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Θέματα και  συμπτώματα που βοηθήθηκαν  

 
 Το πρόγραμμα μπορεί να βοηθήσει με διάφορους τρόπους. Το παρακάτω είναι μόνο 

μια σύντομη περίληψη των περιοχών που μπορεί να αντιμετωπίσει επειδή δεν 

υπάρχουν όρια στα συμπτώματα, τα τραύματα ή τα συναισθηματικά ζητήματα που 

μπορεί να ανακουφιστούν σε κάποιο επίπεδο: 

 

●Tραυματικά γεγονότα  ●Χαμηλή αυτοεκτίμηση 

●Ενοχλητικές  αναμνήσεις  ●Ενοχή 

●Στρες ●Παλιά τραύματα 

●Βλάβες από εμβόλια  ●Ζημιές από Υδράργυρο 

●Εξωτερική ακτινοβολία ●Ορμονικές ανισορροπίες 

●Ψυχική επίθεση ●Ενεργειακές προσκολλήσεις 

●Διαρθρωτικές ανισορροπίες ●Πόνος 

●Βλάβη από Υπερηχογράφημα 

μαγνητική τομογραφία ή 

ακτινογραφία 

●Κακή λειτουργία του ανοσοποιητικού 

 ●Κακή απορρόφηση των θρεπτικών 

ουσιών 

●Τραύμα γέννησης  ● Τοξικότητα 

 

 Η βοήθεια στα συναισθηματικά θέματα είναι σαφώς ζωτικής σημασίας. Η 

σωματική μας υγεία είναι ένας άμεσος καθρέφτης της συναισθηματικής μας 

ισορροπίας. Οι γιατροί το γνωρίζουν, εμείς το ξέρουμε. Εάν είστε ευτυχισμένοι και 

η ζωή σας είναι ισορροπημένη, θα είστε σωματικά υγιείς. Οι σοβαρές ασθένειες 

είναι, τουλάχιστον εν μέρει, αντανάκλαση συσσωρευμένων τραυμάτων, άγχους, 

λύπης, θλίψης, προδοσίας και ενοχής. 

 

Από τις φυσικές ανισορροπίες, μερικές από τις πιο σημαντικές είναι η προστασία 

μας από το ηλεκτρομαγνητικό στρες, η απομάκρυνση των μεταλλάξεων του DNA 

και η αναίρεση των πιθανών επακόλουθων συνεπειών των εμβολιασμών. 

 

 Το ηλεκτρομαγνητικό στρες είναι ένα τεράστιο ζήτημα σήμερα, που μας επηρεάζει 

όλους. Τα ραδιοκύματα είναι γεμάτα από ισχυρές ενέργειες που βλάπτουν τα ήπια 

ρεύματα που ρέουν φυσικά μέσα στο σώμα μας. Κατακλυζόμαστε από τις 

παρεμβολές των καταψυκτών στα σούπερ μάρκετ, των κινητών τηλεφώνων, των  

τηλεοράσεων, των φούρνων μικροκυμάτων, των καλωδίων των δικτύων και των 

υπολογιστών. Ακόμη και το ενεργειακό πεδίο από ένα ρολόι μπαταρίας βλάπτει  

ανεπαίσθητα την υγεία μας. Όταν δοκιμάζω την απώλεια της λειτουργίας του 

ανοσοποιητικού συστήματος, που προκαλείται από το ηλεκτρομαγνητικό στρες, 

είναι συχνά πάνω από 30%. 

 

 Και σαν να μην ήταν αυτό αρκετά κακό, το σώμα μας είναι πιο ευάλωτο σε αυτή τη 
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ζημιά όσο ποτέ άλλοτε. Τα σφραγίσματα υδραργύρου και  οι οδοντικές κορώνες μας  

λειτουργούν ως ραδιοφωνικοί δέκτες και μεταδίδουν αυτά τα σήματα υψηλής τάσης 

και  υψηλής έντασης ηλεκτρικού ρεύματος μέσω των ενεργειακών μας μεσημβρινών 

σε διάφορα όργανα σε όλο το σώμα. 

