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Όταν μια πεταλούδα κουνά τα φτερά της ... 

 
Θα δείτε αναφορές στην ακολουθία Fibonacci και περιστασιακά το Julia set σε όλη 

την τεχνική ενότητα αυτού του βιβλίου. Αυτή είναι η πρακτική εφαρμογή των 

αριθμητικών ακολουθιών προς όφελος της υγείας μας, όχι τα μαθηματικά που 

διδαχτήκαμε στο σχολείο, αλλά η fractal γεωμετρία, τα μαθηματικά της ίδιας της 

φύσης, όπου οι ευθείες γραμμές απλά δεν υπάρχουν. 

 

Είναι ένα συναρπαστικό θέμα. Αν σας ρωτούσα πόσο νομίζετε ότι είναι η 

ακτογραμμή της Βρετανίας, τι θα λέγατε?  ίσως μερικές χιλιάδες μίλια? Δοκιμάστε 

μερικά εκατομμύρια μίλια. Στην πραγματικότητα, είναι μακρύτερο από αυτό, είναι 

απείρως μακριά. 

 

Αυτό ακούγεται δύσκολο να  το  πιστέψει κανείς, αλλά είμαστε τόσο συνηθισμένοι 

στη μέτρηση των αποστάσεων σε ευθείες γραμμές, που ξεχνάμε πόσο λάθος είναι 

αυτό το σύστημα. Αν περπατούσατε για λίγα λεπτά κατά μήκος ενός μονοπατιού, 

στην κορυφή ενός βράχου, θα καλύπτατε πιθανώς μερικές εκατοντάδες μέτρα σε μια 

περίπου ευθεία γραμμή, αλλά δεν θα είχατε εντοπίσει το ακριβές όριο. Στην 

πραγματικότητα, η άκρη του μονοπατιού μπορεί να καμπυλώνει απαλά και αν 

κοιτάξετε τα βράχια και την άμμο που το σχηματίζουν, θα δείτε εκατοντάδες 

μικροσκοπικές εσοχές καθώς η επιφάνεια φαίνεται να υφαίνεται προς τα εδώ και 

προς τα εκεί, σ’ ένα φαινομενικά τυχαίο μοτίβο. Κοιτάξτε κάτω από ένα 

μικροσκόπιο και υπάρχουν ακόμη περισσότερες ατέλειες μέσα στα όριά του. 

 

Η έννοια αυτή ισχύει ακριβώς μέχρι το ατομικό 

επίπεδο, κατόπιν στο κβαντικό επίπεδο των 

κουάρκ και πέρα από εκεί στο άγνωστο. Αυτή 

είναι η ουσία της fractal γεωμετρίας. Όσο πιο 

βαθιά κοιτάζετε τόσα περισσότερα βρίσκετε. Δεν 

υπάρχει κάτι τέτοιο, όπως μια ευθεία γραμμή στη 

                                                 
1 Σημείωση της μετάφρασης : Με τον διεθνή όρο φράκταλ (fractal, 

ελλ. μορφόκλασμα ή μορφοκλασματικό σύνολο) στα Μαθηματικά, τη Φυσική αλλά και σε πολλές 

επιστήμες ονομάζεται ένα γεωμετρικό σχήμα που επαναλαμβάνεται αυτούσιο σε άπειρο βαθμό 

μεγέθυνσης, κι έτσι συχνά αναφέρεται σαν "απείρως περίπλοκο". 

Κεφάλαιο 7 

 

FRACTAL1  Γεωμετρία 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%89%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CF%87%CE%AE%CE%BC%CE%B1
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φύση, οπότε το μονοπάτι είναι πραγματικά απεριόριστο σε μήκος. 

Επιπλέον, το βάθος του σχεδιασμού που διέπει τη διαδρομή, ένα δέντρο, ένας 

κεραυνός, απέχει πολύ από το τυχαίο. Υπάρχει μια βασική συμμετρία και ένας 

μαθηματικός κώδικας που διέπει όλες τις φυσικές δομές, όσο συγκεχυμένες κι αν 

φαίνονται στο μάτι. Ορισμένα μαθηματικά σχήματα και αναλογίες είναι ιδιαίτερα 

κατάλληλα για τη ζωή και έχουν μια δομή που είναι τόσο ελκυστική για τα μάτια 

όσο και πρακτικά για σκοπούς επιβίωσης. 

 

Για παράδειγμα, αν τα δέντρα και τα φυτά ήταν πιο ψηλά, θα μπορούσαν να 

παρασυρθούν από τον άνεμο. Αν ήταν πιο κοντά θα  μπορούσαν να έχουν  ανεπαρκή 

επιφάνεια για να πιάσουν τις ακτίνες του ήλιου και για να απορροφήσουν ηλιακή 

ακτινοβολία ώστε να συμβεί η φωτοσύνθεση. Υπάρχει τελειότητα σε αυτές τις 

φαινομενικά τυχαίες δημιουργίες της φύσης. Με μαθηματικούς όρους, αυτό εξηγεί 

γιατί η fractal γεωμετρία βασίζεται στην πρόσθεση παρά στον πολλαπλασιασμό των 

αριθμών. Αν η κλασματική (fractal) ανάπτυξη ενός φυτού ήταν εκθετική παρά 

σταδιακή, θα αναπτυσσόταν πολύ γρήγορα και η δομή του θα αποτύχαινε να 

υποστηρίξει τα άκρα του. Η φύση δεν έχει την πολυτέλεια να αντέξει λάθη, γι΄αυτό 

και η ανάπτυξή της είναι πάντα σε απόλυτη αναλογία με τη δομική αντοχή αυτού 

που βρίσκεται από κάτω. 

 

Αυτά τα κοινά πρότυπα σχεδίασης λειτουργούν σε πολλά 

επίπεδα. Όσο πιο βαθιά κοιτάτε, τόσο περισσότερα 

βρίσκετε. Γνωρίζουμε ότι τα ηλεκτρόνια περιφέρονται 

γύρω από τον πυρήνα ενός ατόμου, διατηρούμενα σε 

τροχιά από κάποιο είδος ηλεκτρομαγνητικού ή 

βαρυτικού πεδίου. Αυτό δεν είναι παρά μια μίνι εκδοχή 

του τρόπου με τον οποίο οι πλανήτες περιφέρονται γύρω 

από τον ήλιο, ή του τρόπου με τον οποίο το ηλιακό μας 

σύστημα περιστρέφεται μέσα στον γαλαξία. Αυτές οι 

αρχές ισχύουν γενικά σε όλους τους τομείς, από τη 

μικρότερη νιφάδα χιονιού έως το μεγαλύτερο αστρικό 

σύστημα. Αυτή είναι η κλασική fractal γεωμετρία, με τα μοτίβα να 

επαναλαμβάνονται ξανά και ξανά καθώς μπαίνουμε βαθύτερα στο σχήμα τους ή 

επιστρέφουμε πίσω σε μια ανέλπιδη προσπάθεια να καθορίσουμε τα όριά τους. 

 

Ως παράδειγμα της «αυτο-ομοιότητας»,  ρίξτε 

μια ματιά στην υπέροχη εικόνα στα αριστερά 

και αποφασίστε τι νομίζετε ότι είναι. Η πρώτη 

μου αντίδραση ήταν ότι είναι ένα δίκτυο 

τριχοειδών αγγείων στο ανθρώπινο σώμα ή 

ίσως τα σχέδια σε ένα φύλλο. 

Θα μπορούσε να είναι κάτι από αυτά, αλλά 

στην πραγματικότητα πρόκειται για μια 

φωτογραφία  της NASA  από τις χιονισμένες 

κορυφές και κορυφογραμμές των ανατολικών 

Ιμαλαίων. Οι κατασκευές της φύσης 

ακολουθούν τους ίδιους βασικούς νόμους είτε 
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σε μικρο είτε σε μακρο επίπεδο. Το ένα είναι απλά μια μεγαλύτερη εκδοχή του 

άλλου. 

Ως παιδί, συνήθιζα να κοιτάζω τις σπίθες που πεταγόντουσαν από ένα καιγόμενο 

κούτσουρο στη φωτιά και αναρωτιόμουν αν αυτό ήταν ένα αστρικό σύστημα που 

κατέρρεε σε μια άλλη διάσταση .... και ίσως το δικό μας ηλιακό σύστημα να μην 

είναι τίποτα περισσότερο από μία λαμπερή σπίθα στη φωτιά κάποιας άλλης 

διάστασης, που υπάρχει σε μια κλίμακα πολύ πέρα από τα όρια της φαντασίας μας. 

Είμαι βέβαιος ότι όλοι μας είχαμε παρόμοιες σκέψεις στην εποχή μας. ‘Ίσως αυτές 

οι βαθιές αλήθειες να βρίσκονταν εν υπνώσει μέσα σε όλους μας, μέχρι που τις  

καταπιέσαμε με τις περιορισμένες έννοιες των μαθηματικών, με βάση την 

Ευκλείδεια γεωμετρία  στο σχολείο. 

