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Κεφάλαιο 6 

  

Αντήχηση  
 

 

 

Η έννοια της αύξησης των δονήσεων χρησιμοποιείται ευρέως από εκείνους που 

θέλουν να εξελιχθούν σε υψηλότερες καταστάσεις υγείας και κατανόησης. Η 

επιστήμη δεν αρνείται τη δονητική ποιότητα κάθε ζωντανής ύλης, αλλά σίγουρα 

αμφισβητεί αυτούς τους πιο λεπτούς ισχυρισμούς. 

 

Αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα εδώ, διότι εξετάζω αυτό το θέμα από μια διαφορετική 

οπτική γωνία, η οποία κινείται παράλληλα με τους αποδεκτούς νόμους της βιολογίας 

και όχι ανταγωνιστικά προς αυτούς. Η επιστήμη αναζητά μετρήσιμες αλήθειες, όπως 

η δομή των κυττάρων μας, ο τρόπος με τον οποίο ο εγκέφαλος επικοινωνεί με το 

σώμα μας μέσω των νευροπεπτιδίων, ο τρόπος που διατηρούμε την ομοιόσταση 

μέσω των ορμονών και των αρνητικών κύκλων ανάδρασης και του μηχανισμού των 

ασθενειών. Θέλω να εξετάσω τα ίδια ζητήματα, αλλά από μια άποψη απόκρισης, 

εξετάζοντας τις λεπτές διαδικασίες της επικοινωνίας που αισθανόμαστε, αλλά δεν 

μπορούμε να δούμε. Αυτό αποτελεί μια ωραία συνέχεια του προηγούμενου 

κεφαλαίου σχετικά με το DNA. 

 

Είμαι πρόθυμος να αποφύγω την παλαιά γη εδώ, καθώς αυτό είναι ένα θέμα που έχει 

καλυφθεί σε μεγάλο βαθμό, αλλά θέλω να χρησιμοποιήσω την εμπειρία μου με τους 

πελάτες και τις πληροφορίες μου, από τις συνήθεις πηγές μου, για να προσθέσω, 

ελπίζω, στη συζήτηση. Ειδικότερα, θέλω να καλύψω το θέμα της εσωτερικής 

επικοινωνίας μεταξύ των κυττάρων μας. Αυτό είναι σημαντικό στο πλαίσιο αυτού 

του έργου, διότι οι αρχές αυτές στηρίζουν το τεχνικό τμήμα του εγχειριδίου. Ζητώ 

από το σώμα μου να απορροφήσει δεδομένα και να θεραπευτεί μέσω της 

εφαρμογής εστιασμένης πρόθεσης, οπότε πρέπει να κατανοήσουμε τη διαδικασία 

με την οποία συμβαίνει αυτό. Δεν μπορούμε να αξιοποιήσουμε την ισχυρή απλότητα 

της πρόθεσης μας, εκτός αν έχουμε ξεκάθαρη αντίληψη για τους μηχανικούς πίσω 

από αυτήν. Όταν οδηγώ το αυτοκίνητό μου είναι μια σχετικά αυτόματη διαδικασία, 

αλλά χρειάστηκαν τα πρώτα χρόνια εκπαίδευσης και άσκησης για να διασφαλίσω 

ότι αυτό το ένστικτο καθοδηγείται σωστά. Το ίδιο ισχύει και εδώ. 

 

 
Το ολογραφικό σώμα 
 

Τα περισσότερα αθλήματα μπάλας βασίζονται σε κάποιο βαθμό στο χρόνο 

αντίδρασης. Όταν είναι καλά εκπαιδευμένο το σώμα πρέπει να ανταποκρίνεται 

σχεδόν αυτόματα μόλις ο εγκέφαλος καθορίσει τη σωστή κίνηση που πρέπει να γίνει. 

Γνωρίζω από τις δικές μου εμπειρίες,  καθώς παίζω κρίκετ,  ότι αν ένα χτύπημα 

στοχεύει στο κεφάλι μου, ενστικτωδώς θα σκύψω ή θα κινηθώ, πριν το συνειδητό 

μυαλό μου,  δώσει οποιαδήποτε οδηγία στο υπόλοιπο σώμα μου να κάνει το ίδιο, να 

το πράξει. Η απαιτούμενη ταχύτητα αντίδρασης είναι πολύ γρήγορη για να μπορεί να 

επιτευχθεί από έναν βρόχο ανατροφοδότησης που επικοινωνεί μέσω του νευρικού 
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συστήματος, ρυθμίζοντας τη σύσπαση και την επέκταση των μυών μέσω μιας σειράς 

νευρολογικών ερεθισμάτων. 

  

Οι αντιδράσεις μας μπορούν να εξηγηθούν μόνο αν κάθε κύτταρο στο σώμα μας 

συντονιστεί στο συλλογικό σύνολο. Όταν αποφασίζουμε ότι το κεφάλι μας πρέπει να 

μετακινηθεί προς τα αριστερά, όλα τα κύτταρα του νευρικού μας συστήματος 

ενεργούν άμεσα βάσει αυτού του σήματος. Ο λόγος που μπορούν να το κάνουν αυτό 

είναι ότι τα κύτταρά μας βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία μεταξύ τους μέσω του 

DNA μας. Οι εκπομπές φωτονίων από το DNA μας ταξιδεύουν με ταχύτητα φωτός 

(δεν αποτελεί έκπληξη καθώς είναι τα συστατικά μέρη ενός φωτεινού κύματος), 

οπότε μόλις καθοριστεί η συνειδητή πρόθεση, οι μύες μπορούν να ανταποκριθούν 

στιγμιαία. Η συνείδηση διαπερνά κάθε κύτταρο του σώματός μας, οπότε όταν 

λαμβάνεται μια απόφαση, είναι άμεσα διαθέσιμη σε όλο το σώμα. Εάν οι αμυντικοί 

μας μηχανισμοί στηρίζονταν σε μια σειρά ανταλλαγών ιόντων μέσω των κυττάρων 

του νευρικού συστήματος, τα αρπακτικά  θα είχαν προ πολλού φροντίσει για την 

εξαφάνισή μας ως είδος. 

 

Η καλύτερη αναλογία που έχω για αυτό είναι ο δάσκαλος που μιλάει στην τάξη. Ο 

δάσκαλος θα μπορούσε να ψιθυρίσει το μήνυμα στον πρώτο μαθητή ο οποίος στη 

συνέχεια το μεταδίδει στο επόμενο άτομο και ούτω καθεξής. Εκτός από το ότι είναι 

δυσκίνητο και χρονοβόρο, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να εξασθενήσει ή να 

αλλοιωθεί. Είναι πολύ πιο αποτελεσματικό για όλους τους ενδιαφερόμενους, αν το 

μήνυμα εκφωνείται δυνατά για να το ακούσουν όλοι οι μαθητές μαζί. 

 

Ένας άλλος τρόπος να εξετάσουμε τη διασύνδεση του ανθρώπου είναι μέσω του 

ολογραφικού μοντέλου. Αυτή είναι σε μεγάλο βαθμό μια μεταφορική εξήγηση για 

τον τρόπο με τον οποίο όλα τα κύτταρα του σώματός μας φαίνεται να κατανοούν 

την κατάσταση κάθε άλλου κυττάρου. 

 

Ο πρώτος σοβαρός υποστηρικτής αυτής της θεωρίας ήταν ο Karl Pribram, όπως 

διερευνήθηκε από τον Michael Talbot στο βιβλίο «Το Ολογραφικό Σύμπαν». Η 

βασική του παραδοχή είναι ότι τα σώματά μας έχουν ολογραφική φύση και ζούμε 

μέσα σε ένα ολογραφικό σύμπαν. Στην πραγματικότητα, όλα τα κύτταρά μας 

περιέχουν πλήρεις πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση όλων των άλλων. Αυτή η 

βασική αρχή διέπει το μεγαλύτερο μέρος της συμπληρωματικής, υγειονομικής 

περίθαλψης, όπου οι θεραπευτές αντιμετωπίζουν τον πελάτη ως μία ολοκληρωμένη 

μονάδα, αναζητώντας τρόπους να θεραπεύσουν το άτομο ως σύνολο και όχι απλώς 

να αντιμετωπίσουν συγκεκριμένα, εντοπισμένα συμπτώματα. 

