
 

 

Το ευρύτερο νόημα πίσω από τους αριθμούς 
 

Η δεύτερη βασική αρχή πίσω από το σύστημα «Quantum K» είναι η χρήση αριθμών 

σε αρμονικές ακολουθίες. Η χρήση των μαθηματικών αρχών για την θεραπεία του 

σώματος και του νου είναι ένα μεγάλο βήμα πέρα από τις έννοιες, πίσω από τη 

συμβατική ιατρική περίθαλψη, οπότε θέλω να αφιερώσω λίγα λεπτά για να 

διερευνήσω τη λογική που δικαιολογεί αυτήν την προσέγγιση. 

 

Πρώτα απ’ όλα, η δύναμη των αριθμών δεν εφευρέθηκε από έναν πρωτοπόρο της 

«νέας εποχής» (New Age). Στη σύγχρονη μορφή της, δημιουργήθηκε από τον 

Πυθαγόρα (580-500 π.Χ.), ο οποίος έγραψε ότι «όλα είναι αριθμοί και γνωρίζοντας 

τους αριθμούς γνωρίζεις τον εαυτό σου». Πίστευε  ότι το Σύμπαν αποτελείται από 

μαθηματικά μοτίβα και ότι όλα μπορούν να εκφραστούν και να κατανοηθούν με αυτή 

τη μορφή. 

 

Κάνοντας αυτή τη δήλωση, θα μπορούσε να αναφέρεται σε αρμονικές ή τη fractal 

γεωμετρία, γεγονός που επιβεβαιώνει και πάλι τη σχέση μεταξύ όλων αυτών των 

θεωριών. Τις κάλυψα ξεχωριστά, αλλά κάθε διαχωρισμός είναι τεχνητός. Οι 

αρμονικές ακολουθίες και οι fractal εξισώσεις είναι διαφορετικοί τρόποι αναγνώρισης 

των αριθμητικών δομικών στοιχείων που διέπουν όλη την ύπαρξη. 

 

Η σύγχρονη αριθμολογία ακολουθεί τις αρχές του Πυθαγόρα μειώνοντας όλες τις 

αριθμητικές αλληλουχίες είτε σε ένα μόνο ψηφίο ή στους αριθμούς 11 ή 22. Για 

παράδειγμα, η ημερομηνία γέννησης 27 Νοεμβρίου 1955 γίνεται 2 + 7 + 1 + 1 + 1 + 9 

+ 5 + 5 = 31 = 3 + 1 = 4. Ο αριθμός 4 έχει τότε συγκεκριμένες ιδιότητες που 

υποδηλώνουν χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του ατόμου που γεννήθηκε 

εκείνη την ημερομηνία. Η ίδια διαδικασία μπορεί να ακολουθηθεί για ένα όνομα, 

καθώς κάθε γράμμα έχει έναν αντίστοιχο αριθμό. 

 

Αυτές οι αρχές έχουν πολλά κοινά με την αστρολογία, καθώς και οι δύο αποκτούν 

νόημα από τους αριθμούς και τις ημερομηνίες γέννησης. Αυτές οι έννοιες δεν 

μπορούν να αποδειχτούν επιστημονικά, αλλά το παγκόσμιο ενδιαφέρον για την 

αστρολογία εγείρει το ερώτημα εάν μπορεί να υπάρξει «καπνός χωρίς φωτιά». Οι 

γενικότητες στις περισσότερες στήλες εφημερίδων τείνουν να υπονομεύουν τις 

επιστημονικές αρχές που βρίσκονται πίσω από αυτές, αλλά το ίδιο το θέμα έχει  μια  

λογική αφετηρία: 

 

1. Η βαρυτική έλξη της Σελήνης μετακινεί εκατομμύρια γαλόνια νερού γύρω από τον 

πλανήτη. 

2. Το ανθρώπινο σώμα αποτελείται  τουλάχιστον κατά 70% νερό. 

3. Επομένως, τα κύτταρα του ανθρώπινου σώματος πρέπει να επηρεάζονται από τη 
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Σελήνη. 

4. Πρέπει επίσης να επηρεαζόμαστε από άλλους πλανήτες που βρίσκονται αρκετά 

κοντά μας ώστε να ασκούν βαρυτική έλξη. 

5. Η επίδραση αυτών των πλανητών όταν γεννιόμαστε μπορεί να αφήσει ένα 

μακροπρόθεσμο σημάδι στα κύτταρά μας. Θα μπορούσαν επίσης να μας επηρεάζουν 

καθημερινά καθώς οι πλανήτες κινούνται. 

  

Ανεπίσημα, όλοι έχουμε ακούσει για τον όρο «σεληνιασμένος», που περιγράφει την 

αλλαγή της προσωπικότητας που προκαλείται από τον σεληνιακό κύκλο. Οι 

εμμηνορροϊκοί κύκλοι των γυναικών ακολουθούν επίσης τους σεληνιακούς κύκλους 

και έχω δει ακόμη και αποδείξεις ότι η  δραστηριότητα των παρασίτων κάνει το ίδιο. 