 

Αυτές οι θεωρητικές συνδέσεις υποδηλώνουν ότι πρέπει να υπάρχει κάποιο βασικό 

δομικό στοιχείο,  κάποια βασική μαθηματική αρχή που εξηγεί την ανάπτυξη ενός 

εμβρύου στη μήτρα, την ανάπτυξη ενός φύλλου σε ένα δέντρο και τον τρόπο που οι 

πλανήτες γυρίζουν σε τροχιά γύρω από τον ήλιο. Αυτό ήταν το Άγιο Δισκοπότηρο 

των μαθηματικών για αιώνες. Φαίνεται ότι ο Αϊνστάιν δεν το γνώριζε στην εποχή 

του, αλλά οι σύγχρονοι κβαντικοί φυσικοί αρχίζουν τώρα να ορίζουν αυτές τις 

ενοποιητικές αρχές. Έχουν βρει απλές εξισώσεις που φαίνεται να εξηγούν τις 

γεωμετρικές αναλογίες της ίδιας της ύλης και της ζωής, με ενοποιημένες αναλογίες 

που συνδέουν όλες τις μορφές ύπαρξης. 

 

Η φτέρη στα αριστερά φαίνεται εντυπωσιακή και αποτελεί ένα 

εξαιρετικό παράδειγμα της φύσης. Στην πραγματικότητα, 

δημιουργήθηκε από τον Roger Bagula και είναι το 

αποτέλεσμα των 100.000 επαναλήψεων του μαθηματικού 

τύπου: 

xn + 1 = a xn + b yn + e  

yn + 1 = c xn + d yn + f 

 

Όπως όλα τα καλά προοδευτικά fractal, ο σχεδιασμός είναι 

αυτο-παρόμοιος. Διατηρεί τις ίδιες αναλογίες όσο βαθιά κι αν 

εξετάσεις το σχεδιασμό του. Κάθε φύλλο της φτέρης, είναι μία 

ολοκληρωμένη φτέρη από μόνη της. 

 

Αν θέλετε να διαβάσετε περισσότερα για την εμφάνιση της προόδου του Fibonacci 

στη Φύση, η αγαπημένη μου ιστοσελίδα σχεδιάστηκε από τον  Dr Ron Knott2. Εξηγεί 

τα μαθηματικά αλλά έχει και μερικά υπέροχα παραδείγματα και φωτογραφίες για το 

πώς εμφανίζονται στη Φύση. 

 

Η ομορφιά αυτού του τύπου των μαθηματικών είναι ότι η εξίσωση στον πυρήνα της 

είναι σχετικά απλή. Ακριβώς όπως ο υπολογισμός του Πι (22/7) οδηγεί σε μια 

απείρως επεκτεινόμενη πρόοδο, το ίδιο κάνει και η επέκταση μιας βασικής εξίσωσης 

στη Fractal γεωμετρία. 

 

Το θέμα των γονιδιωμάτων και του DNA είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον σε αυτό το 

πλαίσιο. Έχουμε περίπου 3 δισεκατομμύρια ζεύγη βάσεων DNA σε όλα τα 75 

                                                 
2 www.mcs.surrey.ac.uk/Persokal1/R.Knott/Fibonacci/fibnat.html 
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τρισεκατομμύριά μας κύτταρα - που είναι πάρα πολύ υλικό από DNA. Τα γονίδια μας 

είναι το ενδιάμεσο βήμα που καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο αντιγράφεται το 

DNA στο εσωτερικό των κυττάρων μας. Πρόσφατες επιστημονικές ανακαλύψεις σε 

αυτό το νέο πεδίο προκαλούν έκπληξη γιατί γίνεται ξεκάθαρο ότι οι περισσότερες 

παραλλαγές της ζωής σε αυτόν τον πλανήτη μοιράζονται ένα μεγάλο ποσοστό του 

DNA μας. 

 

Πώς νιώθετε όταν γνωρίζετε ότι μοιραζόμαστε το 99% των γονιδίων μας με έναν 

χιμπατζή, το 40% με κάποια είδη ψαριών και το 40% με μια μπανάνα; Ελπίζω να 

καταλαβαίνετε που το πάω. Διαφορετικές μορφές ζωής μπορούν να δημιουργηθούν, 

με την παραμικρή μόνο τροποποίηση της γενετικής σύνθεσης. Το DNA που 

βρίσκεται από κάτω είναι η απόλυτη fractal  έκφραση, με δομή και δύναμη που 

προέρχεται από έναν απλό αλλά fractal πυρήνα.  

 

Είναι η επέκταση αυτού του βασικού σημείου εκκίνησης που οδηγεί στην 

ατομικότητα και τις διαφορές μεταξύ όλων των κατοίκων του ζωντανού κόσμου. Η      

fractal γεωμετρία εξηγεί πώς αυτή η αρχική θέση μπορεί να γίνει απείρως πολύπλοκη 

και ποικιλόμορφη, δίδοντας την εσφαλμένη εντύπωση ασυμμετρίας, χάους και 

αποσύνδεσης, ενώ στην πραγματικότητα όλα συνδέονται. 

 

Αυτές οι έννοιες εξηγούν πραγματικά την εξέλιξη της ζωής, ενώ αφήνουν χώρο για 

την ύπαρξη μιας Θείας σπίθας, ως το έναυσμα πίσω από αυτήν, αν θέλετε να 

αναζητήσετε μία. Στην ουσία, όλα συνδέονται. Μια πεταλούδα που πετάει, που 

ανοίγει τα φτερά της, πραγματικά έχει απήχηση σε όλο τον πλανήτη και πέρα από 

αυτόν. 

  

 

Τα μαθηματικά δομικά στοιχεία της ζωής 
 

Εάν υπάρχει πραγματικά ένας ενοποιητικός τύπος που εξηγεί τη δημιουργία όλων, 

τότε ίσως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την κατανόηση για να στηρίξουμε 

την υγεία μας. Για να διερευνήσουμε περαιτέρω αυτή την ιδέα, πρέπει να εξετάσουμε 

τα βασικά μαθηματικά πίσω από αυτές τις αρχές. Η αφετηρία μας πρέπει να είναι μια 

κατάλληλη fractal εξίσωση, μια εύκολη στη χρήση, αλλά αρκετά σαφής για τη 

νοημοσύνη του σώματός μας, για να καταλάβει την πρόθεση πίσω από το σχηματισμό 

της. 

 

Ορισμένα fractals βασίζονται στην τετραγωνική ρίζα αρνητικών αριθμών, γεγονός 

που μας οδηγεί στον εννοιολογικό κόσμο περισσότερο από ό,τι χρειάζεται να 

ταξιδέψουμε. Για το λόγο αυτό, η ακολουθία Fibonacci είναι η τέλεια εξίσωση. 

Χρησιμοποιεί «πραγματικούς» αριθμούς, οι οποίοι είναι ευκολότεροι να ερμηνευτούν 

από  το σώμα μας. 

Αυτό είναι το κεντρικό σχέδιο πίσω από τις εξισώσεις αυτού του εγχειριδίου. Έχω 

χρησιμοποιήσει περιστασιακά μια ακολουθία Julia Set σε μερικές περιοχές, αλλά 

μόνο όταν εργάζομαι με έννοιες έξω από τις βασικές λειτουργίες του ανθρώπινου 

σώματος, όπως το μπλοκάρισμα του ηλεκτρομαγνητικού στρες ή την εξουδετέρωση 

του τραύματος της οδοντικής εργασίας. 
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Ας εξετάσουμε πρώτα μία άλλη ακολουθία: την πραγματική πρόοδο Fibonacci, που 

ξεκινά με 0 και 1. (μου αρέσουν τα υπονοούμενα εδώ. Εν αρχή το τίποτα, μετά 

υπήρξε η πρώτη πράξη της  δημιουργίας) 

 

0 + 1 = 1         1 + 1 = 2         1 + 2 = 3         2 + 3 = 5         3  +  5  =  8  ….  Και πάει 

λέγοντας  

…..0,  1,  1,  2,  3,  5,  8, 13,  21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597 κ.λ.π. 

 

Θα δείτε ότι, αν και οι αριθμοί είναι διαφορετικοί, η αναλογία μεταξύ τους 

εξελίσσεται γρήγορα στη «χρυσή αναλογία», όσο υψηλότεροι είναι οι αριθμοί, τόσο 

πιο ακριβή είναι η συσχέτιση. Η μαθηματική αναπαράσταση αυτής της ακολουθίας 

προσθέσεων έχει ως εξής:  

                                          F (n+2) = F(n+1) +F(n)  -  +

Το μόνο που λέει αυτός ο τύπος είναι ότι ο τρίτος αριθμός στην  ακολουθία (n+2) 

είναι η πρόσθεση των δύο προηγούμενων, (n+1) και (n).   Έχω προσθέσει σύμβολα 

απείρου   -  +δείξω ότι η fractal θα πρέπει να υπολογίζεται και προς τις 

δύο κατευθύνσεις, όπως στη φύση, όπου δεν υπάρχει αρχή ή τέλος στο βάθος των 

υπολογισμών. 