 

Το ολογραφικό μοντέλο εξηγεί επίσης πώς ο εγκέφαλος είναι σε θέση να 

αποθηκεύσει τόσες πολλές συγκεκριμένες μνήμες - της τάξης των 2,8 x 1020 κατά 

τη διάρκεια μιας ζωής σύμφωνα με τον Talbot - που υπερβαίνουν κατά πολύ τον 

αριθμό των νευρώνων του εγκεφάλου. Σε ένα ολόγραμμα, κάθε διαφορετική οπτική 

γωνία θα μπορούσε να δημιουργήσει μια διαφορετική εικόνα, οπότε ένας νευρώνας 

θα μπορούσε να περιέχει έναν αριθμό αναμνήσεων. Υποψιάζομαι ότι ο Πρίμπραμ 

και ο Ταλόττ θέλησαν αυτό να είναι ένα μεταφορικό μοντέλο και όχι ένα 

κυριολεκτικό «ένα» γιατί η πρακτική εξήγηση που προσφέρουν μας δίνει σαφέστερη 

εικόνα αυτής της διαδικασίας σε λειτουργία: 

 

«Οι νευρώνες έχουν κλαδιά όπως τα μικρά δέντρα και όταν ένα ηλεκτρικό μήνυμα 
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φτάνει στην άκρη ενός από αυτά τα κλαδιά, ακτινοβολεί προς τα έξω, όπως ο 

κυματισμός σε μια λίμνη. Επειδή οι νευρώνες είναι τόσο πυκνά στοιβαγμένοι 

μεταξύ τους, αυτοί οι επεκτεινόμενοι κυματισμοί του ηλεκτρισμού – επίσης ένα 

κυματοειδές φαινόμενο – διασταυρώνονται συνεχώς μεταξύ τους, δημιουργώντας 

μια σχεδόν ατελείωτη και καλειδοσκοπική σειρά μοτίβων παρεμβολής, και αυτά με 

τη σειρά τους μπορεί να είναι αυτά που δίνουν στον εγκέφαλο τις ολογραφικές του 

ιδιότητες». 

 

Αυτή η πρόταση ισχύει για την ηλεκτρική δραστηριότητα του εγκεφάλου, αλλά 

καθώς το DNA είναι επίσης πομπός, είναι εύκολο να επεκταθεί αυτό το μοντέλο στο 

υπόλοιπο ανθρώπινο σώμα. 
  

 

Ο Συντονισμός πίσω από το ολόγραμμα 
 

Έτσι, αν τα σώματα μας έχουν ολογραφική φύση, πώς λειτουργεί αυτό στην πράξη; 

Έχω ήδη αναφερθεί στις εκπομπές φωτονίων από το DNA μας. Αυτά τα 

ηλεκτρομαγνητικά σωματίδια έχουν κυματοειδείς ιδιότητες και εκπέμπονται από τις 

κεραίες του DNA μας με την ταχύτητα του φωτός. Οι εκπομπές τους είναι 

διαθέσιμες στα δισεκατομμύρια σκέλη του DNA στο υπόλοιπο σώμα μας για να τις 

λάβουν και να δράσουν. Έχουν μετρηθεί έξω από το σώμα σε μια εμβέλεια 50 

μιλίων σε ρωσικές στρατιωτικές δοκιμές, έτσι «θεός ξέρει» ξέρει πόσο μακριά 

γίνεται πραγματικά αισθητή η παρουσία τους σε ένα σύμπαν απεριόριστο, πέρα από 

τα όρια του επιστημονικού εξοπλισμού μας. Αυτός ο συντονισμός φωτονίων εξηγεί 

τις πρακτικές λεπτομέρειες πίσω από τους νόμους της έλξης - εκπέμπουμε τα 

συναισθήματα και τις πεποιθήσεις μας και λαμβάνουμε πίσω γεγονότα και  

ανθρώπους σύμφωνα με τα δικά μας σήματα. 

 

Η τεράστια κλίμακα αυτού είναι συγκλονιστική. Ο καθένας από εμάς έχει 

τρισεκατομμύρια κύτταρα και δισεκατομμύρια χιλιόμετρα μήκους ανεξιχνίαστου 

DNA, που εκπέμπουν όλα τα σήματα φωτονίων τους σε κύματα που συγκρούονται 

το ένα στο άλλο, σχηματίζοντας μοτίβα παρεμβολής που δημιουργούν εκ νέου έναν 

συντονισμό. Κάθε σημείο πρόσκρουσης αντιπροσωπεύει μια νέα έκφραση της 

συνείδησής μας, όπου μια επιρροή συναντά μια άλλη για να δημιουργήσει μία τρίτη. 

 

Ως πρακτικό παράδειγμα, φανταστείτε κάποιον με ένα σύστημα πεποίθησης 

βασισμένο στην "ενοχή" που είναι αποθηκευμένο στο DNA του με βάση τα 

γεγονότα της παιδικής ηλικίας. Αυτό το σήμα θα είναι σε συνεχή μετάδοση, ίσως 

αδύναμο, ίσως ισχυρό, αλλά θα υπάρχει εκεί σε κάποιο επίπεδο για να επηρεάζει 

κάθε σκέψη και απόφαση που θα λαμβάνεται στη συνέχεια. Όταν αυτό το 

θεωρητικό πρόσωπο σκέφτεται, ας πούμε, τις επαγγελματικές του προοπτικές, αυτές 

οι δύο αντηχήσεις θα συναντηθούν για να δημιουργήσουν μία τρίτη - ένα υβρίδιο 

καριέρας και ενοχής. Αυτή η σκέψη θα είχε χαμηλότερη απήχηση/αντήχηση  από 

έναν συνδυασμό καριέρας και αυτοπεποίθησης και θα έχει λιγότερο υποστηρικτική 

και ίσως ακόμη και επιζήμια επίδραση στις αποφάσεις και τη συμπεριφορά αυτού 

του ατόμου. 
 

Για να δώσουμε μια ιδέα για την κλίμακα που εμπλέκεται εδώ, μπορούμε να 

εξετάσουμε τέσσερις συντονισμούς  που απελευθερώνονται από τέσσερις δέσμες 

DNA, τις οποίες θα ονομάσουμε Α, Β, Γ και Δ. Μπορεί να νομίζετε ότι αυτό θα 
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δημιουργούσε 4 πρότυπα παρεμβολών, αλλά μαθηματικά, διαπιστώνουμε ότι 

υπάρχουν στην πραγματικότητα 15 συνδυασμοί. Έχουμε: 

 

A, B, C, D, AB, AC, AD, BC, BD, CD, ABC, ABD, ACD, BCD και ABCD. 

 

  

Εάν επεκτείνετε αυτές τις έννοιες για να επιτρέψετε τα τρισεκατομμύρια των 

κλώνων DNA, ο αριθμός των μοτίβων παρεμβολής είναι πέρα από τη φαντασία μας. 

Χρησιμοποιώντας αυτό το μοντέλο, είναι εύκολο να δούμε πώς το DNA μας έχει 

την ικανότητα να αποθηκεύει τις λεπτομέρειες από όλη την ιστορία μας, τις 

μυριάδες των  διαφορετικών συχνοτήτων,  δημιουργώντας ένα κύριο σήμα το οποίο 

είναι στην πραγματικότητα ένας μέσος κραδασμός για το συγκεκριμένο άτομο, 

μοναδικό σε αυτά όπως και στη δική του μυρωδιά. Αυτός ο αρμονικός συντονισμός 

με τη σειρά του μεταδίδει σε ένα ευρύτερο κοινό και αποτελεί μέρος του είδους 

συντονισμού για την ανθρωπότητα. 