 

Αυτά τα σήματα δεν είναι σε αρμονία με τον φυσικό ηλεκτρικό παλμό του δικού μας 

νευρικού συστήματος. Το τελικό αποτέλεσμα είναι βλάβη στον ευαίσθητο τρόπο 

που τα κύτταρά μας επικοινωνούν μεταξύ τους, οδηγώντας σε συναισθηματική και 

σωματική ανισορροπία.   

 

Αυτές οι αφύσικες συχνότητες είναι επίσης επιζήμιες για τον κιρκάδιο ρυθμό μας, 

τον φυσικό κύκλο της ζωής, που ελέγχει τη συνήθεια του ύπνου, την ενέργεια και τις 

ορμόνες μας. Αυτή η διαδικασία ελέγχεται μέσω των δοντιών μας, που έχουν ένα 

ελαφρώς αρνητικό φορτίο για να προσελκύσουν με τη σειρά τους το θετικό φορτίο 

του κιρκάδιου ρυθμού, κατά τη διάρκεια κάθε ημέρας. Αυτός είναι ο λόγος για τον 

οποίο η κινεζική «θεωρία των 5 στοιχείων» αναγνωρίζει την κυριαρχία ορισμένων 

μεσημβρινών βελονισμού σε καθορισμένες χρονικές στιγμές κατά τη διάρκεια του 

24ωρου ρολογιού. 

 

 Το πρόγραμμα «Quantum K» μας προστατεύει από το ηλεκτρομαγνητικό στρες του 

περιβάλλοντος. Δίνει επίσης εντολή στα εσωτερικά μας συστήματα να αγνοούν τα 

αφύσικα, υψηλής τάσης σήματα και της τάσης και της έντασης ρεύματος που 

λαμβάνονται μέσω των σφραγισμάτων, και οποιουδήποτε άλλου μετάλλου στο 

σώμα μας, κάτι σαν τη μείωση του θορύβου 'Dolby' σε μια κασέτα ήχου. Αυτό μας 

βοηθά να διαχειριστούμε τον τρόπο με τον οποίο το μέταλλο ενισχύει τα φυσικά 

κανάλια επικοινωνίας στα δόντια μας. 

 

 Η ενότητα του  DNA είναι ιδιαίτερα σημαντική επειδή πολλές χρόνιες ασθένειες 

προέρχονται από γενετικές μεταλλάξεις, που είτε κληρονομούνται, είτε 

δημιουργούνται κατά τη διάρκεια αυτής της ζωής. Οι επιστήμονες αρχίζουν να 

κατανοούν την προσαρμοστική φύση του DNA και την ικανότητά του να αλλάζει 

κατά την αντιγραφή σε μία διαφορετική μορφή. Κατά κύριο λόγο, αυτή η ικανότητα 

αλλαγής του DNA έχει ως αποτέλεσμα δυσλειτουργίες και ασθένειες, αλλά με τη 

σωστή πρόθεση, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την αρχή θετικά και να 

αντιστρέψουμε τις επιβλαβείς συνέπειες του σύγχρονου τρόπου ζωής.   

 

Η έρευνα του Ρώσου μοριακού βιολόγου Pjotr Garjajev έδειξε ότι το DNA μας 

μπορεί να αλλάξει με θετική πρόθεση, αποδεικνύοντας τις πεποιθήσεις που οι 

πνευματικοί δάσκαλοι αισθάνονται διαισθητικά εδώ και χιλιάδες χρόνια. Έτσι, 

ενώ η συμβατική έρευνα επικεντρώνεται στη θεραπεία με βλαστοκύτταρα και στη 

χειρουργική μεταμόσχευση DNA, μπορούμε να δούμε το θέμα απλούστερα. Καθώς 

γνωρίζουμε τον τρόπο με τον οποίο το DNA μεταλλάσσεται, μπορούμε να το 

επαναπρογραμματίσουμε για να εξαλείψουμε κάθε εγγενή ασθένεια και 

δυσλειτουργία. 

