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Έτσι, έχουμε ένα μοντέλο που διέπει την θεραπευτική μας πρόθεση. Τώρα είναι η 

ώρα να ρίξουμε μια ματιά σε αυτό, που πιστεύω ότι είναι η τελική θέση ανάπαυσης 

αυτής της θεραπείας, το DNA μας. Αυτό (το DNA)  είναι ο απόλυτος κάτοχος όλων 

των αρχείων. Κρατά το γενετικό μας σχέδιο, ώστε κάθε νέο κύτταρο που 

αναπαράγεται  να διατηρεί τον πυρήνα της ουσίας του εαυτού μας και τα μοναδικά 

μας χαρακτηριστικά. Ωστόσο, δεν πρόκειται για ένα μηχανικό κομμάτι 

εργοστασιακού εξοπλισμού, αλλά για ένα εξαιρετικό κομμάτι ευφυούς μηχανικής, 

που επιτρέπει στον εαυτό του την ελευθερία να αναγεννά τα κύτταρά μας, με βάση 

τις διάφορες επιρροές από το εξωτερικό μας περιβάλλον, καλές ή κακές. 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο θέλω να κάνω μία σύντομη παρουσίαση, να δούμε πώς έφτασε 

η επιστήμη στην τρέχουσα άποψή της για το DNA, πώς αυτή η κατανόηση 

περιορίζεται από την αδυναμία μας να δούμε πέρα από αυτό που μπορεί να δει ή να 

μετρήσει  κανείς και στη συνέχεια να εμβαθύνουμε στο συναρπαστικό κόσμο που 

βρίσκεται πέρα από αυτό. Αυτό θα μας επιτρέψει να διερευνήσουμε τις πραγματικές 

αιτίες των ασθενειών και τις πλάνες της σημερινής μας κατανόησης της διαδικασίας 

της μόλυνσης. Σας ζητώ να κάνετε μαζί μου αυτό το ταξίδι, επειδή η γνώση είναι 

δύναμη και εάν καταλάβετε πραγματικά τον εαυτό σας  είστε ήδη στο θεραπευτικό 

μονοπάτι. 

 

Αλλά πρώτα, μια σύντομη ιστορία της αποδεκτής σοφίας του σήμερα. 
 

 

Το DNA - ο κυρίαρχος του θρόνου - ή μήπως όχι? 
 

Η επιστήμη κινείται συνήθως προς τα εμπρός με διστακτικά βήματα. Πρώτα μια 

ανακάλυψη, μετά η γελοιοποίηση, στη συνέχεια η αποδοχή, στη συνέχεια, 

αναθεώρηση. Ακόμα και οι βασικές αρχές της θεωρίας των μικροβίων του Pasteur 

εξακολουθούν να αμφισβητούνται έντονα εκτός της φαρμακοβιομηχανίας. Η έννοια 

του μικροβίου, που κατέχει τη δύναμη είναι τόσο θεμελιώδης για τη σύγχρονη 

ιατρική, που μόνο μικρές φωνές τολμούν να προτείνουν ότι το περιβάλλον είναι πιο 

σημαντικό και ότι τα βακτηρίδια είναι το «ανώτερο σκουπιδόζωμα» της νόσου και 

όχι τα συμπτώματα της ίδιας της νόσου. Περισσότερα για αυτό αργότερα. 

 

Το σημερινό καυτό θέμα είναι το DNA ή το δεοξυριβονουκλεϊνικό οξύ, για να του 

δώσουμε  το πλήρες όνομά του. Αυτό το δίκλωνο δομικό στοιχείο της ζωής περιέχει 

το γενετικό μας σχέδιο και περίπου το 5-10% αυτού χρησιμοποιείται για τη 

δημιουργία νέων πρωτεϊνών όταν διαβάζεται από το RNA μας. Το DNA, σε 

συνδυασμό με τις πρωτεΐνες, συνθέτει τα χρωμοσώματά μας. Τα χρωμοσώματά μας 

βρίσκονται μέσα στον πυρήνα των κυττάρων μας και τα κύτταρά μας αποτελούν τη 
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δομή των οργάνων και του φυσικού μας σώματος. Με απλά λόγια, η εξελισσόμενη 

δομική τάξη μοιάζει με αυτό: 

 

 
DNA      χρωμοσωματίδιο       πυρήνας  κυττάρων       κύτταρο      Όργανο      Σώμα 

  

Το 1944 οι επιστήμονες ανακάλυψαν για πρώτη φορά ότι το DNA περιείχε 

κληρονομική πληροφορία και το μεταγενέστερο έργο των Watson και Crick 

ενίσχυσε αυτόν τον κεντρικό ρόλο, υποδεικνύοντας ότι το DNA ελέγχει το ίδιο την 

αντιγραφή του, αφήνοντάς μας θύματα της γενετικής μας κληρονομιάς. Η μελέτη 

πάνω στο Ανθρώπινο Γονιδίωμα δημιουργήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του '80 για 

την καταγραφή όλων των ανθρώπινων γονιδίων. Ο στόχος ήταν να συνδεθεί κάθε 

ένα ελαττωματικό γονίδιο με μία από τις σημαντικότερες ασθένειες και με τον 

τρόπο αυτό να γίνει ένα σημαντικό βήμα προς την εξάλειψη μερικών από τους 

μεγαλύτερους εχθρούς της ανθρωπότητας. 