 

Δεν υποστηρίζω να ζούμε σύμφωνα με τα ωροσκόπια των δύο γραμμών στις 

καθημερινές εφημερίδες, αλλά αν υπάρχει κάτι έγκυρο στην αστρολογία και την 

αριθμολογία, τότε ίσως οι αριθμοί μπορούν να μεταφέρουν ενέργεια ή νόημα,  καλό 

και κακό. 

 

Οι θεωρητικοί της συνωμοσίας εκεί έξω πιστεύουν ότι μια ισχυρή παγκόσμια τάξη 

έχει ήδη ανακαλύψει την εγγενή δύναμη των αριθμών. Συνδυάζοντάς τους με 

σύμβολα, οι θεωρητικοί υποστηρίζουν ότι παράγουν μια ελεγχόμενη ενέργεια, που 

ελέγχει αυτό που ενσωματώνεται τόσο θεμελιωδώς στην καθημερινή μας ζωή, ώστε 

να μας τροφοδοτεί  συνεχώς με τη ενέργεια και επιρροή της. 

 

Αυτό δεν είναι το κατάλληλο μέρος για να συζητήσουμε λεπτομερώς αυτά τα θέματα, 

αλλά δεν μπορώ να αντισταθώ εδώ σε μια σύντομη παράκαμψη. Πάντα με 

ιντρικάρουν οι «ανωμαλίες» που δεν βασίζονται σε φήμες ή σε εικασίες, αλλά σε 

αποδεδειγμένα γεγονότα. 

 

Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι ο ασαφής σχεδιασμός  που έχει το αμερικάνικο 

χαρτονόμισμα του ενός δολαρίου. Αν κοιτάξετε τις ενότητες που έχω αποσπάσει 

παρακάτω θα δείτε πόσο εντυπωσιακό είναι. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι εικόνες είναι τουλάχιστον ενδιαφέρουσες. Είναι δύσκολο να φανταστούμε τον  

Benjamin Franklin και τους συναδέλφους του μέλη της επιτροπής να συζητούν για το 

σχεδιασμό του και να συμπεριλαμβάνουν πυραμίδες, αετούς, βέλη ακόμη και μια 

κουκουβάγια δίπλα στον αριθμό 1, αλλά πρέπει να έχει συμβεί. 



 

Όπως μπορείτε να φανταστείτε, υπάρχουν εκατοντάδες εξηγήσεις για αυτή την 

εικόνα, επίσημες και μη, αλλά η ομορφιά αυτού του παραδείγματος είναι ότι 

μπορούμε να αποφασίσουμε μόνοι μας. Είναι πραγματικά αυτό που θα περίμενε 

κανείς να δει στο επίσημο νόμισμα, το σχεδιασμένο από πολιτικούς και 

γραφειοκράτες; 

 

Αυτό δεν είναι απλώς ένα ζήτημα εικόνων. Είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί η 

επικράτηση του αριθμού 13, ένα ισχυρό σημάδι της εμπλοκής των μασόνων και 

ιστορικά ενός αριθμού με δυσοίωνους συνειρμούς. Υπάρχουν 13 φύλλα στον κλαδί 

ελιάς, 13 ράβδοι και ρίγες στην ασπίδα, 13 βέλη στο δεξί νύχι, 13 γράμματα στο "E 

Pluribus Unum" στην κορδέλα, 13 αστέρια στο πράσινο έμβλημα, 13 στρώματα 

γρανιτένιου λίθου  στην πυραμίδα και 13 γράμματα στο «Annuit Coeptis». 

  

Αυτή είναι μια εξαιρετική σύμπτωση. Μου είναι δύσκολο να μην καταλήξω στο 

συμπέρασμα ότι κάποια πολύ υψηλή αρχή έχει αναγνωρίσει τη δύναμη των αριθμών 

και των εικόνων. Με την τακτική έκθεση του νομίσματος στο κοινό, το υποσυνείδητο 

μυαλό μας απορροφά την πρόθεση και την δύναμη που κρύβεται  πίσω από αυτά. 

 

Όλα αυτά μπορεί να γίνονται για νόμιμους σκοπούς, αλλά ποιος ξέρει. Το σημείο 

κλειδί όμως δεν είναι ποιος ή ποιοι χρησιμοποιούν τους αριθμούς για να μας 

επηρεάσουν, αλλά το γεγονός ότι μπορούν. Εάν οι αριθμοί έχουν δύναμη, ας  

βεβαιωθούμε ότι τους χρησιμοποιούμε για έντιμους σκοπούς. 

 

 

 

Χρησιμοποιώντας αριθμούς για θεραπεία 

 
Αφού λοιπόν εξερευνήσαμε εν συντομία μερικά από τα βασικά στοιχεία σχετικά με 

τη δύναμη των αριθμών, είναι ώρα να επανέλθουμε στην συγκεκριμένη σημασία τους 

για την υγεία και το ανθρώπινο σώμα. 

 

Ο αριθμός δώδεκα έχει ιδιαίτερη σημασία στο ανθρώπινο σώμα. Έχουμε 12 ζεύγη 

πλευρών, 12 θωρακικούς σπονδύλους, 360 αρθρώσεις, 12 ενεργειακούς 

μεσημβρινούς κλπ. Ο αριθμός δώδεκα επίσης υποστηρίζει την τήρηση του χρόνου και 

είναι κεντρικό στοιχείο της Βίβλου και πολλών συστημάτων πνευματικών 

πεποιθήσεων. Θα το βρείτε ακόμη και στον σχεδιασμού των γνήσιων κύκλων των 

καλλιεργειών. 

