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Έχοντας καλύψει τώρα τις πτυχές του «πώς» αυτού του συστήματος,  είναι καιρός  

να προχωρήσουμε και να εξετάσουμε τις αρχές που ορίζουν το υποκείμενο, 

θεραπευτικό δυναμικό. Αυτό δεν αποτελεί μία παρεμπιπτόντως αναφορά στον κύριο 

σκοπό αυτού του βιβλίου, αλλά πολύ μεγάλο μέρος του. Η φράση «Η γνώση είναι 

δύναμη» είναι μια θεμελιώδης αλήθεια. Αν κατανοήσουμε τη ζωή, τις επιρροές και 

τους μηχανισμούς πίσω από την υγεία μας, είμαστε πολύ κοντά στο να την 

ελέγξουμε με θετικό τρόπο. 

 

Το πρώτο βήμα σε αυτή τη διαδικασία είναι να εξετάσουμε ένα μοντέλο που 

καθορίζει τη σύνδεση μεταξύ όλων μας και πώς η ατομική θεραπεία εντάσσεται  στο 

πλαίσιο, του πρωταρχικού σχεδίου, όπως λέγεται. Το επόμενο στάδιο αυτής της 

ενότητας διερευνά τον αποδέκτη αυτής της θεραπείας - το DNA μας - και πώς αυτό 

το πιο θαυμάσιο από όλα τα δομικά στοιχεία, κατέχει την αυτοβιογραφίας μας γι΄ 

αυτή τη ζωή και ίσως και για πολλές προηγούμενες επίσης. Θα ακολουθήσουν 

κεφάλαια σχετικά με τη fractal γεωμετρία, τις αρμονικές και την ιερή γεωμετρία, 

που είναι τα εργαλεία που χρησιμοποιώ, για να ασχοληθώ με το ευρύτερο μοντέλο. 

 

Στη συνέχεια, θα είμαστε έτοιμοι να κάνουμε το τελικό βήμα και να εξετάσουμε τα 

ίδια τα τεχνικά δεδομένα, πλήρως εξοπλισμένοι, με εστιασμένη πρόθεση και 

κατανόηση, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι θεραπευτικές αρχές απορροφώνται με το 

μέγιστο όφελος. 

 

Επομένως, για να ξεκινήσουμε αυτό το ταξίδι, πρέπει να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά 

στην έννοια της θεραπείας, από πού προέρχεται, πώς ενεργοποιείται, πού πηγαίνει 

και πώς μεταδίδεται. Πρόκειται για ένα τεράστιο θέμα, οπότε συγγνώμη που θα σας 

δώσω μια τόσο σύντομη επισκόπηση, αλλά είναι τόσο – όσο χρειαζόμαστε μόνο 

μέχρι στιγμής, για να ταξιδέψουμε προς αυτή την κατεύθυνση, για τους σκοπούς 

αυτού του συστήματος. 

 

Ένα μοντέλο θεραπείας 

 
Όποτε τοποθετούμε τα χέρια μας στον εαυτό μας ή σε άλλο άτομο με πρόθεση να 

θεραπεύσουμε, ενεργοποιούμε μια ισχυρή διαδικασία που συντονίζεται γύρω μας, 

φωτίζοντας το ενεργειακό πεδίο που μας συνδέει όλους. Αλλά πώς ακριβώς 

λειτουργεί αυτό; Ποια είναι η αλληλουχία των γεγονότων που ακολουθεί αυτή την 

πρόθεση; Ορίζοντας μια διαδικασία σε αυτό το κεφάλαιο επιχειρώ να απαντήσω σε 

αυτή την ερώτηση, χωρίς να υπονοώ ότι αυτό είναι το μόνο θεραπευτικό μονοπάτι. 

 

Κεφάλαιο 4ο  

 

Το Συμπαντικό μοντέλο Θεραπείας 
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Για μένα, η κατανόηση αυτής της διαδικασίας είναι σημαντική, αν θέλουμε να 

αντλήσουμε το μέγιστο δυναμικό από αυτό το θεραπευτικό σύστημα. Η μέθοδος 

«Quantum K» εξαρτάται από το βασικό ισχυρισμό ότι η εστιασμένη και 

συγκεκριμένη πρόθεση έχει μεγαλύτερη θεραπευτική δύναμη απ' ό,τι μία απλή 

παράκληση για βελτίωση. Αν μπορούσαμε απλώς να ζητήσουμε από τα σώματά μας 

να θεραπευτούν, τότε όλοι θα το κάναμε και οι ασθένειες θα εξαλείφονταν με μιας, 

αλλά δεν μπορούμε.  

  

Ο λόγος για τον οποίο δεν μπορούμε να εργαστούμε με αυτή την απλή πρόθεση 

είναι ότι η διάνοιά μας, μας λέει το αντίθετο. Έχουμε υποστεί πλύση εγκεφάλου με 

τους περιορισμούς της ανθρώπινης μορφής, ότι η ασθένεια, το χάος και η ψυχική 

αταξία (εντροπία) είναι αναπόφευκτες, πιθανώς ακόμη και άξιες λόγω των 

«αμαρτιών» και των λαθών της κρίσης μας κατά το παρελθόν. Αν θέλουμε να 

ξεπεράσουμε αυτά τα εμπόδια,  πρέπει να κατανοήσουμε τη διαδικασία, ώστε να 

μπορέσουμε να αφήσουμε αυτά τα εμπόδια να φύγουν και να απελευθερωθεί το 

υψηλότερο θεραπευτικό μας δυναμικό. 