 

Σε αυτό το σημείο η μόδα του DNA άρχισε να χάνει την επιστημονική της ορμή. 

Έχουμε 100.000 περίπου διαφορετικές πρωτεΐνες στο σώμα, άρα πρέπει να έχουμε 

τον ίδιο αριθμό διαφορετικών γονιδίων ή έτσι έλεγε η θεωρία, ένα γονίδιο, μία 

πρωτεΐνη. Ήταν επομένως ένα σοκ για το κατεστημένο  η ανακάλυψη, ότι υπήρχαν 

μόνο περίπου 25.000 διαφορετικά γονίδια. Αποτέλεσμα, ο μηχανισμός που χωρίζει 

τον άνθρωπο από το θηρίο δεν έχει καμία σχέση με την πολυπλοκότητα της 

δεξαμενής των γονιδίων μας. Στην πραγματικότητα, έχουμε τον ίδιο αριθμό 

γονιδίων με ένα κοινό τρωκτικό και μόνο μερικά ποσοστά τοις εκατό περισσότερα 

από μια μπανάνα. Ευτυχώς, υπάρχουν πολλά  περισσότερα πίσω από αυτόν τον 

σχεδιασμό μας. 

 

Αυτός ο τοίχος από τούβλα άνοιξε το δρόμο στους υποστηρικτές της επιγενετικής. 

Αυτός ο κλάδος της επιστήμης υποστηρίζει ότι το περιβάλλον είναι περισσότερο  

υπεύθυνο για την υγεία και την ευτυχία μας, παρά τα κληρονομικά μας γονίδια. 

Προτείνει ένα σύστημα ελέγχου με «διακόπτες», που ενεργοποιούν ή 

απενεργοποιούν τα γονίδια, χωρίς να αλλοιώνουν τις ίδιες, τις αλληλουχίες του 

DNA. Υποδηλώνει επίσης ότι οι εμπειρίες της ζωή μας, συμπεριλαμβανομένης της 

διατροφής μας και του επιπέδου του άγχους,  μπορούν να ελέγξουν αυτούς τους 

διακόπτες και να προκαλέσουν ασθένειες στο άτομο και κληρονομικές επιπτώσεις 

στις μελλοντικές γενιές. 

 

Ως εκ τούτου, η έμφαση στον επιστημονικό κόσμο έχει μετατοπιστεί από τη δύναμη 

του DNA εντός του πυρήνα, στις πρωτεΐνες που το περιβάλλουν. Τα κύτταρα 

μπορούν να αναπαραχθούν μόνο όταν το πρωτεϊνικό χιτώνιο αποκολλάται από τη 

διπλή έλικα, επιτρέποντας στο RNA να διαβάσει το εκτεθειμένο τμήμα του DNA. 

Αυτό το τμήμα και το γονίδιο που αντιπροσωπεύει μπορούν στη συνέχεια να 

αναπαραχθούν. 

 

Ο νέος τρόπος σκέψης πίσω από την επιγενετική έχει δείξει ότι αυτό το πρωτεϊνικό 

χιτώνιο διέπεται από περιβαλλοντικές επιδράσεις, συμπεριλαμβανομένων των 

τοξινών, των συναισθημάτων και της διατροφής. Αυτές οι εξωτερικές επιρροές μας 

επιτρέπουν να δημιουργήσουμε εκατοντάδες διαφορετικές πρωτεΐνες από το ίδιο 

γενετικό σχέδιο που είναι αποθηκευμένο στο DNA, με τον ίδιο τρόπο που μπορούμε 
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να δημιουργήσουμε εκατοντάδες διαφορετικές αποχρώσεις από τα βασικά χρώματα, 

κόκκινα, μπλε και πράσινα που παράγει μια τυπική τηλεόραση. 

 

Αυτό εξηγεί γιατί το σχέδιο του ανθρώπινου γονιδιώματος θα μπορούσε να βρει 

μόνο ένα κλάσμα των διαφορετικών αναμενόμενων γονιδίων. Οι οργανισμοί μας, 

χρησιμοποιούν περιβαλλοντικές επιδράσεις για να τροποποιήσουν το βασικό σχέδιο 

και να δημιουργήσουν τις υπόλοιπες διαφορετικές πρωτεΐνες στο ανθρώπινο σώμα.  

Οι αποκαλύψεις που βγήκαν στη φόρα και πρόσφατες μελέτες (Willett 2002) 

έδειξαν, ότι οι πραγματικοί κληρονομικοί παράγοντες ευθύνονται μόνο για το 5% 

των ασθενειών, συμπεριλαμβανομένων των καρδιαγγειακών παθήσεων, του διαβήτη 

και του καρκίνου. Τα υπόλοιπα εξαρτιόνται από το περιβάλλον. 
 

Η υπόνοια μιας περιβαλλοντικής επιρροής στην γονιδιακή μας έκφραση είναι 

αμφιλεγόμενη, όπως και η πιθανότητα αυτές οι επιρροές να μεταβιβάζονται από 

γενεά σε γενεά, αλλά οι αποδείξεις πληθαίνουν. Στην απομακρυσμένη πόλη 

Överkalix στη βόρεια Σουηδία, τα μητρώα των ενοριών γεννήσεων και θανάτων και 

τα λεπτομερή καταγεγραμμένα αρχεία, δείχνουν ότι ένας λιμός σε κρίσιμες στιγμές 

στη ζωή των παππούδων και των γιαγιάδων μπορεί να επηρεάσει το προσδόκιμο 

ζωής των εγγονών. 