 

Υπάρχουν αρκετοί ερευνητές που έχουν πειραματιστεί με την έννοια των αρμονικών 

αριθμών, συμπεριλαμβανομένων των Bruce Cathie1 και Brian Jenner2. Το έργο τους 

υποδηλώνει ότι μια σειρά από 12 αριθμούς μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να 

προσδώσει κάτι περισσότερο από τις μαθηματικές τους ιδιότητες. Ειδικότερα, ο Brian 

προχώρησε αυτή την έννοια περαιτέρω με βάση την κατανόηση ότι το DNA και τα 

κύτταρα μας έχουν έναν ιδιαίτερο συντονισμό με αυτήν την ακολουθία αριθμών. 

Περισσότερα για αυτό αργότερα. 
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Μια ομάδα Ρώσων μοριακών βιολόγων με επικεφαλής τον Pjotr Garjejev3 έχει 

πρόσφατα αποδείξει ότι δείγματα DNA μπορούν να δημιουργήσουν ανώμαλες 

ηλεκτρομαγνητικές σκουληκότρυπες στο κενό, ανοίγοντας πύλες σε άλλες 

διαστάσεις. Αυτή η επιστημονική μελέτη υποστηρίζει το μέσω channeling  έργο του 

Lee Carroll, ο οποίος δηλώνει ότι υπάρχει ένα πολυδιάστατο πλέγμα γύρω από το 

DNA που περιγράφεται καλύτερα ως μια 12 κρυσταλλική δομή. 

 

Αυτό το περίβλημα περιέχει το πρωταρχικό μας σχέδιο, αλλά μόνο μερικώς 

επικοινωνεί με το DNA. Αυτό είναι το «πέπλο» που μας χωρίζει από την 

απεριόριστη γνώση, που όλοι έχουμε σε βαθύ επίπεδο, σχετικά με την έννοια πίσω 

από τα πάντα, τη ζωή, το θάνατο και το Σύμπαν. 

 

Αυτό το πέπλο είναι ένα απαραίτητο εμπόδιο που μας επιτρέπει να βιώσουμε τα 

μαθήματα και την ανάπτυξη στη ζωή μας ξεκινώντας  από μια θέση άγνοιας. Αν 

ξέραμε πραγματικά τι μας περίμενε μετά το θάνατο, ίσως θα μπορούσαμε όλοι μας  

να «πηδήξουμε από το πλοίο» τώρα, για να επιστρέψουμε εκεί όσο το δυνατόν 

γρηγορότερα! Το πέπλο είναι κατ΄αρχήν απαραίτητο θεωρητικά, αλλά υπάρχει ένα 

ιδανικό  επίπεδο. Εάν η επικοινωνία είναι πολύ θολωμένη από τις τοξίνες, το φόβο 

και τα τραύματα, μπορεί να χάσουμε την επαφή με τη διαίσθησή μας και το φυσικό 

θεραπευτικό μας δυναμικό. 

 

Αυτά τα 12 κρυσταλλικά πλέγματα  εξηγούν  γιατί οι αρμονικές των 12 ψηφίων 

συντονίζονται τόσο καλά με το σώμα μας. Επικοινωνούν απευθείας με τα 

συστήματα ελέγχου του DNA που επιβλέπουν την εξέλιξη του DNA μας, 

ταιριάζοντας όπως το  κλειδί σε μια ανοιχτή κλειδαριά. Αφαιρείτε τα ακατάλληλα 

μπλοκαρίσματα  και θεραπεύετε το DNA. Πρόκειται για μια νέα αντίληψη, αλλά 

το δυναμικό της είναι εντελώς απεριόριστο. 

 

Ακόμη μεγαλύτερη σημασία έχει η σύνδεση μεταξύ του πλέγματος που βρίσκεται 

γύρω από το δικό μας DNA και του κοσμικού πλέγματος  - η ενδοδιαστασιακή  όψη 

του DNA που ανακάλυψε ο Garjejev. Αυτή είναι η φυσική πίσω από τον πνευματικό 

ή θρησκευτικό ισχυρισμό ότι είμαστε συνδεδεμένοι, όλοι παιδιά του Θεού. Δεν 

υπάρχει διαχωρισμός, μόνο η ψευδαίσθηση που δημιουργείται από το πέπλο που μας 

χωρίζει από την αληθινή γνώση και κατανόηση. 

 

Συνεχίζοντας από αυτό, αν είμαστε πραγματικά συνδεδεμένοι με όλη την ύπαρξη, 

πρέπει θα υπάρχει μια ενδοδιαστασιακή  πτυχή αυτής της σύνδεσης. Μερικά από τα 

μεγαλύτερα μυαλά πίσω από την κβαντική φυσική θεωρούν ότι οι έννοιες αυτές 

προσθέτουν κάτι μόνο αν υπάρχουν άλλες διαστάσεις ζωής και ενέργειας που δεν 

είναι ορατές στην ανθρωπότητα. Ο ακριβής αριθμός είναι αμφισβητήσιμος, αλλά η 

ίδια η ύπαρξή τους είναι εξαιρετικά συναρπαστική. 

