να περιμζνουμε από εςάσ ;
-

Θα φζρω κάποια άρκρα μζςω περιοδικϊν και του Internet , ϊςτε οι νζοι
αςτρολόγοι να μποροφν να εμπλουτίςουν τθ γνϊςθ τουσ από τθν εμπειρία των
παλαιότερων και από τθ βοικεια ςτο ςυνάνκρωπο μασ .