  

Μετά τα τραγικά γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, η Rachel Yehuda, 

ψυχολόγος στη Σχολή Ιατρικής του Mount Sinai στη Νέα Υόρκη, μελέτησε τις 

συνέπειες του άγχους σε μια ομάδα γυναικών που βρίσκονταν μέσα ή κοντά στο 

Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου και την εποχή εκείνη ήταν έγκυες. Τα αποτελέσματα 

της μελέτης  υποδηλώνουν ότι οι επιπτώσεις του στρες μπορούν να περάσουν στις 

επόμενες γενιές. Εν τω μεταξύ, η έρευνα στο Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον δείχνει 

ότι οι τοξικές επιδράσεις - όπως η έκθεση σε μυκητοκτόνα ή φυτοφάρμακα - 

προκαλούν βιολογικές μεταβολές σε αρουραίους, που παραμένουν τουλάχιστον για 

τέσσερις γενιές. 

Είμαστε, στην πραγματικότητα, κινούμενες βιογραφίες των παππούδων μας. 

Εκπροσωπούμε τον αέρα που ανέπνευσαν, το φαγητό που έτρωγαν, ακόμα και τα 

γεγονότα που έζησαν, παρόλο που δεν τα βιώσαμε ποτέ οι ίδιοι. Αυτό που κάνουμε 

στη διάρκεια της ζωής μας, μπορεί με τη σειρά του να επηρεάσει τα εγγόνια μας. 

Συχνά αναρωτιόμουν αν το ειρηνευτικό κίνημα της δεκαετίας του 1960 ήταν μια 

αναπόφευκτη αντίδραση της επόμενης γενιάς σε δύο προηγούμενες παγκόσμιες 

συγκρούσεις. Αυτή η νέα σκέψη υποδηλώνει, ότι κάλλιστα μπορεί να είναι, και 

μπορεί ακόμη και να έχει κωδικοποιηθεί στα γονίδιά τους. 

 

Δύο από τους πιο πρωτοποριακούς στοχαστές στον τομέα αυτό είναι ο Bruce Lipton, 

«Η βιολογία της πίστης» και η Εκκλησία Dawson , «Το τζίνι στα γονίδιά σας».  

Είναι απαραίτητο να τα διαβάσετε και τα  δύο, αν ενδιαφέρεστε για τη βασική 

επιστήμη, πίσω από την επιγενετική. Μέρος της πρωτοποριακής εργασίας τους 

επικεντρώνεται στον ρόλο της κυτταρικής μεμβράνης, παρά στον πυρήνα του 

κυττάρου, για τον προσδιορισμό της καθημερινής λειτουργίας και της υγείας του 

ίδιου του κυττάρου. Έχουν δείξει ότι οι θέσεις υποδοχέα στη μεμβράνη λαμβάνουν 

εξωτερικά ερεθίσματα, που καθορίζουν, ποιες απόψεις του DNA μας, 

αναδιπλασιάζονται για να παράγουν το επόμενο κύτταρο. 

 

Αυτή η βασική ιδέα υποστηρίζεται από την Candace Pert στην έρευνά της και τώρα 
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έχουμε μια αρκετά σαφή και αποδεδειγμένη κατανόηση της διαδικασίας με την 

οποία το περιβάλλον μας, συμπεριλαμβανομένης και της συναισθηματικής μας 

ισορροπίας, επηρεάζει τη σωματική μας υγεία. 

 

Σύμφωνα με τις δικές μου εμπειρίες, έχω συνεργαστεί με πολλούς πελάτες που 

φαίνεται να κρατούν συναισθήματα που δεν μπορούν να εξηγηθούν από τη ζωή 

τους. Μιλούν για ντροπή και ενοχή, αλλά δεν μπορούν να ονομάσουν ένα 

περιστατικό που θα μπορούσε να δικαιολογήσει μια τόσο αρνητική πεποίθηση. 

Ακόμη και η επιστροφή στο ασυνείδητο αρχείο της ζωής τους ή στις προηγούμενες 

ζωές δεν δίνει ενδείξεις ως προς την προέλευση αυτού του συναισθήματος. 

 

Σε πολλές περιπτώσεις φέρουν την ενοχή των προγόνων τους, η οποία τους 

μεταβιβάζεται μέσω επιγενετικών επιδράσεων και αποθηκεύεται στο DNA τους. 

Μπορεί ακόμη να μεταφέρουν τις ξένες ενεργειακές προσκολλήσεις, που συνόδευαν  

την προηγούμενη ζωή, ιδίως μέσα στην αμυγδαλή, το κέντρο της συναισθηματικής 

αντίδρασης. Τις περισσότερες φορές το σημείο ενεργοποίησης βρίσκεται πολλές 

γενιές πίσω και κατανοώντας τη φύση του τραύματος, όπως η βία, η κακοποίηση, η 

μοιχεία ή η παρανομία, μπορούμε να απελευθερώσουμε το βαθύτερο νόημα, που 

έχει περάσει από γενιά σε γενιά. Επιπλέον, με αυτόν τον τρόπο, θεραπεύουμε την 

προγονική γραμμή καθώς και τον πελάτη στον καναπέ. 

 

Έχω βρει μια πλειοψηφία πυροδοτητών που χρονολογούνται 5,6 ή 7 γενιές πίσω. 