 

Η μόνη μου λύπη είναι ότι η επιστήμη δεν φαίνεται να διερευνά τη θρησκευτική 

σημασία πίσω από αυτές τις έννοιες. Μήπως η δική μας έννοια του Παραδείσου 

υπάρχει σε κάποια από αυτές τις άλλες διαστάσεις; Υπάρχουν άλλες μορφές ζωής 

εκεί έξω σε πνευματική ή ενεργειακή  μορφή; Μπορούν να μας επηρεάσουν μέσα 

στις 4 διαστάσεις του γνωστού μας κόσμου; 

 

Για μένα, ένα από τα πιο σημαντικά ερωτήματα είναι: αν όλοι είμαστε συνδεδεμένοι 
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μέσω άλλων διαστάσεων, μπορούμε να  επηρεάσουμε αυτές τις διαστάσεις; Το έργο 

του Garjejev δείχνει ότι μπορούμε, και γι 'αυτό οι αλλαγές που συμβαίνουν σε αυτόν 

τον πλανήτη είναι τόσο σημαντικές. Η ανάπτυξή μας έχει μια σφαίρα επιρροής πέρα 

και από την πιο τρελή φαντασία μας. 

 

Αυτή η έννοια της πολυδιαστατικότητας είναι βασική για τις περισσότερες νέας 

ενέργειας σκέψεις και τον σημερινό ενθουσιασμό καθώς η ανθρωπότητα 

μετακινείται ταχύτατα προς ένα νέο δυναμικό. Δεν αλλάζουμε απλώς τη ζωή μόνο 

σε αυτόν τον πλανήτη, αλλά έχουμε μια βαθιά επίδραση σε ολόκληρο το Σύμπαν. 

 

Αυτή η ιδέα  μου κόβει την ανάσα  κάθε φορά που τη συναντώ σε άλλα βιβλία και 

ελπίζω να έχει την ίδια επίδραση και σε εσάς. Πρόκειται για μια ιστορία ευκαιριών 

και απεριόριστων δυνατοτήτων και αν αυτό δεν σας εμπνέει να ζήσετε τη ζωή στο 

έπακρο, τότε σίγουρα τίποτα δεν θα το κάνει! 

 

Αν ακολουθήσουμε αυτή τη λογική στο φυσικό της συμπέρασμα, οι αρμονικές 

ακολουθίες επηρεάζουν το DNA μας. Το DNA μας συνδέεται με κάποια μορφή 

κρυσταλλικού πλέγματος και αυτό με τη σειρά του συνδέεται με ένα 

ηλεκτρομαγνητικό γήινο πλέγμα (όπως εξετάστηκε από τον Bruce Cathie) και στη 

συνέχεια μέσα από αυτό σε ένα κοσμικό πλέγμα. Καθώς αλλάζουμε εμείς, 

αλλάζουμε και το πλέγμα γύρω μας και τον πλανήτη. Θα αναφερθούμε περισσότερο 

σε αυτό στο Κεφάλαιο 7. 

 

Αναρωτηθήκατε γιατί οι φάλαινες ξεβράζονται τελευταία στις ακτές  και γιατί τα 

αεροδρόμια αναγκάζονται να αλλάξουν τη διεύθυνση των διαδρόμων τους4; Το 

ηλεκτρομαγνητικό πλέγμα της Γης, που ακολουθούν, αλλάζει καθώς  εμείς 

εξελισσόμαστε  και οι παλιές διαδρομές μέσα σε αυτό δεν οδηγούν πλέον στον ίδιο 

προορισμό.   

  

Τα τσουνάμι, οι σεισμοί και άλλες ακραίες κλιματικές συνθήκες είναι άλλα 

παραδείγματα της μαγνητικής επαναπροσαρμογής της Γης, που αλλάζει ως 

αντανάκλαση της εξελισσόμενης συνείδησης του ανθρώπου. Είναι σκληρή ιατρική, 

αλλά υπάρχει ένα ανώτερο σχέδιο. Και πάλι, αν βρείτε αυτά τα γεγονότα 

ενοχλητικά, θα σας παραπέμψω στα γραπτά ή στον ιστότοπο του Kryon, ή σε 

οποιαδήποτε άλλη εργασία που σας έλκει. 

 

Επιστρέφοντας από αυτήν την ελαφρά απόκλιση, μπορούμε να πούμε με κάποια 

υποστήριξη ότι οι 12 ακολουθίες αριθμών έχουν κάποιο είδος θεραπευτικής 

δύναμης και μία δόνηση που συντονίζεται με το DNA μας. Ένα παράδειγμα θα 

ήταν: 

 

Κύριος αριθμός 1 

Α ρ ι θ μ ό ς  3   9   7   5   4   3   2   0  1   1   3   8  

Αυτός ο σχεδιασμός πλέγματος που έχω χρησιμοποιήσει είναι μόνο για την ευκολία 

της παρουσίασης, καθώς η πραγματική του μορφή είναι απείρως επαναλαμβανόμενη 

και αναπαρίσταται καλύτερα από μια σπείρα (spiral) από αριθμούς. Οι αριθμοί δεν 

έχουν αρχή και τέλος, κάτι που αντιπροσωπεύει πολύ καλύτερα την  αιώνια φύση 
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του σώματός μας και της ψυχής μας. 

