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Κεφάλαιο  11 

Τμήμα Θεραπείας - Κύριες Αρχές 

 

Οι ακόλουθες προτάσεις θεραπείας προσφέρονται στην εσωτερική σας νοημοσύνη 

μαζί με τα εργαλεία που είναι απαραίτητα για την εφαρμογή τους. Διαβάστε τα 

επόμενα κεφάλαια με κανονικό ρυθμό, σαρώστε γρήγορα τις αρμονικές και τις fractal 

εξισώσεις αντί να τις αναλύσετε λεπτομερώς. Το ασυνείδητο μυαλό σας θα 

αποθηκεύσει όλα τα δεδομένα με τέλεια ακρίβεια και σειρά. Η όλη διαδικασία πρέπει 

να διαρκέσει περίπου 30 λεπτά. 

Για να βοηθήσετε τις αλλαγές ενέργειας, τοποθετήστε τα χέρια σας στον κορμό σας 

μόλις έχετε διαβάσει αυτό το τμήμα. Θα πρέπει να το κάνετε αυτό για περίπου 20 

λεπτά ή μέχρι να αισθανθείτε ότι η ανάγκη σας  να γίνει κάτι τέτοιο έχει περάσει. 

Αυτές οι λεπτομερείς προτάσεις στα επόμενα κεφάλαια έχουν σχεδιαστεί για να 

υποστηρίξουν την εσωτερική νοημοσύνη στις προσπάθειές της να βρει και να 

διατηρήσει την ομοιόσταση. Τα οφέλη από κάθε βήμα πρέπει να είναι αυτονόητα, 

αλλά πρέπει να ακολουθούνται τα ακόλουθα μέτρα ασφαλείας: 

• Όλες οι προτάσεις είναι εθελοντικές και θα πρέπει να ακολουθούνται μόνο εάν 

χρειάζεται. 

• Όλες οι αλλαγές θα πρέπει να σας δίνουν ζωντάνια  η/και  ενίσχυση της δύναμης, σε 

κάποιο επίπεδο, μόλις εφαρμοστούν πλήρως. Αν μια ολοκληρωμένη διαδικασία 

μειώνει τη ζωτική σας δύναμη, τότε θα πρέπει να αντιστραφεί. 

• Αν μια διαδικασία δεν είναι απαραίτητη αμέσως, μπορεί να παραμείνει διαθέσιμη 

για μια πιο κατάλληλη στιγμή στο μέλλον. 

• Οι διαδικασίες ακολουθούν μια χρονολογική σειρά, αλλά αυτή η σειρά μπορεί και 

να μη τηρηθεί αν είναι απαραίτητο. 

• Όλα τα στοιχεία αυτού του προγράμματος πρέπει να επαναλαμβάνονται όποτε είναι 

απαραίτητο, διατηρώντας παράλληλα το δικαίωμα της ελεύθερης βούλησης. 

• Η ανάγκη επανάληψης πτυχών αυτού του προγράμματος θα εντοπιστεί είτε από τον 

υψηλότερο εαυτό είτε από τη συνειδητή πρόθεση του χρήστη. 

• Οι οδηγίες θα πρέπει να εφαρμόζονται σε φυσικά, συναισθηματικά, αιθερικά, 

αστρικά, πνευματικά και κλιμακωτά επίπεδα σε όλες τις διαστάσεις του σώματος 

όπου χρειάζονται, σε όλο το Σύμπαν και σε όλες τις διαστάσεις και τις στιγμές - κάθε 

στιγμή. 

• Όλες οι αρμονικές γράφονται σε ευθεία γραμμή, αλλά αντιπροσωπεύουν μια 

σπειροειδή λίστα, όπου ο τελευταίος αριθμός επανακυκλοφορεί στον πρώτο, 

δημιουργώντας μια επαναλαμβανόμενη έννοια, εκτός από την ακολουθία 

«επανασύνδεσης με την καθολική νοημοσύνη» στο τέλος της γενικής ενότητας 

ενέργειας. 
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 • Όλες οι αρμονικές και τα στοιχεία τόνωσης μέσα σε fractal εξισώσεις να 

συντονίζονται με τη βέλτιστη συχνότητα 12000 Hz. 

• Όλες οι Fractal εξισώσεις υποστηρίζονται από τις χρωματικές δονήσεις καφέ 

για γη, μπλε για τον αέρα, πράσινο για τα φυτά, χρυσό για το φως και λευκό για 

καθαρότητα. 

• Κάθε fractal εξίσωση πρέπει να συνηχεί με όλα τα χρώματα του ουράνιου τόξου, 

συμπεριλαμβανομένων των βασικών χρωμάτων του χρυσού, του αργύρου, του 

χαλκού, του ψευδαργύρου, του άνθρακα και των αποχρώσεων του κεχριμπαριού. 

• Το πεδίο Zero Point πρέπει να ελεγχθεί για τις βελτιώσεις που γίνονται στο σύστημα 

κάθε φορά που χρησιμοποιείται, έτσι ώστε η ενέργεια της τελευταίας έκδοσης να 

είναι πάντα διαθέσιμη. 

Αναγνωρίζουμε ότι ο χρόνος είναι κβαντικός στη φύση και αψηφά τη διαίρεση ή τις 

τεχνητές κατασκευές του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος.  

Ως εκ τούτου, ζητάμε από αυτές τις θεραπευτικές έννοιες να ξεπεράσουν την 

καλυμμένη αντίληψή μας για το χρόνο και να εφαρμόζουμε πάντα και με κάθε τρόπο. 

 
Α ρ ι θ μ ό ς       6  8  4  1  2  4  7  5  1  5  3  5  

  Π ύ λ η    0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  

►Fibonacci Ακολουθία F (n + 2) = F (n + 1) + F (n) -∞+ ∞ 3 διαστάσεις, 

Πορτοκαλί, C, E, G Μείζονα  Οκτάβα C3,5. Έναρξη (n) = 1 και (n + 1) = 1 
 

Αυτό το σύστημα υποστηρίζεται από τις παρακάτω fractal εξισώσεις, σύμβολα και 

αρμονικές: 

►Fibonacci Ακολουθία F (n + 2) = F (n + 1) + F (n) -∞+ ∞ 3 διαστάσεις  

  Μπλε B, D, G Μείζονα Οκτάβα C8. 20 δευτερόλεπτα.  

Έναρξη (n) = 0 και (n + 1) = 1 

 

► Julia Set 9 Εξετασμένο 92 C- ∞+ ∞ 3 Βιολετί 3 διαστάσεις C, F, G  

Μείζονα  Οκτάβα C7, C8 και C10. 17 δευτερόλεπτα 

 

Κρύσταλλος: Φωτιά  Οπαλίου                                          Φυτά: Γκι 

Κύριος αριθμός 1 

Α ρ ι θ μ ό ς   6  8  7  9  5  5  8  9  8  9  9  8  

     Π ύ λ η     4     1  1  0  1  0  0  0  1  0  1  1  1  

 