Αυτό μας πάει πίσω, πάνω από 100 χρόνια, σε μια εποχή όπου τα περισσότερα 

στρώματα της κοινωνίας είχαν έναν ισχυρό κώδικα αποδεκτής συμπεριφοράς και 

οτιδήποτε δεν ήταν σύμφωνο με τον κώδικα αυτό, κρυβόταν κάτω από το χαλί και 

παρέμενε εντός της οικογένειας. Αυτό ενισχύθηκε από μια ισχυρή εκκλησία με 

σαφείς απόψεις για την αμαρτία που κουβαλάμε. Κατά μία έννοια, η υποκρισία 

κυριαρχούσε, αλλά σίγουρα δεν υπήρχε η στάση «laissez faire»1 απέναντι στην 

μοιχεία ή την παρανομία που βλέπουμε σήμερα και το διαζύγιο ήταν σπάνια 

επιλογή. 

 

Αυτό μπορεί να εξηγήσει γιατί τα συναισθήματα της ενοχής και της ντροπής είναι 

τόσο κυρίαρχα στην κληρονομιά μας. Τα γεγονότα μπορεί να έχουν καλυφθεί, αλλά 

η συναισθηματική μας υγεία δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Μπορεί να διαχωριστεί 

μόνο, όπου απομακρύνεται, προδιαθέτοντας τους εαυτούς μας και τους απογόνους 

μας σε αυξημένο κίνδυνο ασθένειας. 

 

Μπορεί επίσης να εξηγήσει, γιατί ορισμένες τάσεις περνούν από γενιά σε γενιά. 

Ακούμε πολλά από τα άτομα που κακοποιήθηκαν να γίνονται οι δράστες, αλλά ίσως 

να μην είναι μόνο μια μαθημένη συμπεριφορά. Είναι εξίσου λογικό να 

αναγνωρίσουμε ότι και οι δύο γενιές έχουν πληγεί από την ίδια κληρονομικότητα 

και παίζουν τον ρόλο που κωδικοποιήθηκε στα γονίδιά τους, μεταφέροντας το μίσος 

ή την απελπισία που γεννήθηκαν. Όταν συντονίζομαι με  αυτή την πτυχή στην 

κλινική, η ενέργεια αλλάζει αμέσως και η αίσθηση της ελαφρότητας μετά την 

απελευθέρωσή της είναι ορατή. 

 

                                                           
1 Laissez Faire : Ένας τύπος  ηγεσίας, στον οποίο οι ηγέτες είναι ελεύθεροι και επιτρέπουν στα μέλη 

της ομάδας να παίρνουν εκείνοι τις αποφάσεις (επεξήγηση του μεταφραστή)  
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Αυτές οι πτυχές μπορούν να περάσουν ακόμη και, πέρα από τα γενετικά εμπόδια, σε 

συζύγους και στους μη εξ΄ αίματος συγγενείς. Η διαδικασία της συνεπαγωγής 

προσελκύει ανθρώπους, που βρίσκονται σε στενή εγγύτητα, σε παρόμοιο 

συντονισμό, ακριβώς όπως τα εκκρεμές των ρολογιών του παππού, ο συγχρονισμός 

των θηλυκών κύκλων εμμηνορρυσίας, που με την πάροδο του χρόνου, έρχονται σε 

ευθυγράμμιση. 

 

Μια τελευταία σκέψη επί του θέματος. Δεν έχω ακόμα βρει καμία επιγενετική 

κληρονομικότητα που να επηρεάζει περισσότερες από επτά γενιές. Το «επτά» είναι 

ένας πολύ ισχυρός αριθμός. Φαίνεται ότι ζούμε σε επταετείς κύκλους, με τον 

απόηχο παλαιότερων γεγονότων να επαναλαμβάνονται σε αυτά τα τακτά χρονικά 

διαστήματα. Έχει επίσης βιβλικές επιπτώσεις. Υπάρχουν πολλά αμφιλεγόμενα και 

συχνά αντιφατικά αποσπάσματα στην παλαιά διαθήκη σχετικά με τα «αμαρτήματα 

του πατέρα» που μεταφέρονται στα παιδιά. Υποστηρίζουν την έννοια, αλλά όχι τις 

επτά γενιές. Η κύρια αναφορά στις επτά γενιές είναι η κατάρα που επιβλήθηκε στον 

Κάιν για τη δολοφονία του αδελφού του Άβελ. Ίσως αυτό ήταν το πρώτο 

παράδειγμα επιγενετικής δραστηριότητας που δόθηκε σε μεταφορική μορφή. 

 

Γι 'αυτό, επιστρέφοντας στο πρωταρχικό μας ερώτημα, σίγουρα έχουμε τώρα την 

απάντηση. Το DNA είναι απλώς ένα σταθερό σχέδιο που παρέχει τα δομικά στοιχεία 

για τον δημιουργικό σχεδιασμό του ανθρώπινου σώματος, η παλέτα χρωμάτων του 

καλλιτέχνη αλλά όχι και ο ίδιος ο  πίνακας . …..ή μήπως είναι…..? 