 

 

 

 

 

 

Η νέα πτυχή που έδειξα στο παραπάνω παράδειγμα είναι ο κύριος αριθμός. Αυτή 

είναι μια έννοια από την αριθμολογία που αναφέρεται στον κεντρικό αριθμό  που 

δημιουργείται από την πρόσθεση των επιμέρους ψηφίων. Για παράδειγμα, το 397 

είναι 3 + 9 + 7 το οποίο μας δίνει το 19, το οποίο με τη σειρά του ανάγεται  στο 1 + 

9, το οποίο είναι 10, το οποίο είναι 1. Αυτός ο νέος Κύριος (Master) αριθμός έχει 

έναν δικό του συντονισμό. 

 

Παρεμπιπτόντως, εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία ότι η αρμονική ακολουθία 

καταλήγει  σε έναν (1) Κύριο αριθμό, διασκεδάστε λίγο με τα μαθηματικά. Οι 

αριθμοί 397543201138 που έχω χρησιμοποιήσει παραπάνω μπορούν να προστεθούν 

μαζί και να μας δώσου το  46, το οποίο απλοποιείται σε 4 + 6 = 10, οπότε 1 + 0 = 1. 

 

Ως εναλλακτικός υπολογισμός, ας χωρίσουμε  τους αριθμούς σε 3 μονάδες των 4, να 

αφήνοντας την πρώτη αμετάβλητη, ανακατεύοντας τη δεύτερη και αντιστρέφοντας  

την τρίτη. Παίρνουμε τότε 3975 2034 8311. Προσθέτοντάς τους ως 3 ξεχωριστοί 

αριθμοί δίνει 24, 9 και 13, το οποίο απλοποιείται σε 6 + 9 + 4 = 19, στη συνέχεια 1 + 

9 = 10 και οπότε 1 + 0 = 1. Δοκιμάστε όπως εσείς επιθυμείτε, αυτοί οι αριθμοί θα 

σας δίνουν πάντα το 1 και δεν πείθονται για το αντίθετο! Κάντε τους ό, τι επιθυμείτε 

με αυτόν τον τρόπο και η βασική ιδιότητα του 1 έρχεται πάντα στο προσκήνιο. 

 

  

Ενίσχυση των αρμονικών ακολουθιών: 

 

Χρησιμοποιώντας πύλες 
 

Οι αρμονικές είναι αρκετά ισχυρές από μόνες τους, αλλά μπορούν να ενισχυθούν με 

την προσθήκη πυλών. Οι πληροφορίες αυτές διοχετεύονται από μέσω channelling, γι 

'αυτό δεν μπορώ να το εξηγήσω επιστημονικά, μπορώ μόνο να το περιγράψω όπως 

δόθηκε. 

 

Η πύλη είναι ένας κώδικας, συνήθως δυαδικής φύσης, ο οποίος ανοίγει το 

θεραπευτικό δυναμικό στα χέρια μας. Θα το εξηγήσω λεπτομερέστερα στο επόμενο 

κεφάλαιο για το Παγκόσμιο Μοντέλο Θεραπείας, αλλά για την ώρα αρκεί να πούμε 

ότι είναι ένα σημαντικό συμπλήρωμα που ενισχύει τη δύναμη των αρμονικών και 

εξηγεί την ανάγκη δέσμευσής  μας στη διαδικασία. 

 

Για την εσωτερική μας νοημοσύνη, αυτό δεν είναι απλώς μια σειρά αριθμών αλλά 



μια δονητική έννοια. Αντηχεί χρώμα και ήχο με μια πολυδιάστατη πτυχή πολύ πέρα 

από την διανοητική μας κατανόηση. Για όσους έχουν δει προηγούμενες εκδόσεις 

του Quantum K, η προσθήκη αυτής της ιδέας της πύλης είναι που μου επέτρεψε να 

απαλλαγώ από τις επιπλέον σειρές που καλύπτουν το χρώμα, το χρόνο και τον ήχο. 

 

Εκτός από την ενεργοποίηση της θεραπείας, η θεραπεία μέσω των Πυλών βοηθά 

επίσης στην μετατροπή της βασικής δόνησης του Σύμπαντος σε μια δόνηση 

συγκεκριμένη για το ζήτημα για το οποίο χρησιμοποιείται. 

 

Η αρμονική μας ακολουθία έχει πλέον βελτιωθεί ως  εξής: 

 

Κύριος αριθμός 1 

 

Α ρ ι θ μ ό ς      3  9  7  5  4  3  2  0  1  1  3  8  
Π ύ λ η  0     0  1  1  1  1  0  0  0  1  0  1  

 

 

 

 

Χρησιμοποιώντας κρυστάλλους 

 
Λίγες εξηγήσεις είναι απαραίτητες εδώ. Η χρήση των κρυστάλλων είναι διαχρονική 

και έχει ιδιαίτερη σημασία για ένα σύστημα στο οποίο έχουμε πρόσβαση στην 

κρυστάλλινη φύση του DNA μας. Σύμφωνα με την πραγματική ομοιοπαθητική 

παράδοση, αντιμετωπίζουμε «το όμοιο με το όμοιο». 

