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Μόλις χρησιμοποιήσετε το σύστημα στον εαυτό σας, μπορείτε να ξεκινήσετε να το 

χρησιμοποιείτε σε άλλους ανθρώπους. Η μεταφορά της πρόθεσης βασίζεται στην 

ενέργεια των ταχυονίων. Ένα μη μετρήσιμο κύμα – φορέα, που ταξιδεύει πιο γρήγορα 

και από την ταχύτητα του φωτός. Αμέσως μόλις γίνει μια συμφωνία ανάμεσα σε σας 

και ένα άλλο άτομο, για τη μετάδοση και λήψη του συστήματος, η εργασία έχει ήδη 

ολοκληρωθεί. Είναι σαν να ρίχνετε μια πέτρα σε μια ήρεμη λίμνη. Η πέτρα 

εξαφανίζεται αμέσως αλλά οι κυματισμοί από την πρόσκρουσή της αντηχούν προς τα 

πίσω και προς τα εμπρός για λίγο μετά. 

Καθώς η μεταφορά είναι στιγμιαία, μπορείτε να την προσφέρετε ακόμα και στους 

ανθρώπους που προσπερνάτε στο δρόμο ή φίλους και συγγενείς, στη βάση ότι ο 

ανώτερος εαυτός τους θα αποδεχθεί την ανταλλαγή, ελλείψει συνειδητής συμφωνίας. 

Το έχω κάνει πολλές φορές και είχα θαυμάσια σχόλια για απροσδόκητα γρήγορη 

ανάρρωση από χειρουργικές εγχειρήσεις, ατυχήματα και ασθένειες. Η ουσία είναι ότι 

όταν χρησιμοποιείτε αυτό το σύστημα με αγάπη και καθαρή πρόθεση, αυτό από  μόνο 

του έχει απεριόριστη ισχύ και εσείς ανταμείβεστε με τα αποτελέσματα. Είναι σαν μια 

προσευχή με εστιασμένη πρόθεση. 

Αυτή η προσέγγιση μπορεί να είναι πολύ αποτελεσματική και μπορεί να είναι το μόνο 

που μπορείτε να κάνετε σε ορισμένες περιπτώσεις, αλλά δεν είναι η βέλτιστη 

διαδικασία. Θα έχετε ταχύτερα και βαθύτερα αποτελέσματα αν εσείς είστε μαζί με 

τον αποδέκτη, βοηθώντας τον να επεξεργαστεί την ενέργεια που λαμβάνει. 

                                                                 
 

Ιδανικά, θα πρέπει να καθίσετε πίσω από το πρόσωπο στο οποίο σχεδιάζετε να 

εργαστείτε, ενώ αυτό κάθεται άνετα ή είναι ξαπλωμένο. Καθώς αυτό το σύστημα 

είναι πλέον σταθερά ενσωματωμένο μέσα στο ασυνείδητό σας, χρειάζεστε μόνο το 

εγχειρίδιο στην αγκαλιά σας ή κοντά σας για να ενισχύσετε την πρόθεσή σας.  

 

Στη συνέχεια, τοποθετήστε το δείκτη και τα μεσαία δάχτυλα του κάθε χεριού στις  

δύο ελαφρά ανυψωμένες περιοχές στη μέση του μετώπου πάνω από τον άνθρωπο,  

αριστερά δάχτυλα στο αριστερό σημείο και δεξιά δάχτυλα στο δεξί σημείο, με τους 

αντίχειρες να συναντιούνται γύρω από το πίσω μέρος του κεφαλιού. Με αυτό τον 

τρόπο, μπορείτε να διοχετεύσετε την θεραπευτική ενέργεια που όλοι μας 
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μεταφέρουμε στις παλάμες των χεριών μας, απευθείας στο άτομο μπροστά σας . 

 

Προσωπικά, ζητώ «Θεία προστασία» προτού να εργαστώ σε έναν πελάτη για να 

διασφαλίσω ότι η ενεργειακή ροή είναι καθαρή. Σας προτείνω να κάνετε το ίδιο, ή 

να ζητήσετε "ιερό χώρο" εάν αυτό είναι πιο αποδεκτό από εσάς. Θα μπορούσατε 

ακόμη να ανάψετε ένα κερί με παρόμοια πρόθεση. 