 

Έχω προσθέσει επίσης τις λέξεις «3 διαστάσεις» όπου εμφανίζεται ο βασικός τύπος, 

για να είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι οι οργανισμοί μας απορροφούν την εξίσωση ως 

τρισδιάστατη έννοια. Προσθέτοντας μια θέση εκκίνησης για (n) και (n + 1), φτάνουμε 

σε μια μοναδική fractal εξέλιξη: 

 

F (n + 2) = F (n + 1) + F (n) -  +3 Διαστάσεις 

  Εκκίνηση (n) = 5 και (n + 1) =8 

 

Τώρα έχετε την βασική φόρμουλα που εμφανίζεται στο τεχνικό τμήμα αυτού του 

εγχειριδίου. Ο βασικός  τύπος (πυρήνας)  εμφανίζεται αμετάβλητος, αλλά τα σημεία 

εκκίνησης ποικίλλουν ανάλογα με τις ανάγκες κάθε συγκεκριμένης εφαρμογής. Για 

τη νοημοσύνη του σώματος, αυτό αντιπροσωπεύει τη λεπτή διαφορά ανάμεσα στο 

σχήμα ενός ήπατος ή ενός νεφρού. Και οι δύο είναι χτισμένες σύμφωνα με fractal 

νόμους, αλλά και η μικρότερη ποικιλία στο σχεδιασμό δημιουργεί ένα τελείως 

διαφορετικό αποτέλεσμα, όταν επαναλαμβάνεται χιλιάδες φορές, ακριβώς όπως 

ακριβώς έχουμε δει με DNA και γονιδιώματα. 

 

 

 

Fractal Θεραπεία του σώματος 

 
Αυτά τα βασικά μαθηματικά μπορεί να μην εξάπτουν τη φαντασία σας, αλλά εδώ 

είναι το σημείο όπου γίνεται ενδιαφέρον. Αυτές οι εξισώσεις αντιπροσωπεύουν τον 

κύκλο ανάπτυξης της ίδιας της ζωής, που επεκτείνεται από έξω, όπως τα κλαδιά και 
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τα φύλλα εμφανίζονται από τα άκρα του φυτού ή του δέντρου. 

 

Σε συμφωνία με όλη τη φύση, το ανθρώπινο σώμα είναι μια συνεχώς εξελισσόμενη 

έκρηξη αυτών των εξισώσεων. Το DNA μας, τα κύτταρα, τα όργανα, οι διαστάσεις 

του προσώπου μας υπακούν σε όλους τους βασικούς νόμους της fractal εξέλιξης. 

 

Υπάρχουν πολλά παραδείγματα που θα μπορούσα 

να χρησιμοποιήσω, αλλά ένα προφανές είναι το 

ανθρώπινο χέρι. Αν κοιτάξετε οποιοδήποτε δάχτυλο, 

θα δείτε ότι οι αρθρώσεις αυξάνονται σε μέγεθος 

καθώς οδηγούνται προς την παλάμη του χεριού σας. 

Αυτή η αύξηση ακολουθεί fractal αναλογίες δηλ.  

αναλογία 1 προς 1.618. 

Εάν συνεχίσετε, ο ίδιος ρυθμός ανάπτυξης 

εμφανίζεται μεταξύ των δακτύλων μας και του 

πλήρους χεριού μας, του αντιβραχίονά  μας, και του 

συνολικού μήκους του βραχίονα μέχρι τον ώμο κλπ. 

Αυτές οι αναλογίες εμφανίζονται στις περισσότερες 

περιοχές του σώματός μας, από το  DNA και προς τα πάνω. Όσο πιο υγιής και 

ελκυστική είναι η εμφάνιση του ατόμου, τόσο πιο ακριβείς συμμορφώνονται με 

αυτήν την βασική αναλογία. 

 

Το ίδιο ισχύει και για έργα ζωγραφικής, τα γλυπτά και τα κτίρια. Κάθε σύνθεση με 

αναλογίες fractal είναι φυσικά ελκυστική στο μάτι. 

 

Υπάρχουν επίσης ενδείξεις της «αυτο-ομοιότητας» των fractal μέσα στο ανθρώπινο 

σώμα. Ο πνεύμονας είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα αυτού, με έναν σαφώς 

επαναλαμβανόμενο σχεδιασμό σε πολλά διαφορετικά επίπεδα ανάλυσης. Ο 

αεραγωγός διαιρείται και επαναδιαιρείται όπως τα κλαδιά ενός δέντρου ή οι 

παραπόταμοι ενός ποταμού. Κάθε τμήμα του πνεύμονα χωρίζεται σε βρόγχο και 

έπειτα σε βρογχίλια και τέλος σε κυψελίδες, όπου λαμβάνει χώρα η ανταλλαγή 

αερίων. 

 

Αν προχωρήσουμε περαιτέρω σε αυτές τις έννοιες, θα πρέπει να υπάρχει μια 

διαφορετική ακολουθία για κάθε μία από τις προόδους στο ανθρώπινο σώμα. Θα 

μπορούσε μια ασθένεια να είναι ένα σημάδι μιας λανθασμένης προόδου εξέλιξης; 

Εάν σ’ ένα ήπαρ έχουν συσσωρευτεί βαρέα μέταλλα και υποσιτίζεται από 

διατροφικά ανεπαρκή διατροφή, δεν θα μπορούσαμε να το επιστρέψουμε στην 

τέλεια κατάστασή του, εφαρμόζοντας εκ νέου την αρχική fractal εξίσωση; 

 

Πιστεύω ότι μπορούμε. Όταν ένας υπολογιστής πάει στραβά, τον επανακινούμε για 

να επανεγκαταστήσουμε την άθικτη κύρια έκδοση. Το ανθρώπινο σώμα είναι ένας 

βιο-υπολογιστής, οπότε γιατί να μην εφαρμόσουμε την ίδια έννοια, 

χρησιμοποιώντας μια γλώσσα που γνωρίζουμε ότι καταλαβαίνει την fractal 

γεωμετρία; Τελικά, είμαστε φτιαγμένοι, από ένα, από τα πιο εμπνευσμένα fractals   - 

το DNA - γι 'αυτό απλά πρέπει να μιλάμε τη γλώσσα του. 

 

Με αυτόν τον τρόπο, δεν επαναλαμβάνουμε απλώς την εμβρυϊκή ανάπτυξη του 

σώματός μας από τα πρώτα αρχικά κύτταρα. Τα σώματα μας βρίσκονται σε συνεχή 
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κατάσταση αποσύνθεσης και αναδόμησης, με τις περισσότερες δομές και όργανα να 

αντικαθίστανται πλήρως κάθε λίγες εβδομάδες ή μήνες. Αν μπορέσουμε να κάνουμε 

μια μικρή προσαρμογή σε αυτή τη διαδικασία με θετικό τρόπο, ακόμη και ένα 

νοσούν σώμα έχει τη δυνατότητα να θεραπευτεί. Εάν το ίδιο το όργανο δεν έχει 

υποστεί βλάβη, που να μη διορθώνεται, η βελτίωση κατά 1% για  πολλούς κύκλους 

αναγέννησης θα μπορούσε τελικά να μας οδηγήσει πίσω στον τέλειο αρχικό 

σχεδιασμό μας ή τουλάχιστον να βελτιώσει το φυσικό χρόνο αποκατάστασης. 

 

Με την πρόσβαση στην παγκόσμια νοημοσύνη μέσω της δοκιμής μυών, βρήκα αυτό 

το οποίο πιστεύω,  ότι είναι οι βασικές ακολουθίες πίσω από τα βασικά στοιχεία του 

ανθρώπινου σώματος. Αυτό παρέχει γρήγορη και αποτελεσματική υποστήριξη για 

το φυσικό σώμα ενώ εργαζόμαστε ταυτόχρονα για τις πιο λεπτές υποκείμενες αιτίες 

χρησιμοποιώντας άλλες ενότητες του εγχειριδίου. Τα συμπτώματά μας προσφέρουν 

μαθήματα και καθοδήγηση. Αν αγνοήσουμε τα βασικά μηνύματα απλά 

καθυστερούμε την επιστροφή από την πραγματική ασθένεια. 

 

Μία πολύ διαισθητική φίλη μου, η Annie Maysmith, καθοδηγήθηκε  να περιγράψει 

τη fractal διαδικασία ως εξής: 

«Το σώμα ξέρει καλύτερα. Είναι πολύ πολύπλοκο και αλληλοσυνδεόμενο για να το 

κατανοήσει ο εγκέφαλος. Οι fractal εξισώσεις καταγράφουν αυτή την 

πολυπλοκότητα. Θέτουν το σώμα σε κίνηση και διορθώνουν τυχόν 

μπλοκαρίσματα». 

 

Η Fractal θεραπεία δουλεύει. Δοκιμάστε το και δείτε. Μπορεί να μη βγάζει νόημα, 

αλλά δεν μπορούμε να καταλάβουμε την πολυπλοκότητα σε αυτή την κλίμακα. 

Αλλά μπορούμε να το νιώσουμε όταν το σώμα μας ανταποκρίνεται. Το σώμα θα 

αγαπήσει την κίνηση σε ένα πλαίσιο χωρίς θόρυβο. Σύντομα θα γουργουρίζει. Αυτή 

είναι η κατάσταση της ομοιόστασης. 

  

Αυτή είναι μια καλή περίληψη των κυριότερων ως εδώ  σημείων. Δεν χρειάζεται να 

κατανοήσουμε πλήρως πως λειτουργεί αυτή η διαδικασία, απλά πρέπει να το 

προσπαθήσουμε με  μια διευρυμένη σκέψη και να νιώσουμε την ανταπόκριση. 