 

Εάν τα εσωτερικά μας συστήματα μπορούσαν να μιλήσουν, θα έλεγαν ότι έκαναν το 

καλύτερο που μπορούσαν σε δύσκολες συνθήκες, προσπαθώντας να διατηρήσουν 

την ομοιόσταση σε έναν μολυσμένο και προβληματικό κόσμο. Θα υποστήριζαν 

επίσης ότι προσπαθούν απεγνωσμένα να καταλάβουν ποιο επίπεδο υγείας 

πραγματικά θέλουμε για τον εαυτό μας, προσπαθώντας να βρούμε συνεπή πρόθεση 

μέσα σε μια ζωή ανασφάλειας και αντικρουόμενων μηνυμάτων. 

 

«Εάν σήμερα είμαι άρρωστος δεν χρειάζεται να πάω στη δουλειά» ... .. 

«Δεν αξίζω καλή υγεία μετά τον τρόπο που αντιμετώπιζα τον τελευταίο μου 

σύντροφο» ....... 

«Εάν έχω τη δυνατότητα για υψηλή ενέργεια, γιατί ο γιατρός μου μου είπε ότι θα 

πρέπει να αναμένω να επιβραδυνθεί στην ηλικία μου;» 

«Αν είμαι αληθινά αγαπητός, γιατί η μητέρα μου «με εγκατέλειψε» σε παιδικό σταθμό 

όταν ήμουν 4 χρονών; 

 

Το σύστημα «Quantum K» προσφέρει ένα συγκεκριμένο σύνολο οδηγιών για να 

βοηθήσει τα βασικά μας συστήματα να κατανοήσουν αυτά τα ζητήματα και πολλά 

άλλα. Επιτρέπει στην ανώτερή μας νοημοσύνη, ή στην ψυχή μας αν προτιμάτε, να 

προσφέρει γονική καθοδήγηση στη μπερδεμένη, ως παιδιά, βάση δεδομένων μέσα 

στο ασυνείδητο μυαλό μας. Να γιατί  λειτουργεί. 

 

Αν αποδεχθούμε την υπόθεση ότι η κατανόηση της ενεργειακής ροής βοηθά να 

εστιάσουμε την πρόθεσή μας και να ενισχύσουμε την θεραπεία μας, πρέπει τώρα να 

καθορίσουμε αυτή τη διαδικασία. Οι παρακάτω πληροφορίες αποκτήθηκαν μέσω 

ενός συνδυασμού της χρήσης του εκκρεμούς και του channeling,  από εμένα και από  

αξιόπιστους συναδέλφους μου και είναι τόσο πλήρης όσο μπορώ να είμαι εγώ αυτή 

τη στιγμή. 

 

Τα επόμενα χρόνια περισσότερες λεπτομέρειες θα δουν το φως, ειδικά όσον αφορά 

τα ανώτερα τσάκρα και τελικά θα είμαστε σε θέση να έχουμε πρόσβαση σε αυτά,  

μέσω της ιερής γεωμετρίας και συμβολικών σχεδίων. Ωστόσο, όπως είμαστε τώρα, 

προφανώς δεν είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε με αυτή τη δόνηση και πρέπει να 

περιμένουμε λίγο καιρό. 
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Όταν διαβάζετε τα παρακάτω, παρακαλώ προσπαθήστε να δημιουργήσετε μια οπτική 

εικόνα, έτσι ώστε η πρόθεσή σας να μπορεί να αναβαθμιστεί, καθώς τα κύτταρά σας 

διεγείρονται από αυτές τις βασικές αλήθειες. 

 

 

 

Η δύναμη στα χέρια μας 
 

Όταν προσπαθούμε να θεραπεύσουμε άλλους, ή τους εαυτούς μας, δεν δημιουργούμε 

ένα νέο κύκλωμα. Είμαστε ήδη συνδεδεμένοι με όλα όσα υπάρχουν, σε όλο το χρόνο 

και το χώρο. Είμαστε η αμαξοστοιχία που δεν αφήνει ποτέ τις ράγες, δίνοντας και 

λαμβάνοντας ενέργεια με κάθε ανάσα. 

  

Αυτό που προκαλεί η πρόθεσή μας είναι ένα εστιασμένο ρεύμα μέσα σε αυτό το 

άπειρο κύκλωμα. Οι μπαταρίες είναι απεριόριστες, απλά αντλούμε περισσότερη 

ενέργεια από αυτές και την κατευθύνουμε  προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. 