 

Μπορεί να προτιμάτε να διαβάσετε τα κατάλληλα τμήματα του εγχειριδίου ενώ 

κρατάτε τα σημεία στο μέτωπο, αλλά δεν είναι αυστηρά απαραίτητο, όλα έχουν 

περάσει  τη στιγμή που και οι δύο συμφωνήσατε ότι θα συμβεί αυτό. 

 

Ενώ κάνετε αυτό, μπορεί να νιώσετε τη σύνδεση με την ενέργεια του άλλου ατόμου 

και την απελευθέρωση των μπλοκαρισμάτων και των παλαιών ενεργειακών 

μοτίβων. Αυτό με κανέναν τρόπο δεν είναι επιβλαβές για σας, υπό την προϋπόθεση 

ότι η πρόθεσή σας είναι σαφής  ότι είστε ένας αγωγός και όχι ο τελικός αποδέκτης 

αυτής της ενέργειας. Η πρόθεσή μου είναι να την απελευθερώνω στο φως και ίσως 

να επιθυμείτε να κάνετε κι εσείς το ίδιο. Αυτή η διαδικασία θα πρέπει πραγματικά 

να σας κάνει να αισθάνεστε καλύτερα, επειδή καθώς το κάνετε αυτό, λαμβάνετε και 

για τον εαυτό σας εξισορρόπηση και απελευθερώνετε και τις δικές σας παλιές 

ενέργειες. 

 

Για μένα, αυτή η διαδικασία διαρκεί συνήθως περίπου 15 λεπτά, αλλά γνωρίζω 

άλλους θεραπευτές που κρατούν τα σημεία για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, 

μερικές φορές μέχρι και δύο φορές περισσότερο. Όλα εξαρτώνται από την 

προσωπική σας επιλογή και τις προτεραιότητές σας για το χρόνο που διαθέτετε. Σας 

προτείνω να κρατάτε τα σημεία για τουλάχιστον λίγα λεπτά, καθώς αυτό 

επιβεβαιώνει τη δέσμευσή σας να κατεβάσετε το σύστημα. Η πρόθεση είναι το παν 

και θα πρέπει να είστε απολύτως σαφής σχετικά με το τι κάνετε, για να κατεβάσετε   

σωστά το σύστημα. 

 

 

Εργασία από απόσταση  

 
Μπορεί να επιθυμείτε  να βοηθήσετε κάποιον που δεν μπορεί να βρίσκεται στο ίδιο 

δωμάτιο με εσάς. Για παράδειγμα έναν συγγενή που ζει στο εξωτερικό. Αυτό είναι 

σίγουρα εφικτό και μπορεί να επιτύχει θαυμάσια αποτελέσματα. 

 

Ιδανικά θα πρέπει να λάβετε τη συνειδητή άδεια του παραλήπτη προτού στείλετε 

θεραπεία, αλλά αν αυτό δεν είναι πρακτικό, θα πρέπει να προχωρήσετε ούτως ή 

άλλως με την προϋπόθεση ότι ενεργείτε προς το καλύτερο συμφέρον τους. Οι 

προαπαιτήσεις  για την έγκριση αυτή είναι ότι ενεργείτε με καθαρή πρόθεση και δεν 

προσπαθείτε να αποκτήσετε ακατάλληλες προσωπικές πληροφορίες. 

 

Ο ενεργειακός δεσμός θα πρέπει να υποστηριχθεί επίσης από κάποια μορφή 

«μάρτυρα», όπως φωτογραφία, τούφα από μαλλιά ή προσωπικό αντικείμενο, αλλά 

αυτό δεν είναι απαραίτητο. Εάν έχετε ένα, είτε κρατήστε το στο χέρι σας είτε 

κρατήστε το κοντά σας για να διευκρινίσετε την πρόθεσή σας σχετικά με τον 

επιδιωκόμενο δικαιούχο. 
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Όταν είστε ξεκάθαροι για το ποιον θέλετε να βοηθήσετε, απλά κρατήστε τα 

εξέχοντα σημεία του μετώπου σας, ως συνήθως, ή τοποθετήστε τα χέρια σας στο 

σώμα σας και αφήστε την ενέργεια να ρέει. 

 

Όταν εργάζεστε με φίλους και συγγενείς, μια άλλη δυνατότητα, είναι η ταυτόχρονη 

θεραπεία μιας συνδεδεμένης ομάδας ατόμων. Απλά καταστήστε την πρόθεσή σας 

πολύ σαφή και η ενέργεια θα μεταφερθεί σε όλους σε αυτήν την ομάδα, για να 

χρησιμοποιηθεί με διαφορετικούς τρόπους, ώστε να ικανοποιήσει τις ατομικές 

ανάγκες του κάθε αποδέκτη. 