  

 

Η Fractal φύση του νου 
 

Η σχέση μεταξύ της fractal γεωμετρίας και της φυσικής 

ανάπτυξης του ανθρώπινου σώματος, είναι σε μεγάλο 

βαθμό αποδεκτή και πιστεύω ότι είναι λογικό να 

υποστηρίζουμε τη χρήση αυτών των αρχών για να 

επηρεάσουμε την υγεία μας σε φυσικό επίπεδο. 

Μεγαλύτερη πρόκληση είναι η αιτιολόγηση της χρήσης 

των  fractals για την υποστήριξη της συναισθηματικής και 

ενεργειακής θεραπείας. Για να λειτουργήσει αυτό, η λεπτή 

ενέργεια πρέπει να κινείται με μία συμμετρία που 

συμμορφώνεται με αυτές τις φυσικές αναλογίες. Υπάρχει κάποια αιτιολόγηση αυτής 

της άποψης; 
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Πιστεύω ότι υπάρχει. Ο εγκέφαλος και το κεντρικό νευρικό σύστημα είναι 

παραδείγματα δέους της ανάπτυξης fractals, με ένα δίκτυο νευρικών οδών που είναι 

το κλειδί για τις αναμνήσεις και τα συναισθήματά μας. Δεν μπορούμε, ωστόσο, να 

πούμε ότι αυτές οι οδοί περιέχουν τις μνήμες ή τα συναισθήματά μας. Αυτό 

εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο πολλών συζητήσεων. Εδώ και πολύ καιρό 

έχουμε απομακρυνθεί από την πρόταση,  ότι βρίσκονται σε ένα συγκεκριμένο τμήμα 

του εγκεφάλου, αλλά τώρα υπάρχουν προτάσεις ότι δεν βρίσκονται καθόλου στον 

εγκέφαλο. Πρόσφατοι συγγραφείς - ειδικότερα ο Rupert Sheldrake – υποστηρίζουν 

ότι στην πραγματικότητα βρίσκονται στο Πεδίο Μηδενικού Σημείου (Zero Point 

Field )  και ο εγκέφαλός μας είναι απλώς το εργαλείο που χρησιμοποιούμε για να τις 

ανακτήσουμε. 

 

Μελέτες με MRI - σαρωτές μαγνητικής τομογραφίας - έχουν δείξει ότι διαφορετικές 

περιοχές του εγκεφάλου φωτίζουν όταν μπαίνουμε στην τράπεζα μνήμης, αλλά αυτή 

είναι η πηγή τους ή το σημείο ανάκτησής τους ; Υπάρχει επίσης ένα έργο ζωής από 

πρωτοπόρους όπως ο David Bohm, ο Karl Pribram και ο Michael Talbot που 

δηλώνουν ότι ο εγκέφαλος είναι στην πραγματικότητα ολογραφικός. Μια έννοια 

που εξηγεί την απίστευτη ικανότητα του εγκεφάλου για  αποθήκευση δεδομένων. 

 

Ανεξάρτητα από το πού βρίσκονται πραγματικά τα συναισθήματά μας, γνωρίζουμε 

ότι ο εγκέφαλος είναι ο αγωγός για αυτά και ότι είναι fractal εκ φύσεως. Τόσο η 

φυσική δομή των πτυχών του εγκεφάλου όσο και τα μοτίβα του εγκεφαλικού 

κύματος, όπως μετριούνται από ένα ηλεκτροεγκεφαλογράφημα, έχουν fractal 

ιδιότητες. Οι Mikiten, Salvingaros και Hing-Sing Yu στο Πανεπιστήμιο του Τέξας 

εγείρουν την ενδιαφέρουσα πρόταση ότι η πολυπλοκότητα του εγκεφάλου κρύβεται 

σε μια απλή fractal αρχή: 

 

«Η βασική μας θέση είναι ότι όταν ένα fractal σύστημα παράγει ένα νέο σύστημα, 

αυτό έχει τις ίδιες ιδιότητες και τα ίδια χαρακτηριστικά με το πρώτο σύστημα- 

ειδικά την ιεραρχική σύνδεση. Έτσι, νοητικοί συσχετισμοί που αρχικά φαίνεται να 

απαιτούν τεράστια μήκη κώδικα (και κατά συνέπεια θα μπορούσαν να 

χαρακτηριστούν πολύπλοκοι) μπορεί στην πραγματικότητα να αντιμετωπιστούν με 

πολύ σύντομους κώδικες. Αν αυτό συμβαίνει πράγματι, τότε ο ανθρώπινος νους θα 

μπορούσε να χρησιμοποιεί fractal κωδικοποίηση, ως έναν πρότυπο τρόπο 

κωδικοποίησης τεράστιων αλυσίδων, σχετικών σκέψεων, σε μια ενιαία fractal 

οντότητα». 

 

Άλλοι ερευνητές, όπως ο Alan Watts, έχουν διερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο 

λειτουργεί ο εγκέφαλος υπό την επήρεια ψυχεδελικών φαρμάκων και έχουν 

εντοπίσει μια fractal απόκριση στις κατασκευές του. 

 

Υπάρχουν περαιτέρω στοιχεία για αυτό το είδος σκέψης. Ο φυσικός Richard Taylor 

του Πανεπιστημίου του Όρεγκον, μελετά fractal εξισώσεις σε μια προσπάθεια να 

καταλάβει, πώς και γιατί, μερικές από αυτές μας δίνουν μια νοητική ώθηση, 

ιδιαίτερα εκείνες που συναντάμε συχνότερα στη φύση. Ερευνά εάν η έμφυτη 

αναγνώριση των fractals μαθαίνεται, ή συμβαίνει, ενστικτωδώς. Αν μπορέσουμε να 

κατανοήσουμε πραγματικά τη σχέση μας μαζί τους, μπορούμε να αρχίσουμε να 

χρησιμοποιούμε τις ιδιότητές τους στο σχεδιασμό κτιρίων και περιβάλλοντος 

πόλεων.  
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Επομένως, μπορούμε  να πούμε ότι η ιδέα πως ο εγκέφαλός μας λειτουργεί με 

fractal τρόπο είναι υπό διερεύνηση. Όπως δήλωσε ο Lyall Watson, «Αν ο 

ανθρώπινος νους ήταν αρκετά απλός για να τον καταλάβουμε, θα είμασταν πολύ 

απλοί για να το καταλάβουμε». Θεωρώ καθησυχαστικό να πιστεύω ότι θα υπάρχει 

πάντα κάποιο μυστήριο σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε, αλλά αυτό 

δεν πρέπει να μας εμποδίσει να προσπαθούμε να διευρύνουμε τα όριά μας. 

 

Για μένα, το κλειδί είναι να κάνουμε πρακτική χρήση αυτών των fractal εννοιών 

μέσα σε ένα θεραπευτικό πλαίσιο. Εάν αυτή η κατανόηση του κεντρικού 

σχεδιασμού των εγκεφάλων μας είναι σωστή, είναι λογικό να συμπεράνουμε ότι τα 

τραύματα και τα συναισθήματά μας πρέπει να εντάσσονται  μέσα σε αυτές τις fractal 

δομές. Αυτό δεν σημαίνει ότι το ίδιο το συναίσθημα είναι fractal  στη φύση του, 

μόνο ο τρόπος που χρησιμοποιείται μέσα στον εγκέφαλο για να καθορίσει τις 

βασικές μας πεποιθήσεις και συμπεριφορές. 

 

Ας υποθέσουμε ότι ένα νεαρό αγόρι αναπτύσσει μια αίσθηση εγκατάλειψης λόγω 

της παραμονής του σε μια νταντά κατά ένα μεγάλο χρονικό διάστημα της  παιδικής 

του ηλικίας. Αυτό μπορεί κάλλιστα να δημιουργήσει ένα αποτύπωμα, που επηρεάζει 

την ικανότητά του να δημιουργεί μελλοντικά σχέσεις, την αυτοεκτίμησή του και τη 

δική του συμπεριφορά ως γονέα. 

 

Κάθε θέμα με τη σειρά του θα διακλαδίζεται με επιρροές ολοένα και μεγαλύτερης 

πολυπλοκότητας. Μπορεί κάποιος να είναι νευρικός  στις πτήσεις, να του λείπει το 

σπίτι του όταν είναι σε διακοπές, ή ανίκανος να διατηρήσει μόνιμες δικές του 

σχέσεις. Ακριβώς όπως ένας ιός διεισδύει στα υγιή κύτταρα, έτσι ένα συναίσθημα 

μπορεί να καταστρέψει ένα, κατά τα άλλα, υγιές σύστημα πεποιθήσεων. Μόλις 

επικεντρωθεί σε οποιοδήποτε από αυτά τα ζητήματα, το fractal μυαλό του θα βρει 

αυτούς τους δεσμούς και θα καθορίσει τη συμπεριφορά του. 

 

Αυτό το τραύμα μπορεί επομένως να βρίσκεται αδρανές και απομονωμένο στην 

τράπεζα μνήμης του, αλλά θα μπορούσε να είναι αρκετά δραματικό, ώστε να 

επηρεάσει μια ολόκληρη ποικιλία μελλοντικών εμπειριών.  