Εάν πρέπει να επιλέξουμε ένα σημείο εκκίνησης μέσα στο κύκλωμα, αυτό είναι τα 

χέρια μας. Όταν ακουμπάμε τα χέρια μας στα αγαπημένα μας πρόσωπα ή στον εαυτό 

μας μας, ενεργοποιούμε μία πολύ ιδιαίτερη διαδικασία. Τα χέρια μας περιέχουν 

πολλά ενεργειακά κέντρα (τσάκρα) με ενεργειακά σύμβολα, τα οποία βασίζονται 

στην διαχρονική γνώση της ιερής γεωμετρίας. Πιστεύω ότι τα σύμβολα μοιάζουν 

κάπως έτσι:  

Προσέξτε πως το χέρι περιέχει έναν αριθμό από διαφορετικά 

σύμβολα, τον κύκλο, το πεντάεδρο, πεντάλφα και το τρίγωνο.  

Στο δεξί χέρι, που φαίνεται εδώ, υπάρχουν 9 από αυτά τα σύμβολα, 

όλα στην παλάμη των χεριών, που αντηχούν σε όλες τις διαστάσεις. 

Καταλαμβάνουν τον ίδιο χώρο, αλλά επικαλύπτουν το ένα το άλλο 

για να σχηματίσουν ένα τρισδιάστατο σχήμα, όπως μία μουσική 

νότα  που παίζεται σε πολλές διαφορετικές οκτάβες. 

 

Στο αριστερό χέρι υπάρχουν επίσης 9 τέτοια σύμβολα, όλα 

πανομοιότυπα. Η βασική διαφορά μεταξύ των δύο χεριών είναι η 

κατεύθυνση του τριγώνου. 

Αν φανταστείτε τα σύμβολα κάθε χεριού να επικαλύπτονται, τα 

τρίγωνα στο κέντρο σχηματίζουν ένα τέλειο αστέρι του Δαβίδ, ένα 

άλλο πολύ ισχυρό σύμβολο θεραπείας. 

 

Είναι αυτή η ευθυγράμμιση του Αστεριού του Δαβίδ που  σχηματίζεται από τα δύο 

τρίγωνα που ξεκινά η διαδικασία της θεραπείας. Αυτός είναι ο λόγος που σπάνια 

βλέπετε κάποιον θεραπευτή να εργάζεται με το ένα χέρι. Είναι ο συνδυασμός των 

ενεργειών που είναι τόσο σημαντικός. Αυτή η έννοια είναι γνωστή στην κινεζική 

ιατρική δεδομένου ότι τα δύο χέρια έχουν αντίθετες πολικότητες μέσα τους, το Γιν 

και το Γιανγκ, όπως και κάθε δάχτυλο. Είναι ο συνδυασμός που εξασφαλίζει την  

ισορροπία και την αρμονία. 

 

Για να ενεργοποιήσετε το θεραπευτικό κύκλωμα, δεν χρειάζεται να κρατάτε τα 



4 

 

Σύμπαν 

Γαλαξίας 

Ηλιακό Σύστημα 

ΣΣύστημα 

νρωπο

ςΑ 

Ζώα Κρύσταλλοι 

Αέρας Νερό 

Φυτά 

χέρια σας ακριβώς το ένα πάνω από το άλλο, ώστε τα σύμβολα να ευθυγραμμίζονται 

σωματικά. Εδώ εργαζόμαστε με την πρόθεση. Οπότε εφ' όσον χρησιμοποιείτε και τα 

δύο χέρια κάπου κοντά ή πάνω στο σώμα, οι ενέργειες θα συνεργαστούν. 

 

Αυτή η διαδικασία ενισχύεται από τις αρμονικές πύλες στην τεχνική ενότητα αυτού 

του βιβλίου. Αυτές οι αρμονικές, οι οποίες είναι κυρίως σε δυαδικό κώδικα, 

βοηθούν στην ενεργοποίηση της θεραπευτικής ενέργειας στα χέρια. Η 

κωδικοποίηση είναι μια απλή γλώσσα που αναγνωρίζει το σώμα μας, ακόμη και αν 

η πραγματική έννοια είναι πέρα από την νοητική μας κατανόηση. 

 

Αξίζει επίσης να σημειωθεί εδώ ότι αυτές οι θεραπευτικές έννοιες ισχύουν εξίσου 

και για απομακρυσμένες θεραπείες. Δεν χρειάζεται να έχετε τον πελάτη σας 

παρόντα μαζί σας όταν εργάζεστε, αρκεί να έχετε κάποιου είδους «μάρτυρα» για να 

κάνετε την ενεργειακή σας σύνδεση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια 

φωτογραφία, μία τούφα μαλλιών, ένα προσωπικό αντικείμενο ή  οτιδήποτε άλλο 

είναι διαθέσιμο για την ενίσχυση της σύνδεσης. Ακόμα κι αν δεν έχετε «μάρτυρα», 

κάντε το, ούτως ή άλλως. Η ενέργεια θα φτάσει εκεί με κάποιο τρόπο, αν η πρόθεσή 

σας είναι καθαρή. 

 

 

Το ευρύτερο ενεργειακό δίκτυο 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άνθρωπος

πος  
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Έχοντας ξεκινήσει τη διαδικασία θεραπείας μέσω των χεριών, ενεργοποιούμε όλους 

τους ενεργειακούς δεσμούς που διατρέχουν μέσω αυτών. Αυτά είναι ζωντανά, συνεχή 

κυκλώματα, οπότε εμείς δεν τα ενεργοποιούμε ως τέτοια, αλλά αυξάνουμε την 

ένταση του ρεύματος που ρέει μέσα από αυτά. Αυτό το ρεύμα ρέει και προς τις δύο 

κατευθύνσεις, έτσι ώστε να αντλούμε από και να τροφοδοτούμε σε οποιοδήποτε 

ενεργειακό σύστημα βρίσκεται στην άλλη άκρη. 