 

Έχουν επίσης διαστασιακές  ιδιότητες, ακριβώς όπως και το DNA μας, έτσι 

πραγματικά μιλούν τη γλώσσα του σώματός μας, ανοίγοντας κανάλια προς άλλες 

διαστάσεις και προς το απεριόριστο θεραπευτικό δυναμικό του Σύμπαντος. 

 

Ένα επιπλέον πλεονέκτημα των κρυστάλλων είναι η σύνδεσή τους με το 

ηλεκτρομαγνητικό πλέγμα της Γης. Βρίσκονται ακριβώς στο κέντρο του δονητικού 

πλέγματος που συνδέει τον ζωικό, τον φυτικό και τον ορυκτό κόσμο και έτσι 

αποτελούν ένα βασικό μέρος του ευρύτερου πλέγματος που συνδέει όλη τη ζωή στο 

Σύμπαν. Όταν τα χρησιμοποιούμε σωστά, ενισχύουμε το συνολικό θεραπευτικό 

σήμα. Θα σας το εξηγήσω περισσότερα σύντομα και στο κεφάλαιο 7. 

  

Ίσως να περιμένατε ότι χρειάζονται διαφορετικοί κρύσταλλοι για να υποστηρίξουν 

διαφορετικά συμπτώματα, το καθένα με τη δική του μοναδική δόνηση, όμως δεν 

έχω προσπαθήσει να επιλέξω τους συγκεκριμένους κρυστάλλους με βάση την 

συνήθη τους χρήση στη θεραπεία, αλλά αντ΄ αυτού βασίστηκα στην πρόσβαση μου 

στην συμπαντική νοημοσύνη μέσω της ραβδοσκοπίας για να διασφαλίσω ότι 

ταιριάζω με ακρίβεια την δόνηση με το σύμπτωμα. 

 

Μπορεί να υπάρχουν πιο παραδοσιακά οφέλη στη χρήση τους όπως έχουν επιλεχθεί, 

αλλά αυτό θα ήταν ένα συν παραπάνω και σε καμία περίπτωση το βασικό στοιχείο 

αυτής της διαδικασίας. 

 



Χρησιμοποιώντας φυτά και βότανα 
 

Κατά παρόμοιο τρόπο, όταν έχουμε πρόσβαση στις θεραπευτικές ιδιότητες φυτών 

και βοτάνων, συνδεόμαστε με μια διαχρονική σοφία. Πρέπει να τονίσω ξανά ότι δεν 

χρειάζεται να καταπιείτε ένα βότανο ή το ομοιοπαθητικό του παρασκεύασμα για να 

αποκτήσετε πρόσβαση στις δονήσεις του. Το κβαντικό ενεργειακό πεδίο είναι 

πλήρως εξοικειωμένο με τις υπογραφές τους και το μόνο που χρειάζεται είναι να 

δείξουμε την πρόθεση να συνδεθούμε με τη δόνησή τους. 

 

Και πάλι, τα φυτά και τα βότανα έχουν κεντρική θέση για τη ζωή στη Γη και 

βρίσκονται στην καρδιά του ηλεκτρομαγνητικού πλέγματος που μας περιβάλλει 

όλους. Είναι ισχυρά από μόνα τους, αλλά ακόμα πιο ισχυρά όταν χρησιμοποιούνται 

στην καρδιά αυτού του συστήματος. 

 

Όπως και με τους  κρυστάλλους, έχω επιλέξει το κατάλληλο φυτό ή βότανο 

χρησιμοποιώντας το εκκρεμές, από το να κάνω μια νοητική αξιολόγηση του 

συμπτώματος ή του προβλήματος που χρειάζεται υποστήριξη. 

 

Όταν αυτά τα πρόσθετα στοιχεία εισάγονται, η αρμονική μας ακολουθία μοιάζει 

τώρα: 

 

Κρύσταλλο: τουρμαλίνης                                           Φυτό : Μπέργκαμο 

Κύριος αριθμός 1 

Α ρ ι θ μ ό ς           3  9  7  5  4  3  2  0  1  1  3  8  
      Π ύ λ η  1             1  1  1  0  0  0  0  0  1  1  0  

 

Αγκυροβόληση των αρμονικών 

Το πλέγμα της Γης 
 

Οι αρμονικές έχουν τεράστια δύναμη, φωτίζοντας το ηλεκτρομαγνητικό πλέγμα που 

περιβάλλει τον πλανήτη. Αυξάνουν τη σύνδεση μας με αυτό το πλέγμα και την πηγή 

γνώσης και ενέργειας, ενισχύοντας την ικανότητά μας να αξιοποιούμε το 

θεραπευτικό δυναμικό του. 

 

Αν πρόκειται να συντονιστούμε στο πλέγμα με ένα εστιασμένο αίτημα για θεραπεία, 

πρέπει να αποδείξουμε σε αυτό το εγχειρίδιο ότι κατανοούμε τις μαθηματικές 

έννοιες που βρίσκονται πίσω από αυτό. Είναι σχεδόν σαν το δώρο αυτό να 

ξετυλίγεται  πλήρως μόνο  όταν έχουμε αποδείξει ότι καταλαβαίνουμε πώς 

λειτουργεί. Ένα νέο αυτοκίνητο μπορεί να είναι ένα απολαυστικό παιχνίδι για ένα 

παιδί όταν καθίσει  στο τιμόνι, αλλά είναι πολύ πιο ισχυρό και ευχάριστο μόλις 

βάλουμε τα κλειδιά ως ενήλικες ... .. 