 

Το πρόβλημα που έχουμε τώρα είναι ότι αυτή η κατανόηση, την οποία δεν θα 

αμφισβητούσα ούτε για ένα δευτερόλεπτο, μπορεί να καλύψει μόνο όσα μπορούμε 

να δούμε και να αποδείξουμε χρησιμοποιώντας επιστημονική παρατήρηση. Είναι 

επίσης πλαισιωμένο από την τρέχουσα συνειδητοποίησή μας, που αναπόφευκτα 

υπολείπεται της πλήρους κατανόησης της μηχανικής, πίσω από τον άνθρωπο. 

Υπάρχουν δύο θέματα που δεν έχουν θιγεί  από την επιστήμη της επιγενετικής: 

 

1. Ποιος είναι ο σκοπός του 90-95% του DNA μας που δεν χρησιμοποιείται για την 

παρασκευή πρωτεϊνών; Αυτό το μυστηριώδες στοιχείο έχει αδόκιμα ονομαστεί 

«άχρηστο» DNA - ένας πολύ αβάσιμος όρος δεδομένου ότι η φύση σπάνια επιτρέπει 

τη σπατάλη σε αυτή την κλίμακα. 

 

2. Οι πνευματιστές υποστηρίζουν ότι η διπλή  έλικα  του DNA μας αντιπροσωπεύει 

μόνο ένα κλάσμα των πραγματικών του δυνατοτήτων. Στο υψηλότερο επίπεδο της 

ύπαρξής μας, έχουμε ένα DNA 12κλωνου  έλικα που υπάρχει σε μια πολυδιάστατη 

κατάσταση. 

 

Εάν αυτό είναι αλήθεια, είμαστε  εκεί από όπου ξεκινήσαμε. Πιστεύω ότι υπάρχει 

αυτό το επιπλέον στοιχείο στο DNA μας, το οποίο το επαναφέρει στο κέντρο της 

ύπαρξής μας. Αυτό δεν το λέω για να καταγγείλω κανένα από αυτά, 

 τα άλλα έργα που έχω αγγίξει μέχρι εδώ, αλλά μόνο για να πω ότι ίσως χρειαστεί να 

κοιτάξουμε βαθύτερα. Πιστεύω ότι αυτές οι ευρύτερες πτυχές του DNA μας 

κρατούν το κλειδί της πραγματικής μας ουσίας μαζί με μια λεπτομερή 

αυτοβιογραφία της ιστορίας μας σε αυτή τη ζωή και πέραν αυτής. 
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Τα κρυμμένα μυστήρια του DNA μας 
 

Για να κατανοήσουμε τις πραγματικές δυνατότητες του DNA μας, πρέπει να 

ανοίξουμε το μυαλό μας σε δυνατότητες πέρα από την συνηθισμένη μας κατανόηση. 

Είναι ασφαλές να πούμε, ότι η φύση δεν θα επέτρεπε το 90% του DNA μας να είναι 

«σκουπίδια», απλά πρέπει να καταλάβουμε ποιος είναι ο σκοπός του. Υπάρχουν 

μερικές βασικές αναφορές που πιστεύω ότι μας βοηθούν να βρούμε την απάντηση. 

 

Πρώτα απ' όλα, υπάρχει το έργο του Ρώσου μικροβιολόγου Pjotr Garjajev και της 

ερευνητικής του ομάδας. Ο ισχυρισμός τους είναι ότι το DNA μας είναι μια 

συσκευή αποθήκευσης δεδομένων και επικοινωνίας. Είναι ένας οργανικός 

υπεραγωγός του οποίου οι μακριές κλώνοι/ίνες, δέχονται εισροές από τον εξωτερικό 

κόσμο. Η δομή των κλώνων του DNA είναι τόσο παρόμοια με τη σύνταξη και τη 

γραμματική της γλώσσας, ώστε η είσοδος αυτή δεν  χρειάζεται καν να ερμηνευτεί ή 

να μετατραπεί σε μορφή που μπορεί να κρατήσει το DNA μας. 
 

Κατάφεραν μάλιστα, να αναδομήσουν τις αλυσίδες του DNA και να διορθώσουν τις 

γενετικές δυσλειτουργίες χρησιμοποιώντας κατάλληλα διαμορφωμένα λέιζερ, που 

θα μπορούσαν να μεταδώσουν ένα σήμα απευθείας στο DNA. Αυτό υποστηρίζει τον 

βασικό ισχυρισμό ότι η υγεία μας εξαρτάται από τις σκέψεις, τα λόγια και τις 

πεποιθήσεις μας. Εάν αυτή η βασική κατανόηση μπορεί να προωθηθεί, το μέλλον 

της θεραπείας του DNA  θα μπορούσε να είναι πολύ πιο ξεκάθαρο από τη μηχανική 

παρέμβαση της αντικατάστασης των βλαστοκυττάρων. Πρέπει απλώς να βρούμε τον 

κατάλληλο συντονισμό και να τον μεταδώσουμε απευθείας στο σκέλος του DNA 

που πρόκειται να επιδιορθωθεί. Όταν προσπαθώ να διεγείρω τη διαδικασία 

θεραπείας με τους πελάτες μου, αυτό ακριβώς είναι η πρόθεσή μου. 