  

Ακολουθούν μερικά παραδείγματα ομάδων που μπορούν να εκτιμήσουν τη βοήθειά 

σας: 

● Μέλη μιας οικογένειας στην οποία υπήρξε πένθος ή ασθένεια 

● Μέλη μιας ομάδας ψυχών για βοήθεια με μαθήματα, καρμικά  ή άλλα 

● Εργαζόμενοι που τους κατέχει άγχος  

●Όσοι έχουν πληγεί από φυσική καταστροφή 

●Τοπικές κοινότητες με υψηλά ποσοστά εγκληματικότητας 

 

Εν ολίγοις, μπορείτε να κατευθύνετε την ενέργεια σε όσο μικρή ή μεγάλη ομάδα 

επιθυμείτε. Όπως μια εστιασμένη προσευχή, η καθαρή σας πρόθεση θα τιμηθεί. 

 

 

 

Συνοπτική περιγραφή της διαδικασίας 

  

Εργασία στον εαυτό σας - αρχική συνεδρία 
 

• Εξασφαλίστε ότι θα καθίσετε τουλάχιστον μισή ώρα, χωρίς να σας  ενοχλήσουν  

• Βρείτε μια ήσυχη περιοχή για να καθίσετε ή να ξαπλώσετε 

• Βάλτε μία  ήσυχη μουσική υπόκρουση, αν θέλετε, χωρίς φωνητικά! 

• Σαρώστε την τεχνική ενότητα, με σαφή πρόθεση να κατεβάσετε το σύστημα 

• Τοποθετήστε τα χέρια σας άνετα στην κοιλιά σας καθώς το κάνετε αυτό 

• Αναπνέετε  βαθιά και επιτρέψτε στον εαυτό σας να χασμουρηθεί, αν αισθάνεστε 

έτσι 

 

Επαναληπτική  εργασία στον εαυτό σας (Follow – up)  

 
• Μετά το αρχικό «κατέβασμα», χρησιμοποιήστε το σύστημα στον εαυτό σας για 

περίπου 10 λεπτά κάθε μέρα, για τις πρώτες 2 εβδομάδες, στη συνέχεια 10 λεπτά 

κάθε εβδομάδα για 2 μήνες, και ακολούθως για τουλάχιστον 10 λεπτά κάθε μήνα 

στη συνέχεια. 

 

• Μετά από αυτή την πρώτη έκρηξη εντατικής χρήσης, εξακολουθεί να είναι 
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σημαντικό να κάνετε τακτικές επαναλήψεις, ειδικά όταν είστε σε στρες, άρρωστοι ή 

μετά από κάποιο τραύμα. 

 

• Η τακτική μηνιαία ανανέωση εξασφαλίζει ότι αντιμετωπίζετε τις ανισορροπίες που 

προκύπτουν, ιδανικά, προτού εκδηλωθούν συμπτώματα. Σας επιτρέπουν, επίσης, να 

επωφεληθείτε από τυχόν βελτιώσεις που έγιναν στο σύστημα μετά την τελευταία 

σας θεραπεία. 

 

• Για κάθε επαναλαμβανόμενη χρήση, ακολουθήστε τη βασική διαδικασία, αλλά να 

θυμάστε ότι δεν χρειάζεται να ξαναδιαβάσετε το εγχειρίδιο. 

 

 

Εργασία πάνω σε άλλους ανθρώπους 
 

• Ζητήστε τη συνειδητή συγκατάθεση του προσώπου που θέλετε να βοηθήσετε, εάν 

είναι δυνατόν 

• Καθίστε με το εγχειρίδιο στην αγκαλιά σας πίσω από τον παραλήπτη, ή κοντά του 

• Κρατήστε τα σημεία στο  μέτωπο για περίπου 15-20 λεπτά 

• Εάν επιθυμείτε διαβάστε συγκεκριμένες σελίδες του τεχνικού τμήματος ή απλά   

καθίσετε εκεί  καθώς απορροφoύνται. 