 

Η θεραπευτική ενέργεια τροφοδοτεί κάτω, μέσα από τα χαμηλότερα κέντρα, τα 

ενεργειακά μας πεδία, δηλαδή το ηλιακό πλέγμα, το τσάκρα του ιερού και το ριζικό 

τσάκρα. Από εκεί η ενέργεια περνάει μέσα από το τσάκρα του Άστρου της Γης και 

μέσα στον τετηγμένο και κρυσταλλικό πυρήνα της γης. Αυτός ο συντονισμός στη 

συνέχεια αντηχεί μέσα από τους ωκεανούς του πλανήτη, τα φυτά, ζώα, ορυκτά, τη γη, 

την ατμόσφαιρα και την ίδια την ανθρωπότητα πριν να αγκυροβοληθεί στο 

ηλεκτρομαγνητικό πλέγμα. 

 

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είμαστε όλοι συνδεδεμένοι σε ένα θεμελιώδες 

επίπεδο. Κάθε σκέψη, δράση και πράξη αντηχεί μέσα από μας σε κάποιο επίπεδο. 

Αυτό το απλό μοντέλο ρίχνει επίσης φως στο γιατί η θεραπεία με κρυστάλλους,  η 

ομοιοπαθητική, τα βότανα, τα ανθοϊάματα Bach, η γιόγκα, το άναμμα των κεριών,  τα 

ζωικά αποστάγματα κ.λπ. έχουν όλα θεραπευτικές δυνατότητες. Δεν ενεργούν 

μεμονωμένα, αποτελούν μέρος του απροσμέτρητου δικτύου των ενεργειακών ινών 

που διαπερνούν τον πλανήτη ανά πάσα στιγμή. Δεν δημιουργούμε κάτι καινούργιο 

όταν  έχουμε πρόσβαση σ΄ αυτές, Ενισχύουμε αυτό που ήδη πάντα υπάρχει. 

 

Εξηγεί επίσης γιατί είναι τόσο σημαντικό για τον πλανήτη μας να έχει μια τέτοια 

ευρεία κάλυψη από τον ωκεανό. Η γη είναι ένας τεράστιος ηλεκτρικός κινητήρας, 

που τροφοδοτείται από τον κρυσταλλικό πυρήνα της, με την ενέργεια να μεταδίδεται 

γύρω από την επιφάνειά της μέσω του νερού. Αναρωτιέμαι συχνά τι κρυσταλλικά 

σχήματα θα παρήγαγε άραγε ο δρ Εμότο από την κατάψυξη των διαφόρων ωκεανών 

και θαλασσών γύρω από τον πλανήτη. Τι ιστορίες θα έλεγαν! Πρέπει να κρατούν τη 

μνήμη κάθε γεγονότος, κάθε σκέψης και κάθε συναισθήματος που έχει συμβεί ποτέ 

στον κόσμο μας. Θα ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον να δούμε πώς αυτό το αρχείο 

μεταβάλλεται με την πάροδο των χρόνων σύμφωνα με την εξέλιξη του πλανήτη και 

των κατοίκων του. Οι κρύσταλλοι θαλασσινού νερού θα αποτελούσαν  ένα τέλειο 

ενεργειακό αρχείο της εποχής μας. 

 

Έχω διαβάσει σε πολυάριθμα «κανάλια» (channelled)  ότι τα θηλαστικά των 

ωκεανών του πλανήτη είναι ζωτικής σημασίας για την ύπαρξή μας και αγκυροβολούν 

το ενεργειακό πλέγμα γύρω μας. Αυτό εξηγεί σίγουρα τη συγγένειά μας με τα 

δελφίνια και τις φάλαινες. Και ποιο είναι το καλύτερο μέρος για να επιτελέσουν αυτό 

το ρόλο από τα εξαιρετικά αγώγιμα νερά των ωκεανών. 

 

Σε ένα παρόμοιο θέμα, άκουσα ότι προτείνεται  η τήξη των πολικών παγοκεφαλών 

επίσης ως μέρος της ευρύτερης θεραπείας μας. Όταν πάγωσε το νερό, όλα εκείνα τα 

περασμένα χρόνια, κατέλαβε τη δόνηση εκείνης της εποχής, μαζί με ένα επίπεδο 

γνώσης και συνειδητοποίησης / αφύπνισης που έχουμε χάσει εδώ και καιρό. Η 

απελευθέρωση αυτής της αρχαίας δόνησης πίσω, μέσα στους ωκεανούς, είναι τώρα 

ένα σημαντικό βήμα στην εξελικτική μας πορεία. 