 

Το σύστημα  «Quantum K» προσπαθεί να κάνει ακριβώς αυτό και η ανεπίσημη 

εμπειρία είναι πολύ ενθαρρυντική. Θα δείτε στην τεχνική ενότητα ότι υπάρχουν 

αρκετές επικεφαλίδες με πολύ λεπτομερή πρόθεση και μερικές από τις οποίες 

αντλούνται από τις τελευταίες εργασίες των κβαντικών φυσικών, όπως Hal Puthoff, 
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άλλες βασίζονται στη διαχρονική γνώση που πέρασε από τους αρχαίους 

πολιτισμούς. Δεν με νοιάζει  ποια είναι η πιο αποτελεσματική, ο Ανώτερός μας 

Εαυτός θα δράσει με κάθε πρόθεση που ενισχύει τη δύναμη της ζωής.  

 

Προχωρώντας στον εμβολιασμό, πρόκειται για ένα αμφιλεγόμενο τομέα που 

αναγκάζει τους γονείς να πάρουν μια πολύ δύσκολη απόφαση. Εκτός από την 

ενδεχόμενη σύνδεση με τον αυτισμό και τις νόσους του εντέρου, που πρέπει να 

λάβουμε υπόψη, υπάρχει επίσης η πιθανότητα πιο ανεπαίσθητων βλαβών που 

προκαλούνται από την έγχυση τοξινών και ιών πίσω από το παρασκήνιο της 

υπεράσπισης του ανοσοποιητικού μας συστήματος.  

 

Από τις δικές μου ανεπίσημες εμπειρίες, έχω διαπιστώσει ότι η βλάβη από τα 

εμβόλια  αποτελεί πρόβλημα για πολλούς πελάτες με χρόνιες παθήσεις του εντέρου, 

της ουροδόχου κύστης, του εγκεφάλου ή του δέρματος. Μπορεί να δημιουργηθεί μια 

δεξαμενή τοξινών στο στέλεχος του εγκεφάλου και στο νωτιαίο υγρό, οι οποίες 

διαρρέουν εκεί όπου η μήνιγγα (η μεμβράνη που περιβάλλει τον εγκέφαλο και τη 

σπονδυλική στήλη) είναι πιο αδύναμη. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι πελάτες 

αυτοί φαίνεται να παλεύουν με μια συνεχή προδιάθεση για λοιμώξεις και φλεγμονές. 

Η απομάκρυνση αυτής της πηγής τοξινών αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την 

ανάρρωσή τους. 

 

Υπάρχει επίσης, με τον εμβολιασμό, ο κίνδυνος οι  εμπλεκόμενοι ιοί να  πηγαίνουν 

προς τα μέσα μετά την έκθεση, αντί να απομακρυνθούν πλήρως από το σύστημα. 

Επιτρέποντας στο ανοσοποιητικό σύστημα να δουλεύει ενάντια στον πραγματικό ιό 

κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας, μπορεί να είμαστε περισσότερο 

προστατευμένοι από άλλες ασθένειες στη μετέπειτα ζωή μας. 

 

Τουλάχιστον οι γονείς έχουν τώρα μια τρίτη επιλογή να εμβολιάσουν το παιδί τους, 

αλλά να απομακρύνουν στη συνέχεια μετά,  τα βλαβερά κατάλοιπα με φυσικό τρόπο  

από το ανθρώπινο σύστημα.  

 

Σε ευρύτερο επίπεδο, αξίζει να σημειωθεί ότι το «Quantum Κ» δεν έχει απλώς 

σχεδιαστεί για να διορθώσει τις ανισορροπίες. Πολλές από τις διαδικασίες 

στοχεύουν στη σωματική, συναισθηματική και πνευματική ανάπτυξη,  διευρύνοντας 

την ύπαρξή μας σε επίπεδο πέρα από τη βασική καλή υγεία. 

 

Πιστεύω ακράδαντα ότι υπάρχουν δυνατότητες στη διάθεσή μας σε αυτήν τη νέα 

Χιλιετία που έχουν στερηθεί από τους πρόσφατους προγόνους μας. Μπορούμε να 

βρούμε μια κατάσταση μόνιμης «ευδαιμονίας» στη ζωή καθώς συνδημιουργούμε τις 

δικές μας πραγματικότητες, βοηθώντας μας να δούμε τον κόσμο υπό νέο φως, 

βρίσκοντας άνεση και ειρήνη ακόμα και στις περιστάσεις εκείνες που μας 

δοκιμάζουν. 