• Επαναλάβετε όποτε χρειάζεται, ειδικά μετά από τραυματικά γεγονότα, ασθένειες ή 

περιόδους άγχους 

 

 

Προηγμένες τεχνικές για κινησιολόγους και άλλους θεραπευτές 
 

Όταν χρησιμοποιώ το σύστημα ως θεραπευτής, προσφέρω την πλήρη ισορροπία 

στους πελάτες μου για να στηρίξω τη θεραπεία. Για τους περισσότερους  αυτό είναι 

αρκετό και θα απομακρύνει βασικά ενεργειακά  μπλοκαρίσματα, αλλά για κάποιους 

άλλους χρειάζεται να γίνουν περισσότερα. 

 

Όταν βρίσκω έναν συγκεκριμένο τομέα όπου απαιτούνται τακτικά πρόσθετες 

εργασίες, το ενσωματώνω στο σύστημα, αλλά η ομορφιά του ανθρώπου είναι ότι 

είμαστε όλοι μοναδικοί και το ίδιο σύμπτωμα σε δύο άτομα μπορεί να έχει τελείως 

διαφορετικές υποκείμενες αιτίες. 

 

Έχοντας χρησιμοποιήσει το σύστημα μία φορά, μερικές φορές διαπιστώνω ότι 

πρέπει να διερευνήσω συγκεκριμένες περιοχές με περισσότερη λεπτομέρεια. Για 

παράδειγμα, υπάρχουν γενικές οδηγίες σε αυτόν τον οδηγό για να βοηθήσετε στην 

αποκατάσταση της  ισορροπίας της κροταφογναθικής  άρθρωσης (Joint Tempero 

Mandibular). Αυτό συχνά είναι αρκετό μόνο του, αλλά εάν ο πελάτης έχει ένταση σε 

αυτή την περιοχή λόγω κρανιακών βλαβών, τρίξιμο δοντιών τη νύχτα, έχει αγχωτική 

σχέση και οικονομικές ανησυχίες, μπορεί να χρειαστεί να βρεθούν αυτές οι 

συγκεκριμένες συνδέσεις για να ενθαρρύνουμε μια ταχεία ανάρρωση. 
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Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δική σας θεραπεία για να διαχειριστείτε αυτές τις 

πολυπλοκότητες ή να εξαγάγετε στοιχεία του «Quantum K». Αυτό είναι σχετικά 

εύκολο αν έχετε εκπαίδευση σε κινησιολογική μυϊκή δοκιμασία ή άλλες 

διαγνωστικές τεχνικές που υποστηρίζουν  έρευνες «αιτιώδους αλυσίδας». 

 

Έχοντας στη σκέψη σας το πρόβλημα που απασχολεί τον θεραπευόμενό σας, απλά 

ερευνήστε με το εκκρεμές, ή με τη μυϊκή δοκιμή, για να δείτε ποιες σελίδες και 

συγκεκριμένες θεραπείες είναι σχετικές. Με αυτή την επιπλέον λεπτομέρεια, 

μπορείτε να κρατήσετε τα σημεία στο μέτωπο με αυτή την επιπλέον εστίαση στην 

πρόθεσή σας. Δεν έχει σημασία αν έχετε ήδη εφαρμόσει το σύστημα στο σύνολό 

του, θα υπάρξει συχνά μια περαιτέρω ενεργειακή μετατόπιση καθώς το σώμα 

επεξεργάζεται αυτή τη συνδεδεμένη αλυσίδα ανισορροπιών. 

 

Αυτό το βήμα δεν είναι απαραίτητο, αλλά όσο περισσότερο  ενεργειακό «άδειασμα» 

βοηθάτε τον πελάτη να πετύχει μέσα στην περίοδο της συνεδρίας, τόσο λιγότερα θα 

χρειαστεί να γίνουν στις  επόμενες εβδομάδες. Θα επιταχύνει την ανάκαμψη, αλλά η 

εσωτερική νοημοσύνη, που διεγείρεται από τη χρήση αυτού του συστήματος, θα  

φτάσει εκεί  ούτως ή άλλως, στον κατάλληλο για αυτήν  χρόνο. 

  

Συχνά κλειδώνω μια ανισορροπία και, στη συνέχεια, γυρίζω κάθε σελίδα του 

τεχνικού τμήματος και χρησιμοποιώ το μυϊκού τεστ για να ψάξω για μια 

διακύμανση στην  ανταπόκριση, καταστρώνοντας μία συγκεκριμένη θεραπεία κάθε 

φορά που μια σελίδα παρουσιάζει συνάφεια προς τον πελάτη. 