 

Αυτά τα επιστημονικά ευρήματα υποστηρίζονται στο Βιβλίο VII της θαυμάσιας 

σειράς των έργων του Lee Carroll που διοχετεύονται από τον Kryon. Υποστηρίζει 

ότι το DNA μας είναι ένας τεράστιος κάτοχος αρχείων- δίσκων που υπάρχει σε μια 

πολυδιάστατη κατάσταση, κρατώντας ολόκληρο το αρχείο της ψυχή μας ή τα 

«ακασικά» αρχεία. Συγκεκριμένα  περιλαμβάνει: 

 

 λεπτομέρειες για όλα τα γεγονότα και τα συναισθήματα αυτής της διάρκειας 

ζωής 

 παρόμοιες πληροφορίες για όλες τις προηγούμενες ζωές μας 

 τα συμβόλαια  που συμφωνήσαμε να τιμήσουμε 

 τα σχέδια και τις προκλήσεις που έχουμε θέσει για το μέλλον 

 

Εάν εξερευνήσουμε περαιτέρω αυτή τη σκέψη, περιοριζόμαστε μόνο από το εύρος 

της φαντασίας μας. 

 

Θεωρώ ότι ο συμπαντικός  κόσμος είναι ένας  τεράστιο γρανάζι, απεριόριστων 

διαστάσεων, που περιστρέφεται γύρω από μια θεϊκή πηγή στο κέντρο του. 

Συνδεδεμένο σ΄αυτό είναι το γρανάζι του πλανήτη Γη, μικροσκοπικό σε σύγκριση, 

αλλά αρκετά μεγάλο, ώστε να συγκλονίζει την περιορισμένη ανθρώπινη προοπτική 
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μας. Ως άτομα, προσκολλόμαστε στον πλανητικό τροχό και κοιτάζοντας αριστερά 

και δεξιά βλέπουμε τα μικρογρανάζια των δισεκατομμυρίων ψυχών που 

εμπλέκονται στις προσωπικές τους ζωές και ιστορίες. Πάνω μας το φως είναι θολό 

και βλέπουμε μόνο μια συγκαλυμμένη ματιά του μέλλοντος να στρέφεται σιγά-σιγά 

προς την κατεύθυνσή μας. Αυτό το μεγαλύτερο γρανάζι, γυρίζει πολύ αργά, αλλά σε 

εμάς, ως μικροσκοπικά εξαρτήματα,  αυτό φαίνεται αρκετά γρήγορο και η πλήρης 

επανάσταση του γραναζιού της προσωπικής μας ζωής μόλις και μετά βίας 

καταγράφεται ως κίνηση στο κύριο γρανάζι στο οποίο προσκολούμαστε. 

 

Όπου αγγίζουμε το μεγαλύτερο γρανάζι, δημιουργείται ένα μοτίβο παρεμβολής που 

αντιπροσωπεύει την αλληλεπίδραση μεταξύ της προσωπικής μας ιστορίας και της 

μετάβασης του χρόνου στην ευρύτερη εικόνα. Το σημείο αλληλεπίδρασης είναι το 

DNA μας. Καθώς τα παγκόσμια γεγονότα ανοίγονται γύρω μας, έτσι και το DNA 

μας περιστρέφεται, αποκαλύπτοντας τις προκλήσεις και τα μαθήματα που έχουμε 

επιλέξει να βιώσουμε σε αυτή τη συγκεκριμένη σύνδεση στο κυρίαρχο γρανάζι.  
 

Το αποτέλεσμα είναι σαν ένα πρώιμο τυπογραφείο, που έρχεται σε προσωρινή 

επαφή με το χαρτί αλλά αφήνει μια μόνιμο αποτύπωμά  που μπορεί να διαβαστεί  

οποιαδήποτε στιγμή στη συνέχεια. Το DNA μας είναι το ίδιο. Από μόνο του είναι 

ανίσχυρο, αλλά όταν συνδυάζεται με το πέρασμα του χρόνου αφήνει ένα μοτίβο της 

ζωής μας που αποτελεί το ακασικό  αρχείο μας, δηλαδή την ιστορία του ταξιδιού της 

ψυχής μας. Κατά την προετοιμασία μας για τη ζωή μας, επιλέγουμε πού να 

ενταχθούμε στον κύριο γρανάζι και κάποιες από τις εντυπώσεις, που θα γίνουν 

καθώς η ζωή μας περιστρέφεται. Οι προγραμματισμένες, συγχρονικότητες που θα 

μας καθοδηγούν στο δρόμο μας. 

 

Φυσικά, το μελάνι που εφαρμόζουμε και τα χρώματα που δημιουργούμε εξαρτώνται 

από εμάς να τα καθορίσουμε καθώς ζούμε τη ζωή μας. Θα δημιουργήσουμε ένα 

αριστούργημα ή ένα μπερδεμένο χάος; Αυτή είναι η δική μας πρόκληση, αλλά το 

DNA θα καταγράψει την εντύπωση που δημιουργούμε, καθώς αγγίζουμε τον τροχό 

της ζωής και αν υπάρχουν τομείς που χρειάζονται περαιτέρω εργασία σε μια 

μελλοντική προσάρτηση. 

 

Αυτά τα μοτίβα παρεμβολών αποτελούν το αντικείμενο του επόμενου κεφαλαίου, 

αλλά για τώρα είναι αρκετό να πούμε ότι το DNA μας αποθηκεύει και μεταδίδει 

όλες αυτές τις πληροφορίες. Εκπέμπει φωτόνια, τα οποία είναι στοιχειώδη 

σωματίδια, που ταξιδεύουν με την ταχύτητα του φωτός, και φέρουν 

ηλεκτρομαγνητικά φορτία όλων των μηκών κύματος. Αυτές οι πληροφορίες 

λαμβάνονται από τα τρισεκατομμύρια άλλων αλυσίδων  DNA στο σώμα μας, 

διασφαλίζοντας ότι κάθε κύτταρο γνωρίζει την κατάσταση κάθε άλλου κυττάρου.  