 

Υπάρχει μια ενδιαφέρουσα παρενέργεια σ΄όλα αυτά. Εάν οι εκπομπές φωτονίων 

δημιουργούν μοτίβα παρεμβολών που καθορίζουν, ποιοι είμαστε και το επίπεδο της 

συνείδησής μας, τι βρίσκεται στα διαστήματα ανάμεσα στις συχνότητες όπου δεν 

υπάρχει δραστηριότητα; Αυτός είναι ο χώρος ανάμεσα στα κύματα, στην περιοχή 

έξω από τη δόνηση, όπου δεν υπάρχει καθόλου κίνηση. Επιστρέφουμε στον κόσμο 

της ειρήνης, στον χώρο πέρα από τον κόσμο μας, όπου κατοικεί ο Θεός / η Πηγή  - 

Εστία / η Συμπαντική νοημοσύνη που παρέχει τη σιωπή κατά της οποίας μπορεί να 

γίνει  ο συντονισμός μας. 

 

Οι περισσότεροι αρχαίοι πολιτισμοί αναγνωρίζουν τη δύναμη της ησυχίας και του 

διαλογισμού. Μιλούν για τις απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις μας, που βρίσκονται 

μέσα μας και μας αποθαρρύνουν από το να ψάχνουμε έξω από εμάς για θεραπεία. 

Αυτό τώρα έχει περισσότερο νόημα, όταν χαλαρώνουμε το μυαλό μας, ηρεμούμε 

επίσης τη λίμνη των μοτίβων παρεμβολής που δημιουργούνται από το DNA μας.  

Πώς μπορούν να μας κυριεύσουν η ενοχή και η ντροπή όταν τους αρνούμαστε τον 

αντίπαλο κυματισμό με τον οποίο μπορούν να αλληλοεπιδράσουν;  

Εξακολουθούν να εκπέμπουν τα αρνητικά τους μηνύματα, αλλά χωρίς να 

εμπλέκονται συνειδητές σκέψεις, η δύναμη της διαδικασίας τους ξεφεύγει. 

Αντηχούν στο διάστημα αλλά με ελάχιστη επίδραση. 

 

Αυτό μας δίνει την ευκαιρία να συνδεθούμε ξανά με την Πηγή.  Όταν το κάνουμε 

αυτό, απορροφούμε τη θεραπεία και τη γνώση μέσω αυτών των διαστημάτων, 

μετατρέποντας σε κάποιο σημείο την καθαρότητα αυτής της σύνδεσης πίσω στο  

θετικό συντονισμό που μας ταιριάζει περισσότερο εκείνη τη στιγμή. Η θεραπεία 

πραγματικά έρχεται από μέσα μας. 
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Καλοί και κακοί συντονισμοί 
 

Ο κόσμος των δονήσεων πλαισιώνει όλη την ύπαρξη. Ακόμη και οι πνευματικές 

διαστάσεις έχουν έναν συντονισμό, αν και πολύ υψηλό για να τις εκτιμήσουμε όσο 

είμαστε σε φυσική  μορφή. Αυτό προκαλεί την επόμενη σειρά ερωτήσεων - τι είναι 

ένας καλός συντονισμός; Τι συμβαίνει όταν ένας καλός συντονισμός συναντά ένα 

κακό, όταν ο φόβος και η αγάπη ανταγωνίζονται ο ένας τον άλλον; 

 

Θέλω να εξετάσω αυτά τα ζητήματα σε εννοιολογικό επίπεδο, αλλά πρέπει να ακόμη 

να συμφωνήσουμε σε μια βασική κατανόηση σχετικά με τις ιδιότητες των κυμάτων, 

ώστε όταν χρησιμοποιώ έννοιες όπως  «συχνότητα» και  «πλάτος,  να έχουμε μια 

κοινή αντίληψη του τι σημαίνει αυτό. 

 

Για να ξεκινήσουμε λοιπόν, πρέπει να συμφωνήσουμε  για τα φωτόνια. Πρόκειται 

για σωματίδια κβαντικού επιπέδου που συνθέτουν κύματα φωτός. Ταξιδεύουν με 

την ταχύτητα του φωτός και μπορούν να έχουν μια ποικιλία συχνοτήτων για να 

αντικατοπτρίζουν το κύμα φωτός που αντιπροσωπεύουν, είτε αυτό είναι κόκκινο, 

πράσινο είτε ο συντονισμός που εκπέμπεται από το DNA μας. Αυτά είναι τα 

κβαντικά σωματίδια που σχηματίζουν τα μοτίβα παρεμβολής μέσα στο σώμα μας, 

τα οποία ανέφερα ήδη. Στην πραγματικότητα, είναι ο πρακτικός μηχανισμός με τον 

οποίο κάθε κύτταρο γνωρίζει την κατάσταση του κάθε άλλου κυττάρου. 

  

Προχωρώντας, αυτά τα φωτόνια συνθέτουν κύματα φωτός που μπορούν να έχουν 

ποικίλες συχνότητες και εύρος. Για να το εξηγήσω περαιτέρω, εδώ είναι δύο 

κύματα: 

 

 
 

                                                                                                     y 

y                                                

                                                                          1 δευτερ.                                                                                                                                                                                                

1 δευτερ.                                                                            

                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                              

 

                          6 Hertz                                                                                          1  Hertz 

 

 

Υποθέτοντας ότι το μήκος του οριζόντιου άξονα αντιπροσωπεύει ένα δευτερόλεπτο, 

τα παραπάνω γραφήματα δείχνουν ημιτονοειδή κύματα με διαφορετικές συχνότητες 

που μετριούνται σε  Hertz. Ένα Hertz σημαίνει μια πλήρη ταλάντωση ανά 

δευτερόλεπτο. Όσο μεγαλύτερη είναι η συχνότητα, τόσο μεγαλύτερη είναι η 

δόνηση, επομένως, όταν μιλάμε για την εξέλιξη και την αύξηση των δονήσεών μας, 

αυτό είναι το συγκεκριμένο μέτρο στο οποίο αναφέρουμε. 

 

Ως ξεχωριστό θέμα έχουμε το πλάτος. Αυτή είναι η ισχύς του κύματος, δηλαδή η 

ισχύς με την οποία εκπέμπεται αυτή η συχνότητα: 
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6 Hertz Low amplitude                                                    6 Hertz High amplitude 

    

Χαμηλό πλάτος                                                                  Υψηλό πλάτος 

 

 

Αν κάποιος έχει ένα υγιές σώμα, τα όργανα θα συντονίζονται με τη σωστή συχνότητα 

αλλά θα έχουν και ένα υψηλό πλάτος. Αυτό κάνει την κατάσταση της καλής υγείας 

πιο ισχυρή και θα χρειαστούν περισσότερες παρεμβολές από τις κακές ενέργειες και 

τις τοξίνες για να μειωθεί αυτή η βασική ζωτικότητα. 

 

Αυτά τα κύματα είναι συνεχή, δημιουργώντας έναν σταθερό τόνο σε αυτή τη 

συχνότητα, σύμφωνα με την σταθερή απελευθέρωση σωματιδίων φωτονίων από το 

DNA. Υπάρχει, ωστόσο, μια σημαντική ακινησία στο φάσμα συχνοτήτων που δεν 

χρησιμοποιείται, όπως ακριβώς μια μουσική χορδή εξαρτάται από το χώρο που 

δημιουργείται από τις νότες που δεν παίζονται. 

  

Επομένως, αν περιοριστούμε σε μια εννοιολογική θεώρηση, πρέπει να γνωρίζουμε 

πώς ο συντονισμός επηρεάζει τους τρεις βασικούς τομείς: της καλής υγείας, της 

ασθένειας και της επούλωσης. 