 

Μια άλλη τεχνική που χρησιμοποιώ περιστασιακά είναι να σχεδιάσω μια 

συγκεκριμένη αρμονική ακολουθία ή fractal εξίσωση για τον πελάτη μου. Αυτό 

είναι ιδιαίτερα χρήσιμο όταν έχω στοίβα, λίστες  ανισορροπιών που είναι μοναδικές 

για αυτό το άτομο ή όταν ένα συγκεκριμένο σύμπτωμα έχει μια σειρά σύνθετων 

υποκείμενων αιτιών. 

 

Στην πραγματικότητα, μετατρέπουμε μια πολύπλοκη σειρά ζητημάτων σε μια απλή 

ανεπιθύμητη δόνηση και στη συνέχεια την διαγράφουμε. Με κάθε τρόπο 

πειραματιστείτε με αυτό μόνοι σας. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι η 

δοκιμή με το εκκρεμές (dowse) ή μυϊκό τεστ για τις ακριβείς λεπτομέρειες 

χρησιμοποιώντας το πλαίσιο από την τεχνική ενότητα αυτού του βιβλίου. 

 

Αυτό το επιπλέον βήμα μπορεί να είναι μια αξιόλογη χρήση του χρόνου σας  και εάν 

είστε έμπειρος στο εκκρεμές μπορείτε με τα δάχτυλά σας να δημιουργήσετε μια 

αρμονική ακολουθία/πίνακα κατά παραγγελία σε περίπου 2 λεπτά. Ακολουθεί μια 

σύνοψη των βημάτων: 

 

1. Κλειδώστε, εντοπίστε τη θεραπεία ή με αλλιώς ανοίξτε ένα κύκλωμα στο βασικό 

σύμπτωμα  

2. Μυϊκό Τεστ για να διαπιστωθεί εάν απαιτείται μια συγκεκριμένη αρμονική ή 

fractal  

3. Με το εκκρεμές, βρείτε τις ακριβείς λεπτομέρειες χρησιμοποιώντας το πλαίσιο 

από την Τεχνική Ενότητα. 

4. Γράψτε τις λεπτομέρειες και τοποθετήστε τις στον πελάτη μαζί με το βιβλίο. 

5. Κρατήστε τα σημεία απελευθέρωσης τάσης (στο μέτωπο/κεφάλι)  ως συνήθως. 
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Μην ανησυχείτε αν αυτό ακούγεται πολύ περίπλοκο ή χρονοβόρο. Είναι σαν να 

εφαρμόζετε το νυστέρι ενός χειρουργού σε μια σειρά συμπτωμάτων, αλλά αυτό δεν 

υπονοεί με κανένα τρόπο μια αδυναμία του βασικού συστήματος. Το βασικό 

πρόγραμμα «Quantum K» θα εξακολουθήσει να λειτουργεί, απλώς αυτή η τεχνική 

μπορεί να λειτουργήσει λίγο πιο γρήγορα. 

 

Στο άλλο άκρο, θα υπάρξουν φορές που θα μπορούσατε να αποφασίσετε να μη  

χρησιμοποιήσετε ολόκληρο το σύστημα σε ορισμένα άτομα, ειδικά εάν έχουν ήδη 

λάβει την πλήρη έκδοση σε προηγούμενη περίπτωση. Για παράδειγμα, εάν 

γνωρίζετε κάποιον στον οποίο μόλις  έχουν τοποθετήσει σφραγίσματα αμαγάλματος 

υδραργύρου, ίσως να θέλατε να χρησιμοποιήσετε τη διαδικασία που βοηθά το σώμα 

να απελευθερώσει κάθε εισπνεόμενο υδράργυρο, προσφέροντας παράλληλα 

προστασία από τα φορτία υψηλής τάσης/έντασης που τα σφραγίσματα θα 

μεταδίδουν στη συνέχεια,  μέσω των λεπτών ενεργειακών συστημάτων. 

 

Εστιάζοντας την πρόθεσή σας σε αυτό το συγκεκριμένο στοιχείο, διαβάζοντάς το 

σιωπηλά, ενώ κρατάτε τα εξέχοντα σημεία στο μέτωπο, θα πετύχετε αυτό τον 

σκοπό. Μπορείτε να το κάνετε ακόμη και από απόσταση εάν το επιθυμείτε! Απλά 

ξεκαθαρίστε τι προσπαθείτε να κάνετε. 