 

Οι αρμονικές ενισχύονται σε μεγάλο βαθμό από την αναγνώριση του ρόλου τους 

στη θεραπευτική διαδικασία και τη σύνδεσή τους με το ηλεκτρομαγνητικό πλέγμα 

της Γης. Δεν πρόκειται για την εύρεση της γεωγραφικής θέσης μας στο πλέγμα, 

αλλά για την επίδειξη των ενοποιητικών μαθηματικών που δείχνουν τους εγγενείς 

δεσμούς μεταξύ της ανθρωπότητας, του πλανήτη και του Σύμπαντος. 

 



Εάν μπορέσουμε να εστιάσουμε την πρόθεσή μας σε αυτές τις συνδέσεις, μπορούμε 

να αντλήσουμε και να δώσουμε ενέργεια στο γήινο πλέγμα και από εκεί στο 

ευρύτερο ενεργειακό πλέγμα ολόκληρου του Σύμπαντος, διαχρονικά και σε όλες τις 

διαστάσεις. 

 

Το καθήκον μας είναι να μας οδηγήσουμε μέσα στο πλέγμα, όπως ένας καλός 

ηλεκτρολόγος θα συνέδεε ένα καινούργιο φούρνο. Οι αρμονικές συντονίζονται στη 

συνέχεια  με τις ευρύτερες δυνάμεις του Σύμπαντος και η καθαρή, σαφής πρόθεσή 

μας επιβραβεύεται με μια εκθετική αύξηση του θεραπευτικού δυναμικού των 

αρμονικών «Quantum K». 

 

Ευτυχώς, ο Bruce Cathie έχει ήδη κάνει το μεγαλύτερο μέρος αυτής της δουλειάς 

για εμάς και χρειάζομαι εδώ μόνο τις συνδέσεις που έχει ήδη βρει στο έργο της ζωής 

του. Δεν χρειάζονται περαιτέρω εξηγήσεις πέρα από το να ζητάμε από την 

εσωτερική σοφία του σώματος να αναγνωρίσει την εγγενή αλήθεια σε αυτές τις 

συνδέσεις  και να τις χρησιμοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η αναγνώριση 

αυτής της σχέσης μεταξύ «όλων όσων είναι» μας ωθεί στην πραγματική 

θεραπευτική δύναμη - μια άμεση γραμμή με τον Θεό / πηγή για να το πούμε έτσι. 

Ο Bruce έχει υπολογίσει έναν τύπο βασισμένο σε βασικές αρμονικές ακολουθίες 

που αντικαθιστά το Μ στον τύπο του Einstein E = MC
2 

σε έναν τύπο που βασίζεται 

αποκλειστικά στο φως και την ενέργεια, δείχνοντας ότι η μάζα ή οποιαδήποτε 

φυσική παρουσία μπορεί να θεωρηθεί ως έκφραση της φωτεινής ενέργειας. 

 

Οι αρμονικές και οι εξισώσεις που αποδεικνύουν αυτή την κατανόηση 

παρουσιάζονται  κοντά στην αρχή του τεχνικού τμήματος αυτού του εγχειριδίου και 

τις επαναλάμβανα εδώ 

M = c + 1/c 

E = (c + 1/C ) c
2

 

E = mc2
 

E = ((2c + 1/2c)(2c)2) 

2693645   Ενεργειακή αρμονική που προέρχεται από την ενιαία εξίσωση 

13468225   Μισή αρμονική του 2693645 

37124416   Το αντίστροφο της αρμονικής 2693645 

14379577   Η αρμονική της ταχύτητας του φωτός στην επιφάνεια της Γης 

69543074  Η αντίστροφη αρμονική της ταχύτητας του φωτός 

34771537  Η μισή αρμονική του 69543074 

972  Οι αρμονικές του χρόνου (97200 δευτερόλεπτα πλέγματος σε μία ημέρα της 

γης) 

324   Γήινη συντονισμένη αρμονική 

648    (324 x 2) Αρμονική κλίμακα θερμοκρασίας 

254558  Αρμονική τετραγωνική ρίζα 648 (μήκος πολικών διαγώνιων, πλέγμα) 

3928371   Αμοιβαία αρμονική του 254558 (γήινο μαγνητικό πεδίο) 

  

Η μαθηματική κατανόηση του ηλεκτρομαγνητικού πλέγματος γύρω από τον 

πλανήτη μας είναι σημαντική αλλά δεν είναι και το μοναδικό εργαλείο που 

διαθέτουμε για να αγκυροβολήσουμε τις αρμονικές ακολουθίες. Πρέπει να 

θυμόμαστε ότι δεν είμαστε οι μόνοι κάτοικοι αυτού του πλανήτη, μοιραζόμαστε τα 

θαύματά του με φυτά, ζώα και τα ορυκτά, τα οποία είναι φυσικοί εταίροι που 

ενισχύουν τη ροή ενέργειας από και προς το ηλεκτρομαγνητικό πλέγμα. Ο κόσμος 



των φυτών είναι ιδιαίτερα καλά συνδεδεμένος, καθώς η διαδικασία της 

φωτοσύνθεσης είναι μια εξαιρετικά καθαρή χρήση της μετατροπής της φωτεινής 

ενέργειας σε ύλη. 