 

Πρώτα απ' όλα, δεν πιστεύω ότι υπάρχει ένας τέλειος συντονισμός στο ανθρώπινο 

σώμα, όπως δεν υπάρχει μια τέλεια νότα στη μουσική. Τα σώματά μας είναι μία 

σύνθεση από εκατοντάδες διαφορετικά συστήματα, καθένα από τα οποία έχει μια 

ιδανική συχνότητα που συνδυάζονται για να δημιουργήσουν μια συνολική 

συχνότητα. Αυτός ο συνολικός ήχος είναι αρμονικός όταν το σώμα και το μυαλό 

είναι σε καλή υγεία. 

 

Όταν τα όργανα αυτά εκτίθενται σε δυσαρμονικές δονήσεις από χαμηλά 

συναισθήματα, τοξίνες, περιβαλλοντικές πιέσεις κ.λπ. υπάρχει μια μάχη μεταξύ της 

υγιούς δόνησης του οργάνου και της εξωτερικής επιρροής. Για να παραμείνουμε 

υγιείς, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι θετικές επιδράσεις στο σύστημα αυτό 

υπερβαίνουν τις αρνητικές. Αυτό ισχύει στο εσωτερικό επίπεδο συντονισμού που 

εξετάζουμε εδώ, αλλά και στο πιο μετρήσιμο βιολογικό επίπεδο. 

 

Οι νόμοι της έλξης υπαγορεύουν ότι έλκουμε μαγνητικά τις συχνότητες που μοιάζουν 

περισσότερο με τις δικές μας. Το όμοιο έλκει το όμοιο. Αυτοί οι νόμοι ισχύουν σε 

μακροσκοπικό επίπεδο, όπου ως άτομα μπορούμε να προσελκύουμε γεγονότα και 

ανθρώπους που έχουν μεγαλύτερη απήχηση σε μας και αυτό μπορεί να λειτουργήσει 

τόσο αρνητικά όσο και θετικά. Κάποιος με ιστορία κακοποίησης μπορεί να 
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προσελκύσει βίαιους ανθρώπους, εξίσου έντονα όπως ένας άνθρωπος που αγαπάει θα 

προσελκύσει ανθρώπους που αγαπούν. 

 

Οι συγκεχυμένες σκέψεις, οι αντιφάσεις μεταξύ της συνειδητής πρόθεσής μας και 

των ελαττωματικών συστημάτων πεποιθήσεων δημιουργούν έναν ασύνδετο 

συντονισμό και μια μπερδεμένη έλξη. Πιστεύουμε ότι γνωρίζουμε τι θέλουμε και τι 

αξίζουμε, αλλά το DNA μας μπορεί να εκπέμπει ένα διαφορετικό σήμα φωτονίων. 

 

Αυτοί οι νόμοι ισχύουν επίσης σε μικροοπτικό επίπεδο, όπου συγκεκριμένα όργανα 

έχουν μια φυσική προτίμηση για συγκεκριμένα συναισθήματα, όπως στην ουσία της 

παραδοσιακής κινεζικής ιατρικής. Για παράδειγμα, τα νεφρά μας είναι ευάλωτα στις 

δονήσεις του φόβου και της σεξουαλικής αναποφασιστικότητας, επειδή μοιράζονται 

την ίδια βασική συχνότητα. 

 

Οποιοσδήποτε θεραπευτής συμπληρωματικών θεραπειών θα επιβεβαιώσει τη σχέση 

οργάνων και ορισμένων συναισθημάτων και πιστεύω ότι αυτός είναι ο λόγος. Με 

άλλα λόγια, εάν ένα όργανο συντονίζεται στα 1000 Hertz, είναι φυσικό να έλξει 

συναισθήματα, καλά ή κακά, που συντονίζονται κοντά σε αυτή τη συχνότητα. Είναι 

σαν κάθε όργανο να συντονίζεται σε ένα συγκεκριμένο ραδιοφωνικό σταθμό και θα 

λαμβάνει αυτές τις επιρροές πάνω από όλες τις άλλες. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με 

τις περισσότερες σκέψεις, που υποδηλώνουν ότι τα χαμηλά συναισθήματα είναι 

χαμηλές συχνότητες. Πιστεύω ότι καταστρέφουν την υγεία μας επειδή λειτουργούν 

εντός του φάσματος συχνοτήτων του φυσικού μας σώματος, είτε είναι υψηλές είτε 

είναι χαμηλές. Αν δεν το έκαναν, θα μας προσπερνούσαν, όπως και οι εκπομπές του 

Classical Gold, ενώ είμαστε συντονισμένοι στο Radio 1. 

 

Φυσικά, όπου αλληλοεπιδρούν, μπορούν να προκαλέσουν χάος. Η ζημιά τους 

προέρχεται από τη δημιουργία χάους, μπερδέματος, επηρεάζοντας τη φυσική τάξη 

και τη δομή ενός υγιούς δονητικού κύματος. Η εργασία του Dr Emoto με 

κρυστάλλους νερού το επιβεβαιώνει αυτό. Όλη η εγγενής δύναμη και ομορφιά του 

κρυστάλλου του νερού χάνεται, όταν εκτίθεται στις διαταραγμένες συχνότητες των 

χαμηλών συναισθημάτων. 

  

Αν επιστρέψουμε στα σχέδια κυμάτων μας, μπορούμε να δούμε εικονογραφικά πώς 

ένα χαμηλό συναίσθημα μπορεί να διαστρεβλώσει την υγεία μιας υγιούς δόνησης. 

Πώς σας φαίνεται αυτό; 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Όταν το κοιτάζω, με κάνει να αισθάνομαι πολύ άβολα. εξακολουθεί να συντονίζεται 

στα 6 hertz, επειδή υπάρχουν 6 κύκλοι στο απόσπασμα που παρουσιάζεται, αλλά 

είναι δυσαρμονικό. Όταν αυτό παρεμβαίνει στο συμμετρικό και δομημένο κύμα του 

υγιούς οργάνου μας, θα προκαλέσει βλάβη, ελπίζουμε πολύ λίγο, αλλά αυτό θα 
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εξαρτηθεί από το πόσο ισχυρό είναι. 

 

Παρεμπιπτόντως, όταν με το εκκρεμές  κοιτάζω  ποιο συναίσθημα μοιάζει πιο πολύ 

με αυτή τη γραφική παράσταση, παίρνω την απάντηση, ενοχή. Δυσάρεστο! Σας 

προτείνω να μην το κοιτάτε πολύ. 

 

Αντίθετα, ένα υγιές συναίσθημα θα είχε μια πιο ομοιόμορφη, δομημένη εμφάνιση, 

σύμφωνα με τα κύματα που σχεδίασα νωρίτερα. Αυτά χρησιμεύουν για να 

υποστηρίξουν τη δύναμη του οργάνου και να τον προστατεύσουν από τις 

εξασθενημένες επιδράσεις τυχόν δυσαρμονικών δονήσεων. 

 

Αυτό μας φέρνει πίσω στο πλάτος. Εάν οι νεφροί μας, στο παράδειγμα που 

χρησιμοποιώ, είναι σε υγιή συντονισμό, θα πρέπει να έχουν ένα υψηλό πλάτος, το 

οποίο θα μεταφραστεί σε ένα ισχυρό ενεργειακό σύστημα και ισορροπημένα τσάκρα. 

Οι εξωτερικές επιρροές είτε θα προσθέσουν, είτε θα μειώσουν αυτή τη βασική 

δύναμη. Εάν αυτές οι επιρροές είναι θετικές, οι ιδιοκτήτες αυτών των νεφρών πρέπει 

να βρίσκονται σε «ακμαία υγεία» όπως λέει η παροιμία, αλλά εάν είναι θεμελιωδώς 

αρνητικές, αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε ασθένεια. Επομένως πρέπει να γίνει 

σημαντική διάκριση μεταξύ κάποιου που φοβάται λίγο τις δημόσιες ομιλίες και 

κάποιου που ζει μόνιμα σε κατάσταση βαθιάς ανησυχίας. 