Στην ουσία, ένα βασικό περιστατικό έχει δημιουργήσει όλους αυτούς τους 

παραπόταμους, αλλά με το επαναλαμβανόμενο μοτίβο της εγκατάλειψης να τους 

διέπει όλους. Αυτό είναι πραγματικά fractal, με μια έκρηξη, ολοένα και πιο 

πολύπλοκων, συνεπειών καθένα από τα οποία φέρει την κωδικοποίηση αυτού του 

αρχικού σπόρου. 

 

Το μοντέλο που μου αρέσει είναι αυτό μιας τεράστιας σειράς απομονωμένων 

αναμνήσεων που βρίσκονται σε δισδιάστατη μορφή. Το μυαλό μας έχει το κλειδί 

στην προσωπική μας λίστα και μόλις εφαρμόσουμε συνειδητή σκέψη σε 

οποιοδήποτε άτομο, γεγονός ή μνήμη, έχουμε πρόσβαση σε αυτήν την απλή λίστα 

και αναπτύσσουμε fractal συσχετισμούς μέσω των νευρικών μας οδών. Μόλις 

στρέψουμε την προσοχή μας αλλού, αυτή η fractal εξέλιξη εξασθενεί, Αναπαράγεται 

κάθε φορά που θα ασχοληθούμε με το ίδιο σημείο εστίασης. 

 

Επομένως, οι αναμνήσεις μας θα μπορούσαν να είναι μεμονωμένα σημεία 

αναφοράς, αποθηκευμένες ως γεγονότα, ακόμη και αν είναι ψευδείς αντιλήψεις για 
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το τι πραγματικά συνέβη. Είναι ανοιχτές μόνο για την εκ νέου ερμηνεία, όχι για να 

αλλάξουν. Είναι η συνειδητή εστίασή  μας που επεκτείνει αυτή τη δυνατότητα και 

αποκαλύπτει την αληθινή μας ουσία, ως πολύπλοκα ανθρώπινα όντα. 

 

Μία άλλη ενδιαφέρουσα πτυχή προκύπτει. Εάν το μυαλό μας είναι από τη φύση του 

fractal και τα fractals είναι απεριόριστα, κινδυνεύουμε να υπερφορτώσουμε τα 

νευρικά μας μονοπάτια και να καταρρεύσει ο εσωτερικός υπολογιστή μας. Αυτό 

είναι ιδιαίτερα σημαντικό για όσους ανησυχούν διαρκώς ή βρίσκονται υπό άγχος, 

καθώς αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε ψεύτικες συσχετίσεις στο μυαλό και 

ενδεχομένως εμμονικές ή ψυχαναγκαστικές σκέψεις. Η βαλβίδα ασφαλείας για 

αυτό φαίνεται να είναι η ταχεία κίνηση των ματιών (REM) είτε μέσα στη μέρα 

με την ονειροπόληση είτε με τη νύχτα μέσω του ύπνου. 

  

Στο φυσικό επίπεδο, η ανάπτυξη των δενδριτών και των συνάψεων  μέσα στον 

εγκέφαλο ελέγχεται από το κλάδεμα συνάψεων που βοηθά να κρατά τα πάντα σε 

σειρά, σε τάξη. Αυτές οι έννοιες είναι ίσως το ισοδύναμο του εγκεφάλου μας με τις 

πυρκαγιές και την ιεραρχία στη φύση, που εμποδίζουν τα φυτά και τα ζωικά είδη 

από την απεριόριστη fractal ανάπτυξη . 

 

Προχωρώντας από αυτό το σημείο εκκίνησης, πρέπει να διερευνήσουμε τι συμβαίνει 

όταν επαναλαμβάνεται μια διαδικασία σκέψης. Αν μια εμπειρία επανέρχεται αρκετά 

συχνά, η συνεχής επανάληψη του ίδιου fractal πλέγματος θα μπορούσε να καταλήξει 

στη δημιουργία ενός σταθερού νευρωνικού δικτύου, το οποίο στη συνέχεια θα 

συνδεόταν σταθερά στον εγκέφαλο. Το fractal εξασθενεί, αλλά η μνήμη αρχίζει να 

συνδέεται σταθερά με μια συγκεκριμένη συναισθηματική αντίδραση. 

 

Εάν η απάντηση είναι ευχάριστη, αυτή η σκληρή καλωδίωση θα μπορούσε να 

οδηγήσει σε εθιστική συμπεριφορά, καθώς το ίδιο πρόγραμμα επαναλαμβάνεται 

ξανά και ξανά. Έχουμε ένα στοιχείο επιλογής, σχετικά με την αντίδρασή μας, όταν 

το πρόγραμμα παίζεται για πρώτη φορά, αλλά καθώς επαναλαμβάνεται, χάνουμε 

αυτή την ελεύθερη βούληση. Οι θέσεις των υποδοχέων στα νέα μας κύτταρα 

αναπτύσσονται ώστε να λαμβάνουν νευροπεπτίδια που πυροδοτούνται από αυτό το 

συγκεκριμένο συναίσθημα και γίνονται γρήγορα εξαρτώμενοι  σε αυτόν τον τύπο 

συμπεριφοράς και στη χημική επίθεση που παράγει. 

 

Αυτός ο εθισμός μπορεί να αφορά την αγάπη, το σεξ, τα ψώνια, οτιδήποτε 

δημιουργεί το έναυσμα. Εάν θέλετε να δείτε αυτό οπτικά, η ταινία «Τι στο καλό 

ξέρουμε» έχει μια υπέροχη κινούμενη εικόνα αυτής της διαδικασίας και αξίζει να το 

δούμε. 

Εάν η συμπεριφορική απόκριση στη μνήμη είναι κακή, ίσως συνοδευόμενη από 

φόβο, ενοχή ή άγχος, τότε και αυτό μπορεί να ενσωματωθεί στον εγκέφαλο. Μια 

φοβία μπορεί να αναπτυχθεί, ή ίσως μια γενικότερη κατάσταση ανησυχίας για 

οποιαδήποτε εμπειρία που συνδέεται με αυτό το βασικό θέμα. 

 

Για παράδειγμα, κάποιος που φοβάται να συναντήσει ξένους στο δρόμο θα 

μπορούσε να έχει αυτόν τον φόβο εξελιγμένο  σε μια συνεχή κατάσταση άγχους, εάν 

επαναλαμβάνεται αρκετά συχνά. Τα νευρικά μονοπάτια μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν τόσο καλά, ώστε σχεδόν οποιαδήποτε δραστηριότητα να συρθεί 

στα ίχνη της. Οι πελάτες που βλέπω με φοβίες και παρελθόντα τραύματα έχουν 
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συχνά ένα βασικό υποκείμενο άγχος, με το συγκεκριμένο ζήτημα να δημιουργεί μια 

γενική αίσθηση ανησυχίας. 

 

Αυτή η διαδικασία μπορεί να προχωρήσει ένα ακόμη βήμα. Μια σειρά 

συνδεδεμένων αρνητικών περιστατικών μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη 

αρνητικών βασικών πεποιθήσεων. Στην κλινική, διαπιστώνω ότι η εργασία με αυτές 

τις βασικές πεποιθήσεις είναι ένας ισχυρός τρόπος για να αναιρέσουμε  μια σειρά 

άχρηστων από μη χρήσιμες νευρικές οδούς. 

 

Για παράδειγμα, κάποιος που έχει μια σειρά από αρνητικές σχέσεις με το αντίθετο 

φύλο μπορεί να αναπτύξει το σύστημα πεποιθήσεων ότι «οι σχέσεις δεν αξίζουν τον 

κόπο» ή «η αγάπη πονάει» ή «δεν μπορώ να εκφράσω τον αληθινό μου εαυτό». 

Όταν φορτώνω αυτές τις έννοιες σε ένα κύκλωμα μυϊκής δοκιμής μπορώ να στείλω 

θεραπευτική ενέργεια μέσω ολόκληρης της σειράς και ελπίζω να ανατρέψω τα 

αρνητικά αποτελέσματα χιλιάδων μεμονωμένων περιστατικών. Η χρήση αυτού του 

εγχειριδίου έχει το ίδιο αποτέλεσμα. 

 

Αυτές οι έννοιες μπορούν να εφαρμοστούν σε όλους τους συνειρμούς και τις 

αναμνήσεις, αλλά είναι ιδιαίτερα σημαντικές όταν είμαστε είτε αγχωμένοι, 

θυμωμένοι ή καταθλιπτικοί, καθώς αυτό προκαλεί το πρωτόγονο τμήμα του 

εγκεφάλου. Αυτό είναι το κομμάτι του εγκεφάλου μας που εξελίχθηκε για να μας 

προστατεύει από τον άμεσο κίνδυνο, υπενθυμίζοντάς μας να τρέχουμε όταν είναι 

σκόπιμο ή να γυρίσουμε και να πολεμήσουμε. Αυτός ο τύπος αντιστοίχισης 

προτύπων είναι εγγενής στη φύση μας και μπορεί να περάσουν χιλιάδες χρόνια 

μέχρι να εξελιχθούμε. Εν τω μεταξύ, συνεχίζει να διαμορφώνει τα συστήματα 

πεποιθήσεών μας και να επηρεάζει τις αντιδράσεις μας στα γεγονότα της ζωής. 