 

Τα κύτταρα έχουν συγκεκριμένες αρμοδιότητες και επηρεάζονται περισσότερο από 

άλλα, από συγκεκριμένα συναισθήματα. Το DNA των ηπατικών μας κυττάρων 

μπορεί να αποθηκεύει και να ενεργεί με βάση τον συντονισμό τους με την θλίψη, 

ενώ τα νεφρά μας μπορεί  να ανταποκρίνονται περισσότερο στην ενέργεια του 

φόβου, αλλά μαζί δημιουργούν μια ήδη γνωστή ομάδα. 

 

Αυτή η ολογραφική αντίληψη του ανθρώπινου σώματος είναι απαραίτητη γνώση. 

Εξηγεί γιατί οι επιστήμονες δυσκολεύονται να αποδώσουν μια συγκεκριμένη μνήμη 
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σε ένα συγκεκριμένο τμήμα του εγκεφάλου. Τα σώματά μας διαθέτουν 

δισεκατομμύρια ραδιοφωνικούς σταθμούς που μεταδίδουν τα σήματα τους, μέσω 

του DNA μας, και κάθε όργανο μπορεί να συντονιστεί σε αυτό το σήμα αν το 

επιθυμεί. Αν χάσουμε τη λειτουργία μας λόγω ασθένειας ή μέσω τραύματος, ο 

εγκέφαλος μπορεί να ζητήσει από ένα άλλο όργανο να αυξήσει το δικό του φόρτο 

εργασίας για να καλύψει το κενό. 

 

Αν βάλουμε μαζί αυτές τις σκέψεις, έχουμε μια μικρή εικόνα της εξαιρετικής 

δύναμης του DNA στο εσωτερικό των κυττάρων μας και της δυνατότητάς του να  

επηρεάζει τη ζωή και την υγεία μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι αρνούμαστε το ρόλο της 

επιγενετικής δραστηριότητας. Και τα δύο μοντέλα μοιράζονται την βασική 

πεποίθηση ότι η υγεία μας δεν είναι προκαθορισμένη από τα γονίδια που 

περιέχονται στα πρωτεϊνικοπαραγωγικά στοιχεία του DNA μας, ότι το παρελθόν και 

το παρόν περιβάλλον μας έχουν καθοριστικό ρόλο. 

 

Τα καλά νέα είναι ότι και τα δύο μοντέλα μπορούν να είναι έγκυρα. Η επιγενετική 

εξηγεί πώς το περιβάλλον μας επηρεάζει την παραγωγή πρωτεϊνών, υποδηλώνοντας 

ότι η ίδια η κυτταρική μεμβράνη φέρει την πραγματική νοημοσύνη, που υπαγορεύει 

ποιες πρωτεΐνες παράγουμε και ποια γονίδια ενεργοποιούμε ανά πάσα στιγμή. Το 

μόνο που υπαινίσσομαι εδώ, είναι ότι το ίδιο το DNA έχει κρυμμένα βάθη που δεν 

μπορούμε, ακόμα, να δούμε ή να μετρήσουμε. Βρίσκεται κάτω από το επίπεδο των 

γονιδίων και όχι πάνω από αυτό, με την ικανότητα να ενεργεί σαν μια κεραία και να 

λαμβάνει και να μεταδίδει σήματα σε όλο το σώμα και πέρα από αυτό. Αυτό εξηγεί 

την αποτελεσματικότητά του ως συσκευή καταγραφής και επικοινωνίας. Είναι το 

δομικό στοιχείο πίσω από την ολογραφική φύση του σώματός μας και διασφαλίζει 

ότι κάθε κύτταρο γνωρίζει την κατάσταση κάθε άλλου. 

 

Στην πραγματικότητα, το περιβάλλον μας επηρεάζει όλες τις πτυχές της φυσικής 

παρουσίας μας, από τις μετρήσιμες επιδράσεις στα κύτταρά μας, μέχρι τα γονίδια 

και στη συνέχεια μέχρι το ίδιο το DNA. Κάθε επίπεδο της ύπαρξής μας επηρεάζεται 

από το επόμενο επίπεδο, πάνω και κάτω από αυτό. Έτσι, όταν το 

πρωτεϊνικοπαραγωγικό στοιχείο του DNA αντιγράφεται ως μέρος της διαδικασίας 

δημιουργίας, λαμβάνει κατεύθυνση, τόσο από την λεπτή κωδικοποίηση εντός της 

συνολικής διπλής έλικας, όσο και από την κυτταρική μεμβράνη πάνω από αυτή. 

 

 

Θεραπεία μέσω των αρχείων του DNA μας 
 

Εάν αποδεχθούμε τις αρχές που περιέγραψα παραπάνω, πρέπει να αναγνωρίσουμε 

τον τεράστιο ρόλο που διαδραματίζουμε στην υγεία, την δική μας και των απογόνων 

μας. Δεν μπορούμε πλέον να κατηγορούμε τα γονίδια ή το μεταβολισμό μας, πρέπει 

να δεχτούμε ότι μπορούμε να αναιρέσουμε τις εξωτερικές επιρροές στην υγεία και 

την ευτυχία μας, με την ίδια δημιουργική δύναμη που τα δημιούργησε εξαρχής. Το 

DNA μας είναι η προσωπική μας αυτοβιογραφία, οπότε για να βρούμε πραγματική 

γιατρειά,  πρέπει να θεραπεύσουμε το DNA μας. 