 

 Αυτό το σύστημα δεν μπορεί να τα προσφέρει όλα αυτά, αλλά έχει σχεδιαστεί για 

να αφαιρέσει τα μπλοκαρίσματα που εμποδίζουν την ανάπτυξή μας και μας 

εμποδίζουν να ξεκινήσουμε ένα νέο παράδειγμα, ένα νέο δυναμικό και ένα νέο 

εαυτό. Εάν είστε ήδη σε αυτή τη διαδρομή, θα επιταχύνει το ταξίδι σας προς τα 

εμπρός. 
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 Αν λοιπόν διαβάζετε το εγχειρίδιο για πρώτη φορά, ελπίζω να αυξήσετε την 

εμπιστοσύνη σας στο το ότι το σύστημα αυτό μπορεί να σας βοηθήσει με έναν απτό 

τρόπο, σε οποιεσδήποτε τομέα της υγείας σας χρειάζεται υποστήριξη. 

 

 Φυσικά, δεν είναι όλες οι θεραπείες άμεσα αισθητές. Μια αποτοξίνωση από βαρέα 

μέταλλα ίσως να μην σας κάνει να αισθάνεστε κάτι διαφορετικό τώρα, αλλά θα 

μπορούσε να σας προστατέψει από γεροντική άνοια ή να καθυστερήσει την 

εμφάνιση αρθρίτιδας. 

 

  

Μπορεί το «Quantum K»  να βοηθήσει όλους; 

 
 Με ρωτάτε συχνά αν το «Quantum K» λειτουργεί για όλους. Πιστεύω ειλικρινά ότι 

η απάντηση είναι «ναι», ότι ο καθένας ωφελείται  σε κάποιο βαθμό, αν και τα 

θαύματα είναι σπάνια. Υπάρχουν πολλοί τρόποι οι οποίοι μπορεί να σας βοηθήσουν: 

 

► Άμεση ανακούφιση από σωματικά συμπτώματα 

► Απελευθέρωση συναισθηματικών τραυμάτων και άγχους 

► Βοήθεια στην εξεύρεση εσωτερικής ειρήνης 

► Βρίσκοντας νόημα πέρα από τα τραύματα της ζωής 

► Προστασία από μελλοντικές ασθένειες 

► Πνευματική ανάπτυξη       

 

Από την άλλη μεριά υπάρχουν δύο τομείς που πιστεύω ότι είναι πιο δύσκολο να 

βοηθήσει: 

 

►Ζημία όπου η βλάβη είναι σοβαρή και εδραιωμένη στο φυσικό σώμα. 

►Πνευματικά ή καρμικά ζητήματα, όπου ο πελάτης έχει περισσότερα μαθήματα,να 

μάθει από τα συμπτώματά τους, προτού να απελευθερωθούν 

 

Φυσικά, αυτό το σύστημα δεν χρειάζεται να βρει μια θεραπεία για όλες τις 

ασθένειες για να  είναι αξιόλογο και χρήσιμο. Όπως λέει η παλιά παροιμία: «αν 

είσαι τυχερός, θα σε βοηθήσουν, εάν είσαι πραγματικά τυχερός, θα ξέρεις με ποιο 

τρόπο»! 

  

Για μένα, η ζωή είναι ένα θαυμάσιο όχημα για την ανάπτυξη και την εξέλιξη της 

ψυχής μας. Είναι ο τρόπος με τον οποίο αποδεχόμαστε τα θέματά μας, αυτός που 

καθορίζει την αξία του ταξιδιού μας. Αν αυτό το σύστημα μπορεί να μας βοηθήσει 

όλους να βρούμε την αληθινή ειρήνη, την διαφώτιση και την κατανόηση, δεν θα 

μπορούσε να υπάρξει μεγαλύτερο επίτευγμα. 