 

Ακόμα κι αν μια κακή ανάμνηση δεν επηρεάζει αρνητικά τις μελλοντικές 

πεποιθήσεις και τις συμπεριφορές, εξακολουθεί να είναι μια κακή ανάμνηση που 

κακοφορμίζει στο ασυνείδητο και μπορεί να βλάψει την υγεία μας. Χρειάζεται να 

ελευθερωθεί. 

 

Νομίζω ότι αξίζει εδώ να συνοψίσουμε τα βασικά σημεία και τις υποθέσεις: 

 

1.  Οι αναμνήσεις μας διατηρούνται ως απλά, ασύνδετα σημεία αναφοράς. 

2. Ο εγκέφαλός μας έχει  συνεχή  πρόσβαση στις αναμνήσεις που αναζητούν 

εμπειρίες που μπορούν να λειτουργήσουν ως σημείο αναφοράς για τον καθορισμό 

της μελλοντικής συμπεριφοράς. 

3. Οι νευρικές οδοί στον εγκέφαλό μας, που επεξεργάζονται αυτές τις μνήμες, είναι 

fractal στη φύση τους. 

4. Εάν ένα fractal επαναλαμβάνεται αρκετά συχνά, η συσχετισμένη συμπεριφορά 

ενσωματώνεται  στο νευρικό μας δίκτυο. 

5. Στη συνέχεια, χάνουμε κάποιο στοιχείο επιλογής σχετικά με το πώς θα 

ανταποκριθούμε σε μελλοντικές εμπειρίες, ειδικά όταν έχουμε πρόσβαση στο 

πρωτόγονο μέρος του εγκεφάλου μας. 

6.  Οι αντιληπτές καλές εμπειρίες μπορούν να γίνουν εθιστικές. 

7.  Οι αντιληπτές κακές εμπειρίες μπορεί να γίνουν φοβικές. 

8. Αρκετές κακές εμπειρίες ζωής, μπορεί να οδηγήσουν σε αρνητικές βασικές 

πεποιθήσεις. 
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9.  Ακόμη και μεμονωμένα αρνητικά συναισθήματα πρέπει να θεραπευτούν. 

 

 

Fractal επούλωση του νου 
 

Έχουμε δύο μέρη στις ψυχικές διαδικασίες που περιγράφω, το βασικό συναίσθημα 

και τη διαδικασία με την οποία αναπτύσσεται. Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε 

ότι το συναίσθημα είναι το πρόβλημα, όχι ο τρόπος με τον οποίο περιβάλλει την 

ευρύτερη συμπεριφορά, τα συναισθήματα και τη σκέψη μας. Με άλλα λόγια, πρέπει 

να κοιτάξουμε να θεραπεύσουμε το τρένο, όχι τις ράγες πάνω στις οποίες  τρέχει. 

 

Αν συνεχίσουμε περαιτέρω αυτή την αναλογία, για να θεραπεύσουμε ένα αρνητικό 

συναίσθημα με ένα fractal τρόπο, πρέπει να στείλουμε μια θεραπευτική δόνηση  

κατά μήκος των τροχών. Αυτή είναι η ομορφιά και η απλότητα αυτού του 

συστήματος, δεν χρειάζεται να εντοπίσουμε κάθε παραπόταμο, αρκεί να βρούμε ένα 

κατάλληλο σημείο για πηδήξουμε και μια εξίσωση που θα κυνηγήσει τη ζημιά που 

προκάλεσε το συναίσθημα ή το τραύμα που θέλουμε να θεραπεύσουμε. 

 

Αυτή η διαδικασία βοηθά στην απελευθέρωση του παγιδευμένου συναισθήματος. 

Μπορεί να είναι μια αρκετά δύσκολη διαδικασία και οι πελάτες μου μερικές φορές 

επανέρχονται σε αυτά τα συναισθήματα προσωρινά, καθώς φεύγουν, 

ακολουθούμενοι από μια βαθιά αίσθηση ανακούφισης, αφήνοντας τελικά τα παλιά 

τους τραύματα. 

 

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε σε αυτό το στάδιο ότι δεν υπάρχουν κακά 

συναισθήματα καθαυτά. Τα "σκαμπανεβάσματά" μας είναι αυτά που μας 

καθορίζουν ως ένα μοναδικό είδος σε αυτόν τον πλανήτη. Δεν μπορούμε να 

κατανοήσουμε αληθινά την αγάπη, εκτός αν έχουμε βιώσει την απώλεια. Δεν 

μπορούμε να βιώσουμε  την ευτυχία, αν δεν έχουμε στεναχωρηθεί.  

  

Αυτά τα συναισθήματα προκαλούν ζημιά μόνο όταν καταπιέζονται και φουντώνουν  

στο ασυνείδητό μας, δημιουργώντας αρνητικές νευρικές οδούς καθώς ενισχύονται 

με την πάροδο του χρόνου. Απελευθερώστε τα όταν προκύπτουν και δεν θα γίνει 

καμία ζημιά. Συχνά σκέφτομαι, ότι για να είμαστε ευτυχισμένοι και υγιείς σε αυτόν 

τον κόσμο, το μόνο που χρειαζόμαστε είναι ένα φιλικό αυτί όταν το χρειαζόμαστε 

και ένα σάκο του μποξ όταν η συζήτηση δεν είναι πλέον αρκετή. 

 

Μαζί με τους περισσότερους θεραπευτές συμπληρωματικής  ιατρικής φροντίδας, 

προσπαθώ να βρω και να θεραπεύσω τα βασικά ζητήματα που έχουν περάσει μέσα 

μου. Με αυτόν τον τρόπο, οι ανεπιθύμητοι παραπόταμοι μπορούν να 

απελευθερωθούν. Για να γίνει αυτό, η χρήση fractal εξισώσεων είναι ένα πολύ 

ακριβές εργαλείο που αντιμετωπίζει το όμοιο με το όμοιο. Ένας σπόρος για την 

θεραπεία ενός σπόρου. Απλά χρειαζόμαστε ένα αρκετά ευρύ φάσμα θεραπειών για 

να καλύψουμε τα βασικά ζητήματα που μπορεί να βάλει η ζωή στη διαδρομή μας 

και να ζητήσουμε από τον ανώτερο εαυτό μας να αντλήσει  αυτό που χρειάζεται. 

 

Υπάρχουν ήδη ενδείξεις για αυτό το σκεπτικό στο πλαίσιο του θεραπευτικού 

μοντέλου. Οι θεραπείες με τα ανθοϊάματα  Bach βασίζονται στη λήψη της δόνησης 

των φυτών (fractal στη φύση) και στη χρήση τους, για την θεραπεία 
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συναισθηματικών μας ζητημάτων (επίσης fractal στη φύση). Η ομοιοπαθητική 

λειτουργεί με παρόμοιο τρόπο, χρησιμοποιώντας αποσταγμένες δονήσεις από 

πολλές φυσικές πηγές για να θεραπεύσει το μυαλό και το σώμα, μέχρι τη γενετική 

μας κληρονομιά. 

 

Ακόμη και η έννοια της αστρολογίας υποστηρίζει αυτήν την άποψη. Αυτός ο κλάδος 

της επιστήμης αποδίδει συναισθηματικά πρότυπα στους ανθρώπους, που 

γεννιούνται μέσα σε ορισμένες θέσεις των fractal αναλογούντων πλανητών μέσα 

στο ηλιακό σύστημα. Και πάλι, υπονοεί τη σύνδεση μεταξύ της μικρο-μακρο 

οπτικής  και των κοινών αρχών που στηρίζουν τη φυσική και συναισθηματική μας 

ύπαρξη. 

 

Δεν μπορούμε πάντα να εντοπίσουμε το σημείο εκκίνησης του συναισθηματικού 

μπλοκαρίσματος, οποιοδήποτε σύστημα κι αν χρησιμοποιήσουμε, οπότε μπορεί να 

χρειαστεί να εργαστούμε με ένα τραύμα που αντήχησε αργότερα στη ζωή ή την 

βασική πεποίθηση που προέκυψε. Αυτό είναι απολύτως εντάξει και αναφέρθηκα 

νωρίτερα στο «ανέβασμα στις ράγες» για καλό λόγο, κάτι που θα έχει περισσότερο  

νόημα αν εξετάσουμε τη βασική διαδικασία πίσω από ένα αρνητικό συναισθηματικό 

μοτίβο: 

 

Γεγονός               συναίσθημα                ενίσχυση               πεποίθηση /βασική πίστη  

 

Μπορούμε να θεραπεύσουμε αυτή την ακολουθία δουλεύοντας είτε με το 

συναίσθημα που προκάλεσε το κεντρικό γεγονός είτε με μελλοντικά περιστατικά 

που ενίσχυαν αυτό το συναίσθημα ή με την βασική πεποίθηση που προέκυψε. Όπου 

και αν εστιαστούμε, μπορούμε να στείλουμε θεραπεία μέσω όλων των 

παραποτάμων και προς τις δύο κατευθύνσεις. Αν θυμάστε τη δομή της εξίσωσης 

Fibonacci, υπήρχε ένα καλός  λόγος που πρόσθεσα στην ακολουθία το παρακάτω: 

                                           - ∞           + ∞ 
Αυτό επιβεβαιώνει ότι στέλνουμε τη θεραπεία μέσω αυτής της fractal οδού και προς 

τις δύο κατευθύνσεις, για όσο χρειάζεται. Μπορούμε να πάρουμε το τρένο στο 

Paddington, στο Temple Meads ή το Cardiff, δεν έχει σημασία πού θα 

επιβιβαστούμε, αρκεί να στείλουμε θεραπεία σε όλες τις διαδρομές του. 