 

Αυτό δεν είναι μια εύκολη πρόταση, καθώς υπάρχουν τόσες πολλές επιρροές στην 

υγεία μας που πρέπει να λάβουμε υπόψη. Πιστεύω ότι μπορούν να συνοψιστούν σε 

δέκα βασικά κεφάλαια που ακολουθούν τώρα. Όλα αυτά καλύπτονται άμεσα ή 
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έμμεσα αναλυτικά μέσα στα θεραπευτικά τμήματα της «Quantum Κ», αλλά καθώς 

κατανοούμε τη διαδικασία θεραπείας, δεν θα απολογηθώ για την σύντομη καταγραφή 

τους σ΄αυτό το σημείο. 

 

1. Εμπειρίες από την τρέχουσα ζωή μας - σωματικές ανισορροπίες και αρνητικές 

βασικές πεποιθήσεις, που προκύπτουν από το περιβάλλον και τα τραύματα αυτής 

της συγκεκριμένης ενσάρκωσης. 

 

2. Το φυσικό μας περιβάλλον - ηλεκτρομαγνητικό και γεωπαθητικό στρες, 

ρύπανση, κακή διατροφή, τοξικότητα και έλλειψη ηλιακού φωτός. 

 

3. Κοινωνικός προγραμματισμός- νόμος, θρησκεία, σχολική εκπαίδευση, γονικές 

επιρροές και άλλη κατήχηση που μπορεί να μας απομακρύνει από την καθαρή 

αλήθεια. 

 

4. Το πνευματικό μας περιβάλλον- ενεργειακές προσκολλήσεις, κατάρες, όρκοι και 

αντικείμενα χαμηλής δόνησης, που έχουμε στην κατοχή μας. 

 

5. Η πνευματική μας ιστορία – επιρροές από προηγούμενες ζωές, που επηρεάζουν 

τη σωματική και συναισθηματική μας ισορροπία σε αυτή τη  ζωή, εγείροντας 

συμπτώματα και ανασφάλειες που φαίνονται ακατάλληλες με βάση την ανατροφή 

μας και τις τρέχουσες συνθήκες. Αυτό περιλαμβάνει συμβόλαια πριν από τη ζωή, 

που ενδέχεται να μην είναι πλέον κατάλληλα για την υψηλότερη ανάπτυξή μας και 

απώλεια / κλοπή της  ψυχής μας. 

 

6. Η πνευματική μας οικογένεια - άλλες πτυχές του εαυτού μας, που 

απολαμβάνουν  φυσική μορφή σε μία άλλη διάσταση, καθώς και οι επιρροές άλλων 

μελών της ομάδας ψυχών, των οδηγών μας και των βοηθών μας. 

 

7. Η προγονική μας κληρονομιά - η επιρροή που μπορεί να έχουν στη ζωή μας 

τώρα τα συναισθήματα και τα τραύματα των προγόνων μας. Στην πραγματικότητα, 

η επιγενετική δραστηριότητα που έχω ήδη περιγράψει. 

 

8. Μοτίβα ασθενειών - τα αποτυπώματα της νόσου, που περιέχονται στο 

ηλεκτρομαγνητικό πεδίο γύρω μας, τα οποία περιέχουν μικρόβια και ασθένειες, 

συμπεριλαμβανομένων και του  βήχα και του κρυολογήματος των κοντινών και  

αγαπημένων μας προσώπων. Περισσότερα για αυτό στο επόμενο κεφάλαιο. 

 

9. Η κληρονομικότητα των ασθενειών - το προφίλ των ασθενειών των προγόνων 

μας, τα μιάσματα, σκουπίδια, που αποτελούν τον πυρήνα της κλασσικής 

ομοιοπαθητικής. Για παράδειγμα, η σύφιλη σε έναν μακρινό συγγενή μπορεί να μας 

προδιαθέτει για έκζεμα ή άλλες δερματικές παθήσεις τώρα. 

 

10. Το συλλογικό ασυνείδητο - τα αρχέτυπα του Carl Jung που αποτελούν τη δομή 

πίσω από τους ατομικούς μας τύπους προσωπικότητας. Όλοι έχουμε στοιχεία του 

πολεμιστή, του παιδιού, του θύματος και του σαμποτέρ κ.λπ. μέσα μας. Το κλειδί 

είναι να τους διατηρήσουμε σε ισορροπία, έτσι ώστε η επιρροή τους να υποστηρίξει 

την ανάπτυξή μας και όχι να την εμποδίζει. 
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Κατά μία έννοια, αυτή η μοναδική πολυπλοκότητα είναι αυτό που διαχωρίζει τον 

άνθρωπο από το θηρίο και είναι τα σκαμπανεβάσματα του ταξιδιού της ψυχής μας 

που μας καθιστούν ευάλωτους σε είδη ασθενειών που είναι αθέατες στο ζωικό 

βασίλειο. Αν φροντίζουμε αυτές τις 10 πτυχές, δεν μπορούμε να μην είμαστε 

ευτυχείς, υγιείς και ικανοποιημένοι. 