Αξίζει επίσης να αναφερθούμε εν συντομία στη σοφία του Deepak Chopra στο 

βιβλίο του "Οι Επτά Πνευματικοί Νόμοι της Επιτυχίας ", όταν λέει ότι «η πρόθεσή 

μας θα έπρεπε να είναι το να παραιτηθούμε από την προσκόλλησή μας στο 

αποτέλεσμα». Αυτό σημαίνει να εγκαταλείψετε την άκαμπτη προσκόλλησή σας σε 

ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα και να ζήσετε στη σοφία της αβεβαιότητας. Αυτό το 

εγχειρίδιο έχει έρθει στα χέρια σας για κάποιο λόγο. Μην υποθέσετε ότι  ξέρετε 

ποιος είναι αυτός ο λόγος, απλώς εμπιστευθείτε ότι υπάρχει και ακολουθήστε τη 

ροή. 
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Πώς να χρησιμοποιήσετε το σύστημα στον εαυτό σας 
  

Υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες στις σελίδες που ακολουθούν, αλλά όταν τις 

διαβάσετε, θυμηθείτε ότι το σύστημα είναι απίστευτα απλό στη χρήση. Θα 

μπορούσατε να αρχίσετε να το επωφελείστε τώρα, αν το επιθυμείτε. Είναι τόσο 

απλό όσο το ABΓ: 

 

A. Κρατήστε το βιβλίο 

Β. Δώστε την πρόθεση να αντλήσετε από αυτό την κατάλληλη θεραπευτική 

ενέργεια. 

Γ. Χαλαρώστε για λίγα λεπτά, με τα χέρια σας να ακουμπούν άνετα στον κορμό σας. 

 

Είναι τόσο εύκολο.   

 

Φυσικά, για να επωφεληθείτε στο μέγιστο βαθμό από το εγχειρίδιο πρέπει να το 

διαβάσετε. Μόλις διαβάσετε τα πρώτα κεφάλαια, είστε έτοιμοι να αφομοιώσετε  το 

τεχνικό περιεχόμενο. Σας προτείνω να βρείτε ένα ήσυχο μέρος όπου κανείς δεν θα 

σας ενοχλήσει, να βάλετε κάποια χαλαρωτική μουσική, σαν υπόκρουση, αν το  

θέλετε και να καθίσετε ή να ξαπλώσετε κάπου άνετα. 

  

Θα πρέπει στη συνέχεια να διαβάσετε την τεχνική ενότητα του εγχειριδίου αρκετά 

προσεκτικά. Δεν χρειάζεται να αναλύσετε ή να προσπαθήσετε να κατανοήσετε κάθε 

εξίσωση ή αρμονική, απλώς προσπαθήστε να την «απορροφήσετε». Μόλις το 

κάνετε αυτό, ολόκληρο το πρόγραμμα είναι στο ασυνείδητο μυαλό σας, λέξη προς 

λέξη, και αν η πρόθεσή σας είναι να επωφεληθείτε προσωπικά από αυτό, τότε αυτή 

η διαδικασία θα έχει ξεκινήσει. 

 

Είναι απαραίτητο να τονίσω ότι αυτός ο οδηγός δεν απευθύνεται στο συνειδητό 

μυαλό σας, αλλά στην εσωτερική σας νοημοσύνη, η οποία είναι απεριόριστη σε 

χωρητικότητα, με μια φωτογραφική μνήμη και ικανότητα συλλογισμού, πέρα από τα 

πιο τρελά όνειρα των σύγχρονων σχεδιαστών υπολογιστών. 

  

Σύμφωνα με τις κβαντικές αρχές, μπορούμε ακόμη να αντλήσουμε ενέργεια από το 

σύστημα χωρίς να ανοίξουμε το εγχειρίδιο. Έχω δει ευαίσθητους ανθρώπους να 

αισθάνονται μια ισχυρή ενεργειακή ώθηση απλά και  μόνο κρατώντας το. 

Συντονίζονται στο Zero Point Field (το πεδίο του μηδενικού σημείου) γύρω τους, 

όπου αποθηκεύεται η ενέργεια του, νιώθοντας τη δύναμη ολόκληρης της 

διαδικασίας πριν συνειδητά διαβάσουν ούτε καν μια λέξη από το εγχειρίδιο. Αυτή 

είναι η κβαντική φυσική που εργάζεται με πολύ πρακτικό τρόπο. 