 

Από πρακτική άποψη, έχω εφαρμόσει αυτές τις έννοιες σε όλους τους βασικούς 

τομείς της ανισορροπίας που έχω περιγράψει λεπτομερώς στα τεχνικά τμήματα 

αυτού του βιβλίου. Ορισμένα από τα θέματα έχουν μια δική τους fractal εξίσωση, 

μερικά διέπονται από τα κύρια fractals στην αρχή του τμήματος. Είτε με ατομική 

είτε με γενική φόρμουλα, χρειαζόμαστε μια εξίσωση που να μπορεί να καταδιώξει 

όλους τους παραποτάμους που συνδέονται με ένα συγκεκριμένο τραύμα και να 

επικαλύψει τις διαδρομές με ένα πιο εποικοδομητικό μήνυμα, δόνηση ή δήλωση 

πρόθεσης. 

 

Μερικές φορές, μπορούμε ακόμη και να συνδυάσουμε τη σωματική και τη 

συναισθηματική θεραπεία δουλεύοντας τόσο σε ένα γενικό συναίσθημα όσο και στο 

όργανο που ουσιαστικά εμπλέκεται στην έκφρασή του. Ακολουθεί ένα παράδειγμα 

από την τεχνική ενότητα: 
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• Επαναφέρω τη φυσική ενστικτώδη λειτουργία της αμυγδαλής. Εξασφαλίζω την 

κανονική επεξεργασία των τρομακτικών ερεθισμάτων σε ασυνείδητο επίπεδο στην 

κοιλιακή περιοχή της αμυγδαλής και σε συνειδητό επίπεδο στην ραχιαία περιοχή. 

 
 

Fibonacci Ακολουθία: F (n + 2) = F (n + 1) + F (n) - ∞ + ∞ 

3 διαστάσεις Μπλε 

B, G Μείζονες Οκτάβες C5 και C6. Έναρξη (n) = 2 και (n + 1) = 4 

 

Σε άλλες περιπτώσεις, απλά πρέπει να στείλουμε θετική ενέργεια από αρμονικές 

ακολουθίες μέσω της οδού των fractals. Και πάλι, θα υπάρχει είτε μια συγκεκριμένη 

αρμονική για κάθε ζήτημα, είτε θα βασιστούμε στις επικρατέστερες ακολουθίες 

στην αρχή αυτού του τμήματος. Στην πραγματικότητα, το fractal ορίζει την τροχιά. 

Η αρμονική ή η πρόθεση είναι η θεραπευτική αμαξοστοιχία που τρέχει κατά μήκος 

της. 

 

Όπως και στη φύση, αυτή η fractal έκρηξη δεν χρειάζεται να ακολουθεί αυστηρά 

την ακολουθία Fibonacci των 0, 1, 1, 2, 3, 5. Μπορεί να ξεκινήσει με οποιονδήποτε 

αριθμό, αρκεί η εξίσωση να αυξάνεται  με την πρόσθεση των δύο τελευταίων 

αριθμών της ακολουθίας, έτσι ώστε η χρυσή αναλογία, ή Φ, να αναδυθεί καθώς η 

εξέλιξη επεκτείνεται. 

 

Πριν προχωρήσουμε, αξίζει να εξετάσουμε γρήγορα τα ευρύτερα οφέλη από την 

θεραπεία αυτών των συναισθηματικών ζητημάτων. Η παγκοσμίου φήμης 

συγγραφέας και νευροεπιστήμονας Candace Pert βρίσκεται στην πρώτη γραμμή 

αυτής της εργασίας και στο βιβλίο της «Τα Μόρια των συναισθημάτων» εξηγεί τις 

χημικές αντιδράσεις μας στο τραύμα με μεγάλη λεπτομέρεια. 

 

Για μένα, δεν υπάρχει καμία αντίφαση με τις απόψεις που εξέφρασα εδώ, καθώς η  

fractal φύση του νου δημιουργεί τη συναισθηματική αντίδραση  και συμπεριφορά, η 

οποία στη συνέχεια ακολουθείται από μια φυσιολογική αντίδραση στο σώμα. 

 

Εντοπίζοντας τις σωματικές αντιδράσεις στα συναισθήματα, η Candace έχει 

αποδείξει ότι το σώμα συνδέεται άμεσα με τον συναισθηματικό εαυτό μας. Το 

γνωρίζουμε αυτό εδώ και χιλιάδες χρόνια, αλλά η ανακάλυψη των νευροπεπτιδίων, 

των ενδορφινών και των θέσεων υποδοχής έχει αποδείξει ακριβώς πώς λειτουργεί 

αυτή η διαδικασία. Γνωρίζουμε ότι ένα νευρικό μυαλό οδηγεί σε ένα νευρικό 

στομάχι και τώρα ξέρουμε γιατί. 

 

Ακόμη πιο εκπληκτική είναι η ανακάλυψη ότι οι ενδορφίνες μπορούν να 

δημιουργηθούν και να ληφθούν από άλλα όργανα καθώς και από τον εγκέφαλο. Για 

παράδειγμα, το φαγητό τροφοδοτεί ένα νευροπεπτίδιο CCK. Λέει στον εγκέφαλό 

μας πότε είμαστε χορτάτοι, ώστε να διεγείρει τη χοληδόχο κύστη, να απελευθερώσει 

τη χολή για να χωνέψει τα λίπη. Ακόμη συντονίζει το ανοσοποιητικό μας σύστημα, 

έτσι ώστε να μην προσβαλλόμαστε από τα ξένα μόρια στο αχώνευτο  φαγητό μας. 

  

Έτσι, ο εγκέφαλος και το σώμα ενεργούν ως μια ενιαία ομάδα, με το σώμα να είναι 

εξαιρετικά ενεργό στο να ανατροφοδοτεί τα σήματα προς τον εγκέφαλο, σε πλήρη 

αντίθεση με τη μηχανιστική άποψη, που είναι ευρέως διαδεδομένη, ότι τα όργανά 

μας απλά αντιδρούν στις οδηγίες που έρχονται  από τον εγκέφαλο που ελέγχει τα 
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πάντα. 

 

Για να είναι αυτό το σύστημα σε ισορροπία, πρέπει να έχουμε θετικά συναισθήματα 

που ενεργοποιούν νευροπεπτίδια και ενδορφίνες. Εάν δεν το κάνουμε, το μυαλό και 

το σώμα μας υποφέρουν. Αυτή είναι η βασική επιστήμη πίσω από την 

ψυχονευροανοσολογία, ότι η εγκεφαλική δραστηριότητα μπορεί να υποβαθμίσει το 

ανοσοποιητικό σύστημα, όπως ακριβώς οι θετικές σκέψεις ενισχύουν το 

ανοσοποιητικό μας σύστημα απελευθερώνοντας ενδορφίνες που γεμίζουν τις θέσεις 

των υποδοχέων και αφήνουν ελάχιστο χώρο στο να εδραιωθούν οι ιοί. 

 

Επομένως, η αλυσίδα της σκέψης μας είναι απλή: Βρείτε το κεντρικό αρνητικό 

συναίσθημα ή το σύστημα πεποιθήσεων, στείλτε τη θεραπεία μέσω του fractal 

μυαλού και με αυτό τον τρόπο θεραπεύστε το σώμα. 

 

Πριν προχωρήσουμε, δεν μπορώ να αντισταθώ σε μια τελευταία σκέψη σχετικά με 

αυτό το θέμα. Η θεωρία των 5 στοιχείων έχει στηρίξει τις ανατολικές θεραπείες εδώ 

και χιλιετίες, με βάση την ιδέα ότι κάθε ένα από τα στοιχεία, φωτιά, νερό, χώμα, 

ξύλο και μέταλλο, συνδέεται με διαφορετικά όργανα και κάθε όργανο μπορεί να 

εκφράσει διαφορετικά συναισθήματα. Το ήπαρ, για παράδειγμα, συσχετίζεται 

συνήθως με το θυμό, την πίκρα και τη θλίψη. 

 

H Candace Pert έχει ήδη βρει μια υψηλή συγκέντρωση υποδοχέων  νευροπεπτιδίων 

γύρω από τα κέντρα των τσάκρα, οπότε ίσως θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτό το 

επιπλέον βήμα. Δεν θα ήταν ενδιαφέρον να δούμε αν το ήπαρ είχε θέσεις υποδοχέα 

ειδικά προσανατολισμένους προς τα νευροπεπτίδια που απελευθερώνονται όταν 

εκφράζονταν αυτά τα συναισθήματα; Μπορεί να είμαστε κοντά στην απόδειξη του 

μηχανισμού πίσω από αυτή τη διαχρονική γνώση. Πόσο διασκεδαστικό! 