 

Είναι επίσης δυνατό να εργαστείτε με πελάτες που δεν είναι παρόντες, 

χρησιμοποιώντας ένα τρίτο μέλος σαν υποκατάστατο.  Αυτό σας επιτρέπει να έχετε 

πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με αυτό το άτομο, υποθέτοντας ότι έχετε την 

άδεια να το κάνετε. Με αυτή την έννοια διαφέρει από το να στέλνετε απλά μία 

προσευχή με την  πρόθεση για λήψη ολόκληρου του συστήματος. 

 

Αυτή είναι η διαδικασία που προτείνω, χρησιμοποιώντας το μυϊκό τεστ: 

 

1. Ζητήστε "Θεϊκή προστασία" 

2. Βεβαιωθείτε ότι ο αναπληρωτής είναι σε καλή ισορροπία και ότι είναι έτοιμος να 

αναλάβει αυτό το ρόλο 

3. Ρωτήστε αν είναι σκόπιμο το παρόν άτομο να ενεργεί ως αναπληρωτής του Y 

4. Εάν η απάντηση είναι «Ναι»,  ρωτήστε εάν ο σημερινός χρήστης βρίσκεται τώρα 

σε αναπλήρωση του Υ 

5. Διερευνήστε συγκεκριμένα συμπτώματα εάν το επιθυμείτε 

6. Τοποθετήστε αυτό το εγχειρίδιο στο σώμα του υποκατάστατου ως ένδειξη 

σαφούς πρόθεσης 

7. Χρησιμοποιείστε το εκκρεμές για να μάθετε για πόσο χρόνο θα πρέπει να 

κρατήσετε τα εξέχοντα μετωπικά σημεία  

8. Κρατήστε τις προεξοχές του μετώπου για την συμφωνημένη περίοδο 

9. Όταν περάσει αυτός ο χρόνος, αφαιρέστε το εγχειρίδιο και τα δάχτυλά σας 

10. Ρωτήστε αν είναι πλέον σκόπιμο να ακυρώσετε την υποκατάσταση 

11. Εάν "Ναι", ελέγξτε ότι η υποκατάσταση έχει πλέον ακυρωθεί 

12. Ελέγξτε αν ο αναπληρωτής είναι σε αναπλήρωση για οποιονδήποτε άλλον 

13. Εάν "Όχι" στην ερώτηση 10, δείτε εάν χρειάζεται άλλη εργασία 

14. Μόλις τελειώσει η εργασία, ελέγξτε αν το υποκατάστατο άτομο χρειάζεται να 

έτσι κι αλλιώς εξισορρόπηση.  

 

Πρέπει να τονίσω ότι αυτό το έργο δεν πρέπει να αναληφθεί ελαφρά τη καρδία, 
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επειδή εκθέτετε το υποκατάστατο άτομο στις ενέργειες ενός άλλου ατόμου. Εάν είστε 

πολύ στενά συνδεδεμένοι με τον υποψήφιο λήπτη αυτής της εργασίας, μπορείτε 

ακόμη και να διαπιστώσετε ότι έχετε ακούσια εμπλακεί με τις ενέργειές του, ακριβώς 

όπως και ο αναπληρωτής. Μπορεί να ακυρώσατε την υποκατάσταση του ατόμου με 

το οποίο εργάζεστε, αλλά να αφήσατε τον εαυτό σας συνδεδεμένο. Αυτό δεν είναι 

καθόλου επιθυμητό, οπότε παρακαλούμε να επιχειρήσετε τέτοιου είδους εργασίες 

μόνο αν έχετε εμπειρία σε αυτόν τον τομέα. 

 

Τέλος, αξίζει να τονιστεί ότι οποιοσδήποτε θεραπευτής μπορεί να χρησιμοποιήσει 

αποτελεσματικά αυτό το σύστημα με τους πελάτες του. Οι ρεφλεξολόγοι μπορούν να 

κατεβάσουν τα δεδομένα μέσω των ποδιών, οι μασέρ και οι οστεοπαθητικοί μέσω της 

επαφής, οι υπνοθεραπευτές μέσω της πρόθεσης. Χρειάζεται μόνο να είστε ξεκάθαροι 

ότι θέλετε να προσφέρετε στον πελάτη όποια θεραπευτική ενέργεια χρειάζονται και 

αυτό θα γίνει. Είστε απλά ο αγωγός μέσω του οποίου διέρχεται η δόνηση του 

«Κβαντικού Κ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