 

Ένα άλλο ενδιαφέρον σημείο που ίσως έχετε παρατηρήσει εδώ, είναι η ομοιότητα 
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μεταξύ αυτού του μοντέλου και της κινεζικής θεωρίας των 5 στοιχείων. Ο παλιός μου 

συνάδελφος, Μπράιαν Τζένερ, υποστήριζε έντονα (όχι ασυνήθιστο για έναν άνθρωπο 

με τόσο πάθος και καρδιά) ότι δεν υπήρχε ισορροπία ανάμεσα στη θεωρία των 5 

στοιχείων και ότι έλειπε ένα 6ο στοιχείο του «αέρα» για να τη φέρει σε αρμονία. 

Αυτό μας αφήνει με τα 6 στοιχεία του αέρα, του νερού, της γης, της φωτιάς, του 

μετάλλου και του ξύλου, τα οποία ήδη περιλαμβάνονται σε αυτό το μοντέλο σε 

κάποια μορφή. 

 

Όταν ξεκινάμε την θεραπεία, επικαλούμαστε όλα αυτά τα στοιχεία με την πρόθεσή 

μας, επιδιώκοντας την ισορροπία μέσα στα δονητικά τους πεδία. Το σύστημα 

«Quantum K» ταιριάζει καλά σε αυτό το μοντέλο ενισχύοντας αυτές τις ενεργειακές 

συνδέσεις. Οι αρμονικές και οι fractal εξισώσεις μιλούν μια γλώσσα που το σώμα μας 

καταλαβαίνει και κυριολεκτικά φωτίζουν το ενεργειακό πλέγμα σαν ένα τεράστιο 

πυροτέχνημα, στέλνοντας θεραπεία κατά μήκος όλων των παραποτάμων που το 

συνδέουν.  

 

Κοιτάζοντας προς την άλλη κατεύθυνση στο μοντέλο μας, η θεραπευτική ενέργεια 

που πυροδοτούμε από τα χέρια μας τρέχει επίσης προς τα πάνω, μέσω της καρδιάς 

μας, του λαιμού, του μετώπου και του τσάκρα του στέμματος και στη συνέχεια στο 

Ηλιακό Σύστημα, στο Γαλαξία, στο Σύμπαν και πέραν αυτού. 

  

Πρέπει επίσης να θυμηθούμε την διαστασιακή πτυχή αυτού του ενεργειακού έργου - 

έχουμε πρόσβαση σε ένα ενεργειακό δίκτυο πολύ πέρα από την κατανόησή μας. Η 

τρίτης διάστασης θεώρηση αυτής της διαδικασίας αγνοεί τις άλλες διαστάσεις, που 

μοιράζονται τον ίδιο γεωγραφικό χώρο και είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τη δική 

μας ύπαρξη. 

 

Υπάρχουν νέα τσάκρα μέσα σε αυτό το δίκτυο και όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή 

όλοι θα έχουμε πρόσβαση στην εκπληκτική δύναμη και την ομορφιά που κρύβουν. 

Είχα μια λαμπερή αναλαμπή της δομής και της μορφής τους σε μια βάση «βλέπε 

αλλά μην αγγίζεις» και δεν βλέπω την ώρα  να συμμετάσχω πλήρως μαζί τους στο 

μέλλον, όταν θα είμαστε έτοιμοι να ενισχύσουμε το θεραπευτικό δυναμικό μας. Προς 

το παρόν, ότι υπάρχει, είναι  κάτι περισσότερο από αρκετό για να εργαστούμε μαζί 

του. 

 

Πριν προχωρήσουμε, πρέπει να εξετάσουμε εν συντομία το ζήτημα του Θεού. Για 

πολλούς, η θεραπεία είναι το αποτέλεσμα μιας άμεσης επέμβασης από μια θεϊκή  

πηγή και η διαδικασία είναι τόσο απλή όσο αυτό. Ζητάμε και Εκείνος παρέχει. Δεν 

έχω κανένα πρόβλημα με αυτή την άποψη, καθώς έχει πλέον αποδειχθεί σε 

νοσοκομειακές δομές ότι η προσευχή προσφέρει μετρήσιμο όφελος στον παραλήπτη1. 

 

Υπάρχουν, φυσικά, και άλλες μικρές παραλλαγές αυτής της άποψης. Θα μπορούσε να 

υποστηριχθεί κάλλιστα να υποστηριχτεί ότι η Θεϊκή παρέμβαση δεν ήρθε με την 

προσευχή, αλλά με την αρχική πράξη της δημιουργίας, όταν ήμασταν όλοι 

ευλογημένοι με τη δύναμη να θεραπεύουμε άλλους. Οι προσευχές μας απλώς έθεσαν 

σε εφαρμογή αυτήν την δυνατότητα. 

Μια άλλη παραλλαγή αυτής της άποψης είναι ότι μας έχει επιτραπεί η ελεύθερη 

                                                 
1 RC Byrd “Positive Therapeutic effects of intercessory prayers in a coronary care unit population” 
Southern Medical Journal 1988 
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βούληση να καθορίσουμε τη ζωή μας μόνοι μας, εξελισσόμενοι στο ταξίδι μας μέσα 

από τα λάθη και τις επιτυχίες μας. Σε αυτό το πλαίσιο, η θεραπεία έρχεται όταν 

αποδεικνύουμε ό,τι έχουμε μάθει για τη ζωή και κατανοούμε τους μηχανισμούς πίσω 

από την ύπαρξή μας και πώς να χρησιμοποιούμε αυτούς τους βασικούς κανόνες προς 

όφελός μας. Η θεραπεία επομένως προέρχεται από μέσα, όχι από κάποια εξωτερική 

πηγή. 