 

Η συχνότητα δεν θα αλλάξει. Το νεφρό εξακολουθεί να είναι νεφρό. Δεν θα 

μετατραπεί μυστηριωδώς σε συκώτι, (περισσότερο για αυτή την έννοια αργότερα), 

αλλά θα μπορούσε να γίνει ισχυρότερο ή ασθενέστερο ανάλογα με την ισορροπία των 

επιρροών. 

 

Με αριθμητικούς όρους, οι επιρροές σε αυτούς τους μυστικούς νεφρούς θα 

μπορούσαν να μοιάζουν με λογαριασμό κερδών και ζημιών. Θα μπορούσαν να έχουν 

μια φυσική δόνηση ύψους +100, η οποία θα υποστηριζόταν από τα οφέλη μιας 

ευτυχισμένης και αγαπημένης οικογένειας (+5), αλλά θα μειωνόταν από τις επιρροές 

μιας αγχωτικής εργασίας και του φόβου της απόλυσης (-8). Το καθαρό αποτέλεσμα 

θα ήταν +97, το οποίο μπορεί να είναι αρκετό για να διατηρηθεί επαρκής ισορροπία 

στα νεφρά, ώστε να εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους. Εάν όχι, η συχνότητα που 

εκπέμπεται θα αναγνωριζόταν από τον εσωτερικό εγκέφαλο του σώματος και το 

σώμα θα αντισταθμιζόταν, αντλώντας ενέργεια από άλλα συστήματα. Ο μεσημβρινός 

των νεφρών μπορεί τότε να ελεγχθεί από  έναν κινησιολόγο και να  αποδειχθεί 

αδύναμος, γεγονός που αντιπροσωπεύει το πρώτο στάδιο κακής υγείας.  

 

Αν συνοψίσουμε αυτό το τμήμα, έχουμε τους ακόλουθους κανόνες: 

 

1. Κάθε όργανο στο σώμα μας έχει μία βέλτιστη συχνότητα 

2. Ένα υγιές όργανο έχει υψηλό πλάτος εντός αυτής της συχνότητας 

3. Κάθε όργανο συντονίζεται με θετικές και αρνητικές επιρροές της ίδιας 

συχνότητας 

4. Τα χαμηλά συναισθήματα και οι τοξίνες έχουν ένα δυσαρμονικό , μη δομημένο 

κύμα, που αποσταθεροποιεί τη δομή του υγιούς οργάνου, στο οποίο παρεμβαίνει 

5. Η συνολική υγεία ενός οργάνου εξαρτάται από το αν οι θετικές επιδράσεις είναι 
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ισχυρότερες από τις αρνητικές  

 

 

Η έννοια της πνευματικής ανάπτυξης 
 
Πρέπει τώρα να εξετάσουμε την έννοια του πνεύματος και της πνευματικής 

ανάπτυξης, της ανύψωσης της δόνησής μας, ως άτομα και ως είδος, ανεβαίνοντας σε 

υψηλότερα επίπεδα κατανόησης και συνείδησης.  

 

Αυτό πρέπει να είναι μία θεωρητική μελέτη , αλλά για μένα το σημείο κλειδί εδώ 

είναι ότι εξακολουθούμε να έχουμε ένα φυσικό σώμα. Εξακολουθούμε να 

αποτελούμαστε από σάρκα και αίμα, ανεξάρτητα από την κατάσταση της φώτισής 

μας. Αυτό το ορατό σώμα δεν αλλάζει, οπότε και η συχνότητα στην οποία λειτουργεί 

παραμένει στατική. 

 

Οι μεγάλες αλλαγές αφορούν την πολυδιάστατη φύση  του σώματός μας. Υπάρχουν 

σχεδόν απεριόριστες διανεμημένες πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη του DNA 

μας, προς μία  εκδοχή των 12 ελίκων, που αντιπροσωπεύει το υψηλότερο δυναμικό 

αυτού που είμαστε. Αυτοί οι επιπλέον έλικες/κλώνοι, υπάρχουν σ΄έναν κόσμο που 

δεν μπορούμε να δούμε, αλλά μπορούμε να έχουμε πρόσβαση μέσω των πιο 

διαισθητικών αισθήσεών μας. Όταν νιώθουμε ότι έχουμε εξελιχθεί, νιώθουμε πιο 

γαλήνιοι, πιο συνδεδεμένοι με τον κόσμο στο σύνολό του και μπορούμε να 

αρχίσουμε να αξιοποιούμε μία αίσθηση άνευ όρων αγάπης για την ανθρωπότητα στο 

σύνολό της.  

 

Με άλλα λόγια, αν και το φυσικό μας σώμα παραμένει αμετάβλητο, τα συναισθήματά 

μας και οι σκέψεις μας αυξάνονται σε συχνότητα. Καθώς ανοίγουμε τους  επιπλέον 

έλικες και τις δυνατότητες του DNA μας, ο συνολικός συντονισμός μας ανεβαίνει, 

καθώς αρχίζουμε να δονούμαστε σε ένα ευρύτερο φάσμα. 

  

Αυτό εντείνει τη διαφορά μεταξύ των παλαιών μοτίβων σκέψης και πεποιθήσεων που 

έχουν κολλήσει στο ασυνείδητό μας και των ανωτέρων καταστάσεων στις οποίες 

ελπίζουμε να φθάσουμε. Το πνεύμα μας δεν μπορεί να ανέβει σε νέα υψηλά επίπεδα 

αν έχουμε συναισθήματα χαμηλής δόνησης που μας κρατάνε πίσω. Θα 

λειτουργήσουν ως άγκυρα που θα εμποδίσει την ανάπτυξή μας σε αυτό το νέο 

δυναμικό. 

  

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο όλοι μας μας καλούμαστε  να ξεκαθαρίσουμε  

γρήγορα τα «πράγματά» μας. Η συνολική μας πρόοδος μετριέται με βάση τη 

χαμηλότερη δόνηση που μας έχει απομείνει και ίσως τώρα διακυβεύονται 

περισσότερα από ποτέ άλλοτε. 
  

Αν δεχτούμε ότι υπάρχουμε,  πέρα από τα φυσικά μας σώματα, μπορούμε να 

αντιμετωπίσουμε τον εαυτό μας σε μια κλίμακα αυξανόμενου συντονισμού. 

Ξεκινώντας από το φυσικό σώμα μας, ανεβαίνουμε μέσω των αιθερικών σωμάτων 

και πέρα από αυτά, σε υψηλότερες διαστάσεις και στη συνέχεια στη σφαίρα που 

καταλαμβάνουμε στο επίπεδο της ψυχής ή της συνείδησης. Έψαξα με την χρήση του 

εκκρεμούς για τα σχετικά επίπεδα και βρήκα τα εξής: 
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Το φυσικό και αιθερικό σώμα ήταν ιστορικά το επίκεντρο των περισσότερων 

θεραπειών. Όταν κοιτάζουμε να διευρυνθούμε, πέρα από τους σημερινούς μας 

περιορισμούς, ανοίγοντας τους 12 πολυδιάστατους κλώνους του DNA μας, 

μετακινούμαστε στις «υψηλότερες διαστάσεις» που υπάρχουν μεταξύ 2345 και 

11.268 Hertz. Πάνω από αυτό βρίσκεται το επίπεδο της ψυχής μας, όταν δεν 

περιορίζεται στη φυσική μορφή. Ο Συντονισμός στον οποίο επιστρέφουμε μετά το 

θάνατο και στον οποίο πολλοί επιδιώκουν, αν στοχεύουν στην πολυσυζητημένη 

κατάσταση «ανάληψης», ενώ βρίσκονται σε φυσική μορφή. 

 

Ένα ενδιαφέρον επίπεδο είναι ακριβώς πάνω από τα αιθερικά σώματα μας. Αυτό 

είναι το επίπεδο μικρού εύρους ζώνης, της απώλειας ψυχής, όπου κατοικούν οι 

πτυχές του πυρήνα του εαυτού μας, όταν εξαναγκαστούν να βγουν έξω  από το 

φυσικό και αιθερικό σώμα, λόγω σοβαρού τραύματος ή αναστάτωσης. 