 

Μόλις ασχοληθείτε με το σύστημα σε κάποια μορφή, μπορεί να αισθανθείτε ένα 

μυρμήγκιασμα ή μια ενεργειακή αλλαγή στο σώμα σας. Αυτό είναι εν μέρει το 

αποτέλεσμα των fractal εξισώσεων που αρχίζουν να δημιουργούνται, αλλά είναι 

επίσης το αποτέλεσμα της αναδιάταξης του φυσικού, συναισθηματικού και 

πνευματικού εαυτού σας. Μπορεί ακόμη και να χασμουρηθείτε ή να διαπιστώσετε 

ότι αναπνέετε βαθιά. Αυτή η αίσθηση μπορεί να διαρκέσει για αρκετά λεπτά, 

ανάλογα με την ποσότητα ενέργειας που απελευθερώνεται. 

  

Θα πρέπει να υποστηρίξετε αυτή τη διαδικασία τοποθετώντας τα χέρια σας 
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οπουδήποτε στην κοιλιά σας σε μια άνετη θέση. Αυτό ανοίγει το θεραπευτικό 

δυναμικό των χεριών σας και ενεργοποιεί τη διαδικασία. 

  

Αφού «κατεβάσετε» τα τεχνικά δεδομένα, μπορεί να αισθάνεστε πιο θετικά και 

χαλαρά, ίσως με μια ελαφρότητα ή αίσθηση αισιοδοξίας που αντανακλά την 

απελευθέρωση αρνητικών ενεργειών και παλαιών ανεπιθύμητων συναισθημάτων. 

Μην ανησυχείτε αν δεν αισθάνεστε τίποτε, το σύστημα εξακολουθεί να λειτουργεί! 

  

Τις επόμενες ημέρες, μπορεί να παρατηρήσετε τα αποτελέσματα των σωματικών 

αλλαγών που έχουν ενεργοποιηθεί. Το σύστημα διαθέτει πολλά πρωτόκολλα 

ασφαλείας που διασφαλίζουν ότι απελευθερώνετε τοξίνες μόνο όταν τα κανάλια 

αποστράγγισης είναι πλήρως λειτουργικά, με άλλα λόγια, όταν το συκώτι, τα νεφρά 

και το λεμφικό σας σύστημα, μπορούν να ανταπεξέλθουν στον επιπλέον φόρτο 

εργασίας. Παρόλα αυτά, μπορεί να αισθάνεστε λίγο κουρασμένοι ή χλιαροί, ή 

συναισθηματικά αναστατωμένοι σε κάποιο στάδιο, κάτι που αποτελεί ένα καλό 

σημάδι ότι πραγματοποιούνται αλλαγές. 

  

Μπορεί ακόμη να επανεμφανιστούν για λίγο παλιά συμπτώματα ή τα σημερινά σας 

συμπτώματα μπορεί να επιδεινωθούν προσωρινά. Αυτό δεν αποτελεί παρενέργεια 

της θεραπείας. Οτιδήποτε απελευθερώνεται προέρχεται από το εσωτερικό του 

σώματός σας. 

  

Θα επιλέξετε αυτόματα μια ασφαλή και κατάλληλη χρονική κλίμακα για να 

πραγματοποιήσετε όποιες αλλαγές έχουν πυροδοτηθεί. Μερικά οφέλη είναι άμεσα, 

μερικά παίρνουν εβδομάδες και μερικά ακόμη περισσότερο. Το σώμα καλείται να 

αυτοθεραπευτεί  και αυτό μπορεί να πάρει χρόνο. 

  

Ένα ενδιαφέρον χαρακτηριστικό που έχω παρατηρήσει είναι ότι η προσωπικότητα 

του πελάτη συχνά θα υπαγορεύει την ταχύτητα της διαδικασίας. Η «πρόθεση» 

εκείνων που είναι εκ φύσεως ανυπόμονοι και θέλουν γρήγορα αποτελέσματα θα 

παρακάμψει τα πρωτόκολλα ασφαλείας εντός του συστήματος. Για αυτούς, 

οποιαδήποτε αποτοξίνωση απαιτείται θα συμβεί γρηγορότερα, αποδίδοντας 

νωρίτερα βελτιώσεις, αλλά μερικές φορές με το κόστος μιας, ή περίπου μιας, κακής 

εβδομάδας, με κάπως αυξημένους αδένες, ή συμπτώματα που μοιάζουν με 

κρυολόγημα. 