 

Δεν είμαι σίγουρος ότι έχει σημασία ποια από αυτές τις απόψεις ακολουθούμε, αρκεί 

να είμαστε αρκετά τυχεροί ώστε να αναγνωρίσουμε κάποιο νόημα στη ζωή μας και 

κάποιο ανώτερο σκοπό. 

 

Προσωπικά, πιστεύω ότι μας έχει δοθεί, ως φυλή, η δύναμη και η ικανότητα να 

θεραπεύσουμε τα προβλήματά μας. Σε κάποιο επίπεδο, όλα τα σωματικά και 

συναισθηματικά μας προβλήματα δημιουργήθηκαν από την ελεύθερη βούληση της 

ανθρωπότητας. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε άτομο έχει προκαλέσει τα δικά του 

συμπτώματα, αλλά μόνο ότι ως φυλή έχουμε συμβάλει στην δυσχερή κατάσταση του 

κόσμου και πρέπει να αναλάβουμε τη συλλογική ευθύνη για αυτό. 

 

Όπως γράφει ο Lee Carroll στο «Επιστολές από το σπίτι»: 

 

"Πώς σας κάνει να αισθάνεστε το να ξέρετε ότι αυτό  που προσπαθείτε τόσο 

απεγνωσμένα να συν-δημιουργήσετε και να καταλάβετε έχει ήδη επιτευχθεί; Βρίσκεται 

στην αποθήκη ενός χώρου στον οποίο βρίσκεστε και στον οποίο πάντα έχετε 

πρόσβαση. Έχει ήδη λυθεί! Κάθεται στον χρυσό δίσκο, και το χρυσό χέρι που κάθεται 

μέσα σας κρατάει το δίσκο." 

  

 

Πέρα από την απλή ευημερία ... .. υπάρχει ειρήνη 
 

Είναι μια καλή στιγμή να κάνουμε ένα βήμα πίσω και να αναγνωρίσουμε ότι όλος ο 

σκοπός αυτής της λεπτομέρειας είναι να ικανοποιήσει τη δίψα μας για γνώση, αλλά 

το τελικό αποτέλεσμα αυτού του ταξιδιού είναι η αναγνώριση της εγγενούς 

απλότητας στη διαδικασία θεραπείας. Μελετήσετε οπωσδήποτε τις λεπτομέρειες, 

αλλά να θυμάστε ότι στον πυρήνα της η θεραπεία βασίζεται στην απλότητα, την 

πίστη και την καθαρή πρόθεση. Μερικές από τις υψηλότερες θεραπείες μπορούν να 

προέλθουν από παιδιά, που δεν έχουν  καμία τεχνική κατανόηση της μηχανικής, αλλά 

έχουν καθαρό μυαλό και μια αγνότητα που ξεπερνά τα νοητικά εμπόδια  που μπορεί 

να εφαρμόζουμε ως ενήλικες. 

 

Κατά τη διάρκεια της έρευνάς μου για αυτό το βιβλίο, δεχόμουν  συνεχώς ώθηση από 

τους «συντονισμένους» φίλους μου για να δω μέσα από τη λεπτομέρεια, με εικόνες 

από πέτρινα πιάτα με σταυρούς μέσα τους, που αντικαταστάθηκαν από φυτά και 

λουλούδια. Αυτά τα παραδείγματα της φύσης είναι πολύπλοκα στο σχεδιασμό, αλλά 

εγγενώς όμορφα, αγνά και αυτορυθμιζόμενα. 

 

Για να χρησιμοποιήσουμε μια άλλη αναλογία, όποιο επάγγελμα κι αν ακολουθούμε, 

πρέπει να εξασκηθούμε και να κατανοήσουμε τα δομικά στοιχεία, ώστε να μπορούμε 

να βασιστούμε σε μια ενστικτώδη αντίδραση όταν έρθει η ώρα να θέσουμε σε 
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εφαρμογή την εκπαίδευσή μας. Η θεραπεία είναι το ίδιο, ειδικά με την «Quantum K». 

Είναι καλό να κατανοήσουμε τη διαδικασία, αλλά όταν προσπαθούμε να 

θεραπεύσουμε, η εστίασή μας πρέπει να είναι καθαρή και ξεκάθαρη. 

 

Στην πραγματικότητα, η λεπτομέρεια σε αυτό το βιβλίο, που αναζητά την αρχική μας 

κατάσταση, είναι το κρασί μέσα στο δισκοπότηρο. Έξω από το δισκοπότηρο της 

ευεξίας βρίσκεται ο απώτερος στόχος μας, η πραγμάτωση της αληθινής ειρήνης. 

Αυτό δεν είναι μόνο μια έννοια, είναι μια συνείδηση που υπάρχει πέρα από τον κόσμο 

των δονήσεων. Υπάρχει για όλους μας, γύρω μας αλλά και μέσα μας. Είναι ο χώρος 

που καταλαμβάνουμε όταν φτάσουμε στην καθαρή αγάπη και τη φώτιση και αν 

μπορούσαμε πραγματικά να συντονιστούμε με αυτό δεν θα χρειαζόταν άλλη θεραπεία 

και το υπόλοιπο του βιβλίου θα ήταν περιττό. 