 

Συνήθιζα να θεωρώ την «απώλεια ψυχής» με γεωγραφικούς όρους, με την χαμένη 

ουσία να αιωρείται κάπου έξω από το φυσικό σώμα, περιμένοντας θεραπεία και τον  

κατάλληλο χρόνο για να επιστρέψει. Τώρα βλέπω την απώλεια της ψυχής με όρους 

συντονισμού, όπου η ουσία που χάθηκε δεν έχει μετακινηθεί στο χρόνο ή στο χρόνο, 

αλλά απλώς αύξησε τη δόνηση της για να κινηθεί ακριβώς έξω από το φυσικό  και το  

αιθερικό  φάσμα και απλά ασφαλής, από τις ζώνες όπου βρίσκονται τα τραύματα και 

τα χαμηλά συναισθήματα. 

 

Όταν προσπαθούμε να θεραπεύσουμε αυτές τις ανισορροπίες, η κατανόηση αυτής της 

έννοιας δίνει ένα επιπλέον επίπεδο πρόθεσης για να βοηθήσει την εστίαση της 

θεραπείας. Όταν θεραπευτεί το βασικό τραύμα, η ουσία της ψυχής μπορεί να πέσει σε 

Φυσικό Επίπεδο 

Αιθερικό Σώμα  

Ζώνη Απώλειας της Ψυχής 

Υψηλές Διαστάσεις  

Δόνηση της Ψυχής στο Πνεύμα 
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συντονισμό και να επανασυνδεθεί με τα αιθερικά σώματα. 

 

 

Θεραπεία με κραδασμούς 
 
Αν συνεχίσουμε να εξετάζουμε τη θεραπεία ως μία μορφή διαχείρισης των κυμάτων, 

πρέπει να καθορίσουμε πώς μπορούμε να εξουδετερώσουμε ή να μετασχηματίσουμε 

καλύτερα τις αρνητικές, δυσαρμονικές αντηχήσεις των χαμηλών συναισθημάτων και 

των τοξινών μας. 

 

Αν πάρουμε ξανά το παράδειγμά μας της ενοχής, έχουμε ένα ανομοιόμορφο κύμα 

που παρεμβαίνει σε όλα όσα αγγίζει. Έχουμε δύο επιλογές εδώ, είτε να το 

διαγράψουμε είτε να το μετατρέψουμε σε μια πιο ισορροπημένη δόνηση  εντός της 

ίδιας συχνότητας. 

 

Για να το διαγράψουμε, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μια έννοια που ονομάζεται 

«συζευγμένη φάση» η οποία αποτέλεσε ένα ισχυρό μέρος των αρχικών εκδόσεων του 

εγχειριδίου Quantum K healing. Στην πραγματικότητα, δημιουργούμε έναν αρμονικό 

συντονισμό που αντικατοπτρίζει ακριβώς τη δόνηση που θέλουμε να διαγράψουμε. 

Το αποτέλεσμα μοιάζει με αυτό: 

 

 
           Φάση Ενοχής                      +       Φάση Συζυγίας               =            Τίποτα  

 

 

 

Τους τελευταίους μήνες έχω μετακινηθεί από αυτή την ιδέα, διότι πιστεύω ότι 

υπάρχει μια καλύτερη διαδικασία. Αντί να το διαγράψουμε, θα πρέπει να 

προσπαθήσουμε να θεραπεύσουμε αυτό το συναίσθημα. Αν εφαρμόσουμε την 

κατάλληλη θεραπεία, μπορούμε να το μετατρέψουμε σε ένα υγιές και αρμονικό 

κυματοειδές μοτίβο - μια ευκαιρία για λύτρωση, αν θέλετε. Αυτό στη συνέχεια 

ενισχύει την καλή υγεία μας και γίνεται θετική δόνηση στον ενεργειακό μας τομέα. 

 

Υποψιάζομαι ότι το Ρέικι και άλλες μορφές ενεργειακής θεραπείας δουλεύουν με 

αυτόν τον τρόπο. Είναι ευφυείς ενέργειες, οπότε όταν τις διοχετεύουμε φέρνουμε μια 

δόνηση που μπορεί να πάρει οποιαδήποτε μορφή και θα ποικίλει ανάλογα με τις 

περιστάσεις του πελάτη. 

 

Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα θεραπειών που κερδίζουν δημοτικότητα με βάση τη 

θεραπεία με συντονισμού. Στον ιατρικό κόσμο έχουμε θεραπεία με υπερήχους για τις 
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πέτρες στα νεφρά και για την ουροδόχο κύστη. ‘Έχουμε επίσης  μηχανήματα 

βιοαντήχησης  που εργάζονται άμεσα με αυτές τις έννοιες και  Zappers που 

χρησιμοποιούνται  για να σβύσουν/διαγράψουν παράσιτα. 

 

Στην  Γερμανία, πρωτοπορούν στην χρήση ήπιων  ηλεκτρικών ρευμάτων  στην 

κατάλληλη συχνότητα για τη θεραπεία όγκων. Η συχνότητα που επιλέγεται 

απορροφάται από τα υγιή κύτταρα, αλλά καταστρέφει την κυτταρική ακεραιότητα 

των καρκινικών κυττάρων μέχρι ο όγκος κυριολεκτικά να μαυρίζει και να ατροφήσει. 

 

Η πρόθεση πίσω από τις αρμονικές στο Quantum K έχει επίσης δονητική φύση. Οι 

ακολουθίες αριθμών, που χρησιμοποιώ, απευθύνονται άμεσα στην κρυσταλλική δομή 

του DNA μας, και επιδιώκουν να μετασχηματίσουν τις αρνητικές εκπομπές, έτσι 

ώστε η δομή και ο συντονισμός οποιουδήποτε DNA, που κρατά αρνητικό 

συναίσθημα, να επανέλθει στην κατάσταση του σχεδίου, δηλ. στη βέλτιστη 

κατάσταση ύπαρξής του. Επικαλούμαι  επίσης τις δονήσεις των κρυστάλλων και των 

φυτών για να υποστηρίξω αυτή τη θεραπεία. 

 

Εδώ είναι ένα παράδειγμα ειδικά προσανατολισμένο προς τον συναισθηματικό 

καθαρισμό. Εάν έχετε πάρει οποιαδήποτε αρνητικότητα από το κοίταγμα του κύματος  

«ενοχής» που σχεδίασα νωρίτερα, η σάρωση αυτού θα το ακυρώσει: 
 

 
 

Η ομορφιά των αρμονικών στο Quantum K είναι ότι αντιμετωπίζουν τα επιβλαβή 

αρχεία, που βρίσκονται στο DNA, μας πριν αυτά μετατραπούν σε εκπομπές 

φωτονίων. Πρέπει να γνωρίζουμε ακριβώς τι προσπαθούμε να θεραπεύσουμε για να 

βοηθήσουμε, να εστιάσουμε την πρόθεσή μας, εξ ου και οι τεχνικές σελίδες που 

περιγράφουν λεπτομερώς όλες τις διαφορετικές αιτίες της κακής υγείας. 

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ολοκληρωμένο κατάλογο, μπορούμε να 

αντιμετωπίσουμε τα βαθύτερα υποκείμενα ζητήματα αντί να προσπαθήσουμε απλώς 

να θεραπεύσουμε τα σωματικά και συναισθηματικά συμπτώματα που προκύπτουν 

από αυτά. Αν βασιζόμαστε σε βότανα και διαδικασίες υγειονομικής περίθαλψης για 

την αντιμετώπιση συγκεκριμένων οργάνων που παρουσιάζουν ανισορροπία, μπορεί  

να κατηγορηθούμε για την ίδια επιπολαιότητα που απευθύνουμε στο ιατρικό 

επάγγελμα. Απλώς χρησιμοποιούμε μόνο φυσικές λύσεις και όχι φάρμακα. 