  

Αυτό ενισχύει το σημείο όπου η πρόθεση είναι το παν. Οι προσδοκίες και οι 

επιθυμίες σας καθορίζουν το βάθος και την ταχύτητα των αποτελεσμάτων. 

  

Σε έναν ιδανικό κόσμο, θα μπορούσατε να χρησιμοποιείτε αυτό το σύστημα μόνο 

περιστασιακά. Στην πράξη, είμαστε συνεχώς εκτεθειμένοι σε τοξίνες, 

συναισθηματικές προκλήσεις και περιβαλλοντικό στρες. Κάποια από τα βήματα του 

συστήματος επαναλαμβάνονται όποτε χρειάζεται, αλλά κατά κύριο λόγο θα 

χρειαστεί να αποφασίσετε εάν είναι απαραίτητη η «αναπλήρωση» και να 

επαναλάβετε τη διαδικασία. Στη συνέχεια, θα αντλήσετε από αυτό οποιαδήποτε 

στοιχεία χρειάζεστε εκείνη την στιγμή. 

 

Η ομορφιά των θεραπειών παρακολούθησης (follow – up)  είναι ότι το 

υποσυνείδητό σας έχει ήδη καταγράψει κάθε λέξη του προγράμματος και δεν 
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χρειάζεται να επαναλάβετε την λεπτομερή ανάγνωση του. Απλά τοποθετήστε το 

εγχειρίδιο στο σώμα σας, ως ένδειξη της πρόθεσής σας να το χρησιμοποιήσετε ξανά 

και τοποθετήστε τα χέρια σας πάνω στον κορμό σας, όπως πριν, μέχρι να 

αισθανθείτε ότι η ενέργεια 'που βγαίνει' έχει απελευθερωθεί πλήρως. Θα αντλήσετε 

από το σύστημα μόνο τα στοιχεία που χρειάζεστε εκείνη την στιγμή. 

 

Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη διαίσθησή σας για να καθορίσετε πόσο συχνά θα 

χρησιμοποιείτε το σύστημα για τον εαυτό σας, αλλά ως γενική κατευθυντήρια 

γραμμή προτείνω τα εξής: 

  

● Χρησιμοποιήστε το σύστημα για 20 λεπτά την πρώτη φορά 

● Για τις επόμενες δύο εβδομάδες, χρησιμοποιήστε το σύστημα για 10 λεπτά κάθε 

μέρα. 

●Μετά από αυτό, χρησιμοποιήστε το για 10 λεπτά κάθε εβδομάδα για 2 μήνες.  

●Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το για 10 λεπτά κάθε μήνα. 

  

Υπάρχουν τρία πλεονεκτήματα της τακτικής «αναπλήρωσης/ επανάληψης»: 

 

 1. Μπορείτε να αντιμετωπίσετε ανισορροπίες που δεν έχουν ακόμη εκδηλωθεί ως 

σύμπτωμα. 

2. Θα αποκτήσετε πρόσβαση σε όλες τις βελτιώσεις που έγιναν στο σύστημα από 

την τελευταία σας θεραπεία. 

3. Καθώς αλλάζετε και αναπτύσσεστε, ίδιες θεραπείες μπορεί να σας ωφελήσουν με 

έναν βαθύτερο τρόπο. 

  

Ως τελευταία λέξη σχετικά με την προσωπική χρήση, πρέπει να τονίσω ότι αυτό το 

πρόγραμμα δεν έχει σχεδιαστεί για να προκαλέσει σύγκρουση με το δικό σας 

σύστημα πεποιθήσεων. Εάν αισθάνεστε άβολα με οποιοδήποτε στοιχείο του, αρκεί 

μόνο να επιβεβαιώσετε την επιθυμία σας να αλλάξετε ή να παραλείψετε αυτό το 

συγκεκριμένο τμήμα. 

  

Το μόνο που σας ζητώ είναι να το κάνετε με κάποια προσοχή καθώς κάθε βήμα έχει 

ερευνηθεί προσεκτικά και υπάρχει ένα ενσωματωμένο πρωτόκολλο ασφάλειας που 

αφαιρεί οποιοδήποτε στοιχείο που δεν λειτουργεί προς το ύψιστο συμφέρον σας. 
 