 

Η κατανόησή μου είναι ότι η «ειρήνη» βρίσκεται μέσα σε όλα τα νερά του πλανήτη. 

Αυτό σημαίνει ότι είναι διαθέσιμα σε εμάς, στους ωκεανούς, στους κρυστάλλους, στα 

φυτά, στον αέρα, στα ζώα και ακόμα και σ΄εμάς τους ίδιους ως θηλαστικά με βάση το 

νερό. Δεν είναι μια δόνηση ως τέτοια, είναι η τέλεια ακινησία που υπάρχει πέρα από 

τη δονητική φύση του φυσικού κόσμου. 

 

Έχω αγγίξει την ουσία της καθαρής ειρήνης στον διαλογισμό και είναι μια πολύ 

ιδιαίτερη εμπειρία, η πιο αγνή ενέργεια που έχω συναντήσει ποτέ. Είναι πανίσχυρο 

πάντοτε, αλλά ιδιαίτερα όταν φωτίζεται από τη σκιά της ασθένειας, του φόβου και 

άλλων χαμηλών συναισθημάτων που οι περισσότεροι από εμάς έχουμε κλειδώσει 

μέσα μας όλα αυτά τα χρόνια. Οδηγεί σε ένα θαυμάσιο μέρος, αλλά αναγκαστικά μας 

εκθέτει σε όλους τους εσωτερικούς δαίμονες μας κατά τη διαδικασία. Ο δρόμος προς 

την πνευματική θεραπεία συνήθως το κάνει αυτό, αλλά είναι πάντα ένα ταξίδι που 

αξίζει να ταξιδευτεί. Στην πραγματικότητα είναι το μοναδικό ταξίδι  που αξίζει να 

κάνετε. 

 

Λοιπόν, πώς ξέρουμε πότε βρήκαμε πραγματική ειρήνη; 

Πιστεύω ότι το καλύτερο μέτρο είναι η αυτοεκτίμηση μας. Η πνευματική μας εξέλιξη 

μπορεί να θεωρηθεί ως ένα ανοιχτό ταξίδι προς τη φώτιση, αλλά η αυτοεκτίμησή μας 

θα πρέπει να φτάσει σε ένα βέλτιστο σημείο. Φτάνουμε σε αυτό το σημείο όταν 

έχουμε απαλλαγεί από τον αντίκτυπο των χτυπημάτων και των τραυμάτων της ζωής, 

την σκληρή κριτική και των θεωρούμενων αποτυχιών της. Όταν μπορούμε να λέμε 

την αλήθεια μας χωρίς το φόβο της γελοιοποίησης, να βοηθάμε τους άλλους χωρίς 

προσκόλληση στο αποτέλεσμα και να αντιμετωπίζουμε το μέλλον με γνήσιο 

ενθουσιασμό για τις προκλήσεις που βρίσκονται μπροστά μας. Είναι αυτή η υπέροχη 

κατάσταση όπου αναγνωρίζουμε τη σπίθα της αγνότητας και της τελειότητας μέσα 

μας και τη σύνδεση με όλα όσα υπάρχουν, αλλά σταματάμε πριν από το εγώ, το 

διαχωρισμό και την επικίνδυνη εκείνη καμπή όπου η εμπιστοσύνη γίνεται εγώ. Όταν 

ζείτε μέσα στα όρια αυτού του στενού παραθύρου, ζείτε σε πραγματική ειρήνη. 

Έτσι, ας στοχεύσουμε προς τα αστέρια εδώ και ας αναζητήσουμε την ειρήνη. Όταν 

χρησιμοποιείτε αυτό το σύστημα, παρακαλούμε να θυμάστε ότι αυτός είναι ο 

απώτερος στόχος μας και οι συγκεκριμένες λεπτομέρειες είναι απλώς σκαλοπάτια 

στην πορεία μας προς αυτόν τον υψηλότερο από όλους τους στόχους. Η λεπτομέρεια 

είναι απαραίτητη για να ικανοποιήσει τη διάνοιά μας, αλλά η θεραπεία προέρχεται 

από εκείνο το ήσυχο, ξεκάθαρο, αδέσμευτο μέρος μέσα στη καρδιά και την ψυχή μας. 
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Ως εκ τούτου, η έννοια αυτή βρίσκεται πάνω και πέρα από τις λεπτομέρειες που 

περιέχονται στις τεχνικές ενότητες αυτού του εγχειριδίου. Είναι επομένως μια καλή 

συγκυρία για να το ενεργοποιήσετε εδώ. Αυτό ενισχύει το γεγονός ότι η αληθινή 

ειρήνη περιβάλλει τον συναισθηματικό, σωματικό και πνευματικό μας εαυτό και η 

ομορφιά του δεν πρέπει να χαθεί μέσα στις σελίδες των τεχνικών δεδομένων που 

ακολουθούν. 