 

Η ομορφιά της δονητικής θεραπείας είναι επομένως το βάθος της, όταν 

χρησιμοποιείται σωστά. Μπορεί επίσης να προσφέρει άμεση ανακούφιση και θα σας 

δώσω δύο παραδείγματα από την εμπειρία μου ως κινησιολόγος. 

 

Πρώτα απ’ 'όλα, υπάρχει η δοκιμή αφυδάτωσης. Ένας ασθενές βραχίονας στην 

κατάλληλη δοκιμή διορθώνεται αμέσως όταν ο πελάτης πίνει ένα ποτήρι νερό. Τώρα 

με όλες τις πρακτικές έννοιες, το νερό κάθεται άπραγο στο στομάχι του πελάτη, 

οπότε γιατί ο μυϊκός έλεγχος είναι ισχυρός; Θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι αυτός 
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είναι ο τρόπος του σώματος να πει ότι υπάρχει μια θεραπεία, αλλά πιστεύω ότι είναι 

πολύ πιο φυσικό από αυτό. Πιστεύω ότι το σώμα έχει ήδη αντλήσει πολλά από αυτά 

που χρειαζόταν από τη δόνηση αυτού του νερού τη στιγμή που πέρασε τα χείλη του 

πελάτη. Το νερό έχει έναν συντονισμό που συλλαμβάνεται αμέσως από όλα τα 

κύτταρα του ολογραφικού σώματος. Οι θεραπευτικές του ιδιότητες 

απελευθερώνονται αμέσως, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρομαγνητικής 

συχνότητας, ιδανικά 238 millivolts αρνητικού ηλεκτρικού δυναμικού. 
 

Το ίδιο μπορεί να λεχθεί και για τα τρόφιμα. Οι δονήσεις τους αλληλοεπιδρούν με 

τα κύτταρα μας αμέσως μόλις καταναλώνονται. Τα μόρια των υδατανθράκων, των 

λιπών, των πρωτεϊνών, των μετάλλων, των βιταμινών κ.λπ. είναι πολύ μεγάλα για να 

απορροφηθούν άμεσα από τα μόρια των κυττάρων μας. Είναι η συχνότητα του 

φωτός που διεγείρει και ενεργοποιεί τα κύτταρα μας. Περίπου το 96% της σύνθεσης 

του σώματός μας αποτελείται από υδρογόνο, άνθρακα, το άζωτο και οξυγόνο, οπότε 

είμαστε βασικά, αέρια που συγκρατούνται σε φυσική μορφή από τον άνθρακα. 

Είμαστε πολύ πιο κοντά στα φυτά από ό, τι θέλουμε να πιστεύουμε, καθώς η 

ενέργειά μας αντλείται από τις εκπομπές φωτός της τροφής μας, ακριβώς όπως ένα 

φυτό  φωτοσυνθέτει τη δική του πρωταρχική πηγή τροφής - τον ήλιο. 

 

Αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα. Αρκεί να πούμε ότι υπάρχει ένας αόρατος δονητικός 

κόσμος που λειτουργεί παράλληλα με τον παρατηρήσιμο βιολογικό κόσμο, που 

μελετάμε στο σχολείο. 

 

Παρότι εξακολουθούμε να μιλάμε για την άμεση θεραπεία, αξίζει να εξετάσουμε 

ένα άλλο παράδειγμα, αυτό της αποτοξίνωσης. Αν χρησιμοποιούμε βότανα, όπως τη 

Χλωρέλλα, για να καθαρίσουμε το σώμα, βασιζόμαστε στη βιολογική διαδικασία 

χηλίωσης, για να δεσμεύσουμε με το βότανο τα μέταλλα για να προετοιμαστούν για 

την απέκκριση τους. Αυτό μπορεί να διαρκέσει μήνες και δεν υπάρχει καμία 

εγγύηση ότι τα βότανα θα εξαλείψουν κάθε τοξίνη. 

 

Το πλεονέκτημα της δονητικής θεραπείας, είτε μέσω της ομοιοπαθητικής, του 

βιοσυντονισμού, της Quantum K ή του στοχευμένου Ρέικι, είναι ότι 

αντιμετωπίζουμε τον επιβλαβή συντονισμό των βαρέων μετάλλων καθώς και τις 

φυσικές τους ιδιότητες. Όταν δοκιμάζω το επίπεδο τοξικότητας μετά από μια 

θεραπεία, πολύ συχνά διαπιστώνω ότι η μέτρηση είναι «μηδενική». Αυτό πάντα με 

ενδιέφερε, καθώς τα μόρια του μετάλλου πρέπει να παραμένουν ακόμα, σε κάποια 

μορφή. Πιστεύω ότι το σώμα λέει ότι ο αρνητικός κραδασμός έχει ακυρωθεί ακόμα 

και αν παραμείνουν τα μόρια. Υποψιάζομαι ότι το μέταλλο εξακολουθεί να μοιάζει 

με μέταλλο, αλλά έχει εξουδετερωθεί δονητικά και δεν δημιουργεί πλέον ζημιογόνες 

αλληλεπιδράσεις με τα υγιή μας κύτταρα. Τα υπολείμματα θα αποβληθούν σε 

εύθετο χρόνο, αλλά η επούλωση έχει ήδη συμβεί. 
 

Αυτό τιμά την πρωταρχική μου πεποίθηση,  ότι η θεραπεία πρέπει να είναι απλή. 

Πρέπει να κατανοήσουμε τη διαδικασία με την οποία επιτυγχάνεται, αλλά αφού το 

κάνουμε αυτό, η πρόθεσή μας μπορεί να είναι σαφής και ξεκάθαρη. 
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Η θεωρία των μικροβίων 
 

Τέλος, πρέπει να καλύψουμε το συναφές θέμα της θεωρίας των μικροβίων, διότι η 

διαδικασία της μόλυνσης έχει τη δονητική παρεμβολή στον πυρήνα της. Εάν το DNA 

μας μπορεί να αποθηκεύσει και να αντηχήσει τα συναισθήματα, μπορεί να κάνει το 

ίδιο και για τις ασθένειες; 

 

Για να καταλήξουμε σε οποιοδήποτε συμπέρασμα σχετικά με αυτό το τεράστιο θέμα, 

θα πρέπει να εξετάσουμε σύντομα την ιστορία της θεωρίας των μικροβίων του 

Παστέρ, η οποία αποτελεί τη βάση της σύγχρονης και στη συνέχεια να δούμε που 

πέφτει έξω και αν υπάρχει μία μεγαλύτερη αλήθεια που μας περιμένει. Τονίζω και 

πάλι, αν καταλάβετε τι σας κάνει να είστε άρρωστος, βρίσκεστε στα μισά του δρόμου 

προς τη θεραπεία, γι’ 'αυτό παρακαλώ να μείνετε μαζί μου. 

 

Πιστεύω ότι υπάρχουν αρχετυπικά μοτίβα ασθένειας, καθώς και αρχετυπικοί τύποι 

προσωπικότητας που βρίσκονται στο «συλλογικό ασυνείδητο». Ο όρος του Carl Jung, 

ο οποίος αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο οι τυποποιημένοι τύποι συμπεριφοράς 

επηρεάζουν το άτομο είναι γνωστός. 

 

Προτιμώ να το βλέπω αυτό ως τη δονητική επιρροή της συνείδησης του ανθρώπου 

στο ηλεκτρομαγνητικό πλέγμα γης που μας περιβάλλει όλους. Αυτό το πλέγμα 

καταγράφει τον συντονισμό της ανθρωπότητας. Στην πραγματικότητα είναι μια 

περίληψη των προσωπικών αρχείων που τηρούνται στο DNA μας. 