 

 

 

Τα  Fractals και ο πνευματικός μας εαυτός 

 
Υπάρχει ένας τελευταίος τομέας που πρέπει να συζητήσουμε:  

τα fractals και ο πνευματικός μας εαυτός. Από πολλές απόψεις αυτό είναι το πιο 

δύσκολο από την τριλογία του νου, του σώματος και του πνεύματος. Τα φυσικά μας 

σώματα είναι ορατά fractal,  από τη φύση τους, αυτό είναι το εύκολο. Γνωρίζουμε 

ότι έχουμε ένα μυαλό, αν και με κάποιες απορίες  σχετικά με το πού κατοικεί, και 

μπορούμε να συμπεράνουμε τη fractal φύση του,  μέσω της παρατήρησης, όσων ο 

νους παράγει και της δομής των νευρικών οδών μέσω των οποίων ρέει. Η ίδια η 

ύπαρξη μιας πνευματικής διάστασης της ύπαρξής μας αμφισβητείται, οπότε πώς 

μπορούμε να αρχίσουμε να αξιολογούμε τη φύση και τη δομή της; 

 

Στην πραγματικότητα, δεν είναι εύκολο. Πρέπει να απαντήσουμε κάνοντας μόνο 

υποθέσεις και  κάνω μόνο τρείς υποθέσεις  εδώ: 

 

1. Πρέπει να είναι δίκαιο να υποθέσουμε, ότι οτιδήποτε ζει  μέσα σε ένα fractal 

σύμπαν, υπακούει στους βασικούς νόμους κατασκευής του. Εάν όχι το ίδιο το  

fractal, το πνεύμα, πρέπει να είναι σε θέση να λειτουργήσει μέσα σε αυτό το πλαίσιο 

και  επηρεάζεται από αυτό. 
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2. Σε ένα πιο θεμελιώδες επίπεδο, το λεπτό ενεργειακό μας σώμα εξαρτάται από τα 

τσάκρα μας για την ισορροπία του. Τα τσάκρα μας είναι δίνες που υπακούουν σε 

fractal νόμους. 

 

3. Έχω κάνει dowsed (ραβδοσκοπία/εκκρεμές) στην Συμπαντική Νοημοσύνη 

(Universal Intelligence) και διαπίστωσα ότι οι fractal εξισώσεις μπορούν να 

βοηθήσουν σε πνευματικά ζητήματα. Όταν χρησιμοποιώ αυτό το σύστημα στις 

συνεδρίες θεραπείας, αυτές οι θεραπείες δοκιμάζονται καλά και φαίνεται να 

λειτουργούν. Αυτό μου αρκεί. 

 

 

Χρησιμοποιώντας τον Ήχο 

 
Οι fractal αλληλουχίες, από μόνες τους, είναι αρκετά ισχυρές, αλλά αν προσθέσουμε 

τη δόνηση του χρώματος και του ήχου, μεγεθύνουμε την αντήχησή τους  και 

αυξάνουμε τις θεραπευτικές τους δυνάμεις. 

 

Γιατί λοιπόν να χρησιμοποιήσετε ήχο; Τα εστιατόρια παίζουν κλασσική μουσική 

επειδή κάνει τους πελάτες να ξοδεύουν περισσότερα χρήματα. Οι μουσικοί  της 

κλασσικής ορχήστρας έχουν αξιοσημείωτη μακροζωία. Οι  Ποπ σταρς το αντίθετο. 

Η βασική αλήθεια είναι ότι η αρμονική μουσική είναι ανακουφιστική και 

θεραπευτική, ενώ ο δυσαρμονικός ήχος είναι ενοχλητικός και επιβλαβής. Όταν 

εφαρμόζετε ήχο σε αυτό το σύστημα, είναι σημαντικό να χρησιμοποιείτε τις 

καταπραϋντικές μείζονες συγχορδίες, αφήνοντας τις ελάσσονες συγχορδίες σε 

συνθέτες που θέλουν να προσθέσουν κάποια αγωνία στη μουσική τους. 

 

Φυσικά, αυτό το εγχειρίδιο δεν παίζει δυνατά τη μουσική. Βασίζεται στην 

εσωτερική σας νοημοσύνη για να αναγνωρίσει τη δόνηση και να την συντονίσει 

εσωτερικά. 

 

Θα δείτε επίσης ότι έχω εισαγάγει οκτάβες στο ηχητικό στοιχείο. Και πάλι, όσο πιο 

συγκεκριμένοι μπορούμε να είμαστε, με τόσο  μεγαλύτερη ακρίβεια μπορούμε να 

επικοινωνούμε με τα κύτταρά μας και την εσωτερική μας νοημοσύνη. Ορισμένες 

οκτάβες είναι δυσαρμονικές με το σώμα μας, ακόμα κι αν η συγχορδία είναι σωστή, 

γι'  αυτό είναι σημαντικό να είμαστε ακριβείς. Έχω χρησιμοποιήσει τις κανονικές 6 

οκτάβες που υπάρχουν σε ένα πληκτρολόγιο, συν 4 άλλες που υποψιάζομαι ότι είναι 

υψηλότερα  και ξεπερνούν το ακουστικό φάσμα. 

 

Ως τελικό σημείο σχετικά με τον ήχο, ο John S Allen έχει γράψει ένα ενδιαφέρον 

άρθρο που εξετάζει τη σχέση μεταξύ της μουσικής και της ακολουθίας του 

Fibonacci. Η ακολουθία 2,5,7,12,19,31 και η μετέπειτα συνέχειά της έχει μουσική 

σημασία. Τα 5, 7 και 12 αντιπροσωπεύουν τον αριθμό των τόνων, την οξύτητα ανά 

οκτάβα σε πεντατονικές, διατονικές και χρωματικές κλίμακες καθώς και τον αριθμό 

των μαύρων πλήκτρων, των λευκών πλήκτρων και των πλήκτρων ανά οκτάβα του 

παραδοσιακού πληκτρολογίου. 

 

Είναι έκπληξη το γεγονός ότι τα σώματά μας ανταποκρίνονται στη μουσική όταν 
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μοιράζονται την ίδια fractal γλώσσα; 

 

 

 

Χρησιμοποιώντας χρώμα 
 

Τα χρώματα που έχω χρησιμοποιήσει βασίζονται στα τσάκρα, (τις λεπτές 

ενεργειακές δίνες, που συνδέουν το φυσικό με το ενεργειακό μας σώμα) μαζί με το 

λευκό φως που τα περιβάλλει όλα. Αυτό μεταδίδει περισσότερες πληροφορίες σε 

μια γλώσσα που μπορούμε να καταλάβουμε και έχει αποδειχθεί ως μία ισχυρή 

θεραπευτική μέθοδος. Τα χρώματα των  τσάκρα είναι τα ίδια με τα χρώματα του 

ουράνιου τόξου, δηλαδή κόκκινο, πορτοκαλί, κίτρινο, πράσινο, μπλε, ίντικο, 

βιολετί, και λευκό. 

 

Ο συνδυασμός αυτής της μαθηματικής εξέλιξης, τα χρώματα και η μουσική 

συγχορδία είναι παρόμοιος με την ενέργεια που δημιουργείται από το πέρασμα του 

δοξαριού στη χορδή του βιολιού. Κάθε στοιχείο είναι ατελές από μόνο του, αλλά 

μαζί δημιουργούν μια τέλεια αντήχηση. 

 

Ελπίζω να έχω εξηγήσει τώρα, ολόκληρη τη fractal διαδικασία και πώς έχω 

δημιουργήσει την πλήρη εξίσωση, χρησιμοποιώντας ήχο και χρώμα για να ενισχύσω 

τη δόνηση της. Ένα πλήρες παράδειγμα μοιάζει με αυτό: 

  

Fibonacci Ακολουθία F (n + 2) = F (n + 1) + F (n) - ∞ + ∞ 

3 διαστάσεις Πράσινο C 

Μείζονες Οκτάβες  C1 και C3. Έναρξη (n) = 5 και (n + 1) = 8 

 

Όλα αυτά μπορεί να ακούγονται περίπλοκα, αλλά παρακαλώ να θυμάστε ότι δεν 

χρειάζεται να καταλάβετε ή να πιστεύετε σε αυτές τις έννοιες για να λειτουργήσει 

αυτό το σύστημα. Δεν θα μπορούσα να σας πω ακριβώς πώς ο μυοκάρδιος μυς στην 

καρδιά μου διεγείρεται σε συστολή από τον φλεβοκολπικό κόμβο, αλλά η καρδιά 

μου συνεχίζει να χτυπά (και χωρίς να κατανοώ πως γίνεται αυτό). Η εσωτερική μας 

νοημοσύνη ξέρει τι να κάνει και αυτό έχει σημασία. 

 

Το ίδιο ισχύει και για τις έννοιες που προσπαθώ να εξηγήσω εδώ. Είναι η εσωτερική 

μας νοημοσύνη στην οποία απευθύνομαι. Η συνειδητή κατανόηση είναι ένα bonus, 

που φέρει τη δυνατότητα για κάποια επούλωση με εικονικό φάρμακο, αλλά όχι 

περισσότερο. Το μόνο που σας ζητώ είναι να κρατάτε τουλάχιστον ένα ανοιχτό 

μυαλό, καθώς η πλήρης δυσπιστία θα θέσει σε δοκιμασία τις δημιουργικές σας 

δυνάμεις και θα δημιουργήσει το πολύ αρνητικό αποτέλεσμα που πιθανά περιμένετε. 

Η δύναμη της πρόθεσης είναι αμφίδρομη, για αυτό και ένα θετικό άτομο τείνει να 

θεραπεύεται  γρηγορότερα από ένα αρνητικό. 

 

 

 

 