 

Για να βοηθήσω στην αξιοποίηση αυτής της ενέργειας, βασίζομαι σε πολλές 

διαφορετικές έννοιες,  αριθμούς, λέξεις και σύμβολα. Όταν έχετε την πρόθεση να 

αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτές τις έννοιες, είστε πολύ κοντά στο να  αγγίξετε την 

καθαρή ειρήνη. Μπορείτε, είτε να το κάνετε τώρα, ακολουθώντας τα διαδικαστικά 

βήματα που περιγράψαμε στο Κεφάλαιο 3, ή να περιμένετε μέχρι να διαβάσετε το 

υπόλοιπο βιβλίο. Εξαρτάται από εσάς, αλλά θα θεραπευτείτε καθώς διαβάζετε, αυτό 

είναι αναπόφευκτο. 

 

 

Βήμα 1 –  Η αρμονική ακολουθία κάτω από την εικόνα είναι η πρώτη σε αυτό το 

βιβλίο και επειδή κάθεται πάνω από όλες τις άλλες, είναι ελαφρώς διαφορετική ως 

προς τη δομή, καθώς αποτελείται από 13 ψηφία αντί για 12. Οι ακολουθίες των 12 

ψηφίων εφαρμόζονται σε ανισορροπίες στην ανθρώπινη μορφή, ενώ αυτή η 

μακρύτερη αλληλουχία έχει πρόσβαση στην ενέργεια έξω από τα φυσικά μας σώματα 

και τον δονητικό μας κόσμο. Μεταφράζει την απροσδιόριστη έννοια της ειρήνης σε 

μια μορφή που καταλαβαίνουμε. 

 

Το διάγραμμα είναι η σπείρα του Fibonacci - η φυσική, απεριόριστη καμπύλη που 

δημιουργείται όταν τα βασικά τετράγωνα με τις αναλογίες της Χρυσής Τομής 

αναπτύσσονται σε ένα εξελισσόμενο σχέδιο. Αυτό το σχήμα βρίσκεται σε πολλά 

φυσικά παραδείγματα, όπως τα κοχύλια, φυτά, DNA και το ανθρώπινο αυτί. Μαζί, τα 

σχήματα και οι αριθμοί, μεταφράζουν την έννοια της ειρήνης σε μια μορφή που 

μπορούμε να κατανοήσουμε καταλαβαίνουμε σε κυτταρικό επίπεδο. Δείτε αν σας 

κάνει κάτι: 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Χρώμα: Λευκό και μπλε                           Ζώο: Περιστέρι  

Κύριος αριθμός 7 

9 7 8 3 1 7 7 8 5 6 9 9 9 
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Βήμα 2 – Σκόπευα να σχεδιάσω ένα σύμβολο που θα έχει πρόσβαση στην καθαρή 

ειρήνη, μέσω της δύναμης της ιερής γεωμετρίας. Όπως αποδεικνύεται, δεν υπάρχει 

ανάγκη δεδομένου ότι η ενέργεια έχει ήδη αποκτηθεί μέσω του απίστευτου έργου της 

Heather Willings, η οποία μου έδωσε την άδεια να χρησιμοποιήσω ένα δείγμα της 

δουλειάς της εδώ. Αν βρείτε αυτά τα σχέδια εκπληκτικά όπως και εγώ, επικοινωνήστε 

με την Heather απευθείας με τον αριθμό UK 01747 85 26 33 για λεπτομέρειες του 

πλήρους φάσματος. 

. 

Τα συνδυασμένα σύμβολα της ειρήνης και της ευημερίας 
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Βήμα 3 – Το τελευταίο βήμα είναι ένα μνημονικό είδος που ανοίγει τις καρδιές μας 

στην απλότητα της σχέσης που υπάρχει μεταξύ όλων μας. Αν πραγματικά ζούσαμε τη 

ζωή μας με αυτές τις τρεις λέξεις στον πυρήνα μας, ο κόσμος θα ήταν ένα πολύ 

διαφορετικό μέρος. Απορροφήστε το νόημά του και με πρόθεση  ζήστε με την 

αλήθεια του: 

"Είμαστε ένα" 

 
 

 

Ελπίζω να βρήκατε αυτή την περίληψη ενδιαφέρουσα, αλλά δεν πρόκειται να είναι 

περισσότερο από αυτό. Εξηγεί για την νοητική σας ικανοποίηση  τι συμβαίνει όταν 

συμμετέχουμε στη διαδικασία της θεραπείας και, με τον τρόπο αυτό, θα πρέπει να 

βοηθήσουμε στην εξάλειψη των νοητικών φραγμών στη θεραπεία, που πολύ συχνά. 

ενισχύονται από τη σύγχρονη ζωή και την κατήχηση. Αποπρογραμματίζει το 

αδιέξοδο σύστημα της υγειονομικής περίθαλψης που προωθεί το σύγχρονο 

κατεστημένο και μας βοηθά να αναγνωρίσουμε τη βασική δύναμη και το δικαίωμα 

του να είμαστε ευτυχείς και υγιείς και να θεραπεύουμε τους εαυτούς μας, όταν 

προσωρινά βγαίνουμε από αυτή τη φυσική κατάσταση ισορροπίας. Μη τρέφετε 

αυταπάτες, η καλή υγεία είναι το βασικό μας δικαίωμα ως ανθρώπινα όντα και είναι 

καιρός να τη διεκδικήσουμε πίσω. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