 

Επομένως, έχουμε την ευθύνη να προσέχουμε τι σκεφτόμαστε, τι λέμε, καθώς 

τροφοδοτούμε το κβαντικό ενεργειακό πεδίο με αυτές τις δονήσεις. Όταν αρκετοί 

άνθρωποι σκέφτονται με τον ίδιο τρόπο, οι συνδυασμένες αντηχήσεις δημιουργούν 

ένα ενεργειακό παλιρροϊκό κύμα που παίρνει μορφή, δημιουργώντας είτε συμπόνια 

και αγάπη, είτε υστερία και προκαταλήψεις. Η τρομακτική δύναμη αυτού του 

φαινομένου είναι ότι αρκεί η εστιασμένη πρόθεση μιας μικρής μειοψηφίας του 

πληθυσμού να δημιουργήσει ένα κίνημα που θα μας επηρεάσει όλους. Υπάρχουν 

προφανή παραδείγματα στην πρόσφατη ιστορία μας, που καταδεικνύουν αυτό το 

σημείο, από τους τρομοκρατικούς φόβους και φυλετικές εντάσεις, από τη μία πλευρά, 

μέχρι τις  συμπονετικές αντιδράσεις σε φυσικές καταστροφές, από την άλλη. 

 

Όσον αφορά την ασθένεια, πιστεύω ότι ακριβώς όπως τα άτομα δημιουργούν  μοτίβα 

ασθένειας στον εαυτό τους, έτσι και ο τύπος της ασθένειας που μας προσβάλλει, 

βασίζεται στον συλλογικό κραδασμό της ανθρώπινης φυλής. Οι χαμηλές δονήσεις 

στο συλλογικό ασυνείδητο μεταφράζονται στη φυσική σφαίρα. Μπορούμε να 

κατεβάσουμε αποτελεσματικά τα πρότυπα ασθενειών από το κβαντικό ενεργειακό 

πεδίο γύρω μας όταν εξελισσόμαστε ως φυλή. Το ίδιο συμβαίνει και με τις ασθένειες 

που δημιουργούμε. Η ευλογιά και η πολιομυελίτιδα αντικαταστάθηκαν τώρα από την 

ασιατική γρίπη, το MRSA και το AIDS. Μια μέρα, όταν έχουμε εξελιχθεί πέρα από 

το δονητικό φάσμα της ασθένειας και της αρρώστιας, δεν θα υπάρξουν παθήσεις που 

θα μας επηρεάζουν. Το νόημα στη ζωή μας θα προέλθει από την πνευματική 

ανάπτυξη, όχι από τις καθημερινές μάχες με την υγεία μας. 

 

Αυτό μπορεί να ακούγεται ευφάνταστο, αλλά έχω δει τόσους πολλούς από τους 

πελάτες μου να συστέλλουν βακτήρια και ιούς σχεδόν κατά βούληση. Όπως φεύγει 

μια παρτίδα, έτσι εμφανίζεται μια άλλη. Αυτό το κυνήγι των λοιμώξεων συνεχίζεται 
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μέχρι να παρέμβουμε με κάποιο τρόπο και να βρούμε την υποκείμενη αιτία της 

ασθένειάς τους, η οποία είναι πάντα συναισθηματικής ή περιβαλλοντικής 

προέλευσης. Μέχρι να κάνουμε αυτή την ανακάλυψη, η συναισθηματική 

ανισορροπία έλκει μια ασθένεια ή μια λοίμωξη από τον κβαντικό ενεργειακό πεδίο ή 

από  άλλους ανθρώπους με παρόμοιο συντονισμό. 

 

Η θεωρία των μικροβίων του Παστέρ στηρίζει τη σύγχρονη ιατρική, αλλά δεν 

αναγνωρίζει αυτές τις εξωτερικές επιρροές. 

 

Ακόμα και η Florence Nightingale αναγνώρισε αυτό το γεγονός, δημοσιεύοντας μια 

επίθεση πάνω στη μικροβιακή θεωρία το 1860, πάνω από 17 χρόνια πριν ο Pasteur 

την υιοθετήσει. Είπε για την «λοίμωξη»: 

 

«Οι ασθένειες δεν είναι άτομα που είναι ταξινομημένα σε τάξεις, όπως οι γάτες και τα 

σκυλιά, αλλά  καταστάσεις που αναπτύσσονται η μια από την άλλη. Δεν είναι σα να 

ζεις σ’ ένα  συνεχές λάθος, να αντιλαμβανόμαστε τις ασθένειες όπως κάνουμε τώρα, 

ως ξεχωριστές οντότητες, οι οποίες πρέπει να υπάρχουν, όπως οι γάτες και τα σκυλιά, 

αντί να τις εξετάζουμε ως συνθήκες, σαν μια βρώμικη και καθαρή κατάσταση και 

εξίσου κάτω από μας, από τον έλεγχό μας;  

Ή μάλλον ως οι αντιδράσεις της ευγενικής φύσης, ενάντια στις συνθήκες στις οποίες 

έχουμε τοποθετήσει τους εαυτούς μας;» 

 

Μεγάλωσα πιστεύοντας ότι η ευλογιά, για παράδειγμα, ήταν κάτι από το οποίο 

υπήρξε κάποτε ένα πρώτο δείγμα στον κόσμο, το οποίο συνέχισε να 

πολλαπλασιάζεται, σε μία αέναη αλυσίδα καταγωγής, ακριβώς όπως υπήρξε ένα 

πρώτο σκυλί (ή ένα πρώτο ζευγάρι σκύλων) και ότι η ευλογιά δεν θα ξεκινούσε από 

μόνη της, όπως δεν θα αναπτυσσόταν ένας νέος σκύλος χωρίς να υπάρχει ένας γονέας 

σκύλος. 

 

Έκτοτε  έχω δει με τα ίδια μου τα μάτια και έχω μυρίσει με τη μύτη μου την ευλογιά 

να αναπτύσσονται πρωτογενώς δείγματα, είτε σε κλειστά δωμάτια είτε σε 

υπερπλήρεις θαλάμους, όπου κανονικά δεν μπορούσε να έχει «αναπτυχθεί», αλλά 

πρέπει να άρχισε. Έχω δει ασθένειες να αρχίζουν, να μεγαλώσουν και να περνούν 

από τον έναν στον άλλο. Τώρα, τα σκυλιά δεν μετατρέπονται σε γάτες. 

 

Έχω δει, για παράδειγμα, με λίγο συνωστισμό να αναπτύσσεται συνεχιζόμενος 

πυρετός και με λίγο περισσότερο, τυφοειδής πυρετός και μετά με λίγο  περισσότερο, 

τύφος, και όλα αυτά στον ίδιο θάλαμο ή καλύβα. " 

 

Εάν νομίζετε ότι ένα κρύωμα  είναι πάντα «κολλητικό», παρακαλώ σκεφτείτε το 

ξανά. Τα εμπλεκόμενα βακτήρια μπορεί να περάσουν από κάποιον άλλο σε σας, αλλά 

σε κάποιο επίπεδο πρέπει να έχετε και οι δύο μοιραστεί το ίδιο περιβαλλοντικό ή 

συναισθηματικό άγχος. Μπορεί ακόμα να έχετε προσελκύσει τον κατάλληλο 

συντονισμό της νόσου από το κβαντικό ενεργειακό πεδίο. Ο ιός είναι απλώς το τελικό 

προϊόν της ασθένειας, όχι η ίδια η ασθένεια. Αν κάτι είναι  μεταδοτικό, καταρχήν, 

είναι η συναισθηματική αντήχηση/απήχηση που επέτρεψε στο μικρόβιο να πιάσει 

τόπο. 

 

Αυτό ενισχύει το βασικό σημείο ότι «το όμοιο έλκει το όμοιο» στον κόσμο των 

δονήσεων, είτε εξετάζουμε τα συναισθήματα, είτε τις φυσικές τους εκδηλώσεις, όπως 
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τα βακτήρια, οι ιοί και τα παράσιτα. Για να επιτύχουμε την πραγματική θεραπεία 

πρέπει να κοιτάξουμε πέρα από το μικρόβιο, πέρα από το ίδιο το σύμπτωμα και να 

βρούμε τον συντονισμό  που στηρίζει όλα αυτά. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