 

 

Ζώα, φυτά ή μέταλλα ...... 
 

Γνωρίζουμε ήδη ότι αυτή η σύνδεση ισχύει για τα φυτά, αλλά ίσως  εκπλαγούμε από  

το  πόσο σημαντική είναι αυτή η σύνδεση με τους ανθρώπους. Το φως προσφέρει 

πολλά περισσότερα  από το να μας προμηθεύει τη βιταμίνη D και ενισχύει τα 

επίπεδα σεροτονίνης, αλλά προσφέρει γνήσια θεραπεία. 

 

Το φως που εκφράζεται ως δονητική ενέργεια εξηγεί επίσης πώς λειτουργούν οι 

ομοιοπαθητικές θεραπείες, οι ακουστικοί συντονιστές, η χρωματοθεραπεία κ.λπ. - 

είναι όλα  εκφράσεις της (Δονητικής θεραπείας) θεραπείας μέσω των κραδασμών. Η 

δόνηση  είναι ελαφριά. 

 

Κάθε φυτό έχει τη δική του δόνηση  και φαίνεται να υπάρχει μια αντιστοιχία μεταξύ 

δονήσεων και ασθενειών. Όπως το βλέπω εγώ, η σωστή συχνότητα, είτε χορηγείται 

ομοιοπαθητικά είτε με βότανα, συζεύγει το μοτίβο της νόσου, ακυρώνοντάς την 

ακριβώς όπως μια κυμάτωση σε μια λίμνη, ακυρώνει μια άλλη όπου η κορυφή 

συναντά το κατώτατο σημείο. 

 

Η πρότασή μου εδώ είναι ότι οι θεραπευτικές ιδιότητες των φυτών προέρχονται από 

τη μοναδική τους σύνδεση με το πλέγμα που μας συνδέει με τη συγκεκριμένη 

συχνότητα που χρειαζόμαστε. Αυτός είναι ένας άλλος τρόπος να δούμε τη θεραπεία. 

 

Τα ορυκτά έχουν παρόμοιες ιδιότητες. Αποτελούν ένα βασικό συστατικό στο 

εσωτερικό της γης και έχουν κεντρική θέση στον συντονισμό του 

ηλεκτρομαγνητικού πλέγματος. Όταν χρησιμοποιούμε τις ιδιότητές τους, κάνουμε 

κάτι περισσότερο από το να  αξιοποιούμε  τα διατροφικά τους οφέλη, ενισχύουμε τη 

σύνδεσή μας με τις θεραπευτικές δυνάμεις του δικτύου της Γης χρησιμοποιώντας 

τον κόσμο των ορυκτών ως αγωγό. 

 

Υπάρχει επίσης, το πιο υπέροχο από όλα τα θεραπευτικά εργαλεία, το  νερό. 

Γνωρίζουμε ότι είναι ένας ισχυρός αγωγός  του ήχου αλλά και του φωτός (ή της 

θεραπείας), εξ ου και η δύναμη της ομοιοπαθητικής. Ο Masaro Emoto έχει αποδείξει 

αυτές τις έννοιες μέσω της μελέτης του για τις κρυσταλλικές δομές από το νερό που 

εκτίθενται σε μια ποικιλία ερεθισμάτων, τόσο θετικών όσο και αρνητικών. 

 

Ο πλανήτης αποτελείται κατά 90% από νερό για καλό λόγο - εξασφαλίζει ότι όλες οι 

εμπειρίες μας, καλές ή κακές, έχουν μια θερμή γραμμή στο ηλεκτρομαγνητικό 

πλέγμα και από εκεί μέσα στο Σύμπαν. Και πάλι, είμαι βέβαιος ότι αν 

κατανοούσαμε πραγματικά τις επιπτώσεις κάθε καλής πράξης ή κακής σκέψης, θα 

φερόμασταν  πολύ προσεκτικά. 

 

Έχω πει ότι κάθε δράση δημιουργεί μια αντίδραση μέσα στο πλέγμα, ότι το Χ 

οδηγεί στο Υ και μερικές φορές ακόμα και στο Ζ. Είμαστε άμεσα συνδεδεμένοι με 

το «όλα όσα είναι» και το ηλεκτρομαγνητικό πλέγμα της Γης είναι ο 



αυτοκινητόδρομος που το παραδίδει,  με τα συστατικά  του πλανήτη, να γίνονται  το 

όχημα μέσω του οποίου μεταφέρονται αυτά τα μηνύματα. 

  

Καθώς αυτή είναι μια απίστευτη ευθύνη για όλους μας, υπάρχει η δυνατότητα για 

καθένα μας να κάνει αλλαγές που θα ωφελήσουν όλη την ανθρωπότητα. Απλά 

κάνοντας θετικές αλλαγές στον τρόπο που ενεργούμε ή σκεφτόμαστε, στέλνουμε σε 

όλους μας μια ισοδύναμη δόνηση μέσω του ηλεκτρομαγνητικού πλέγματος. 

 

Αν και το νερό μπορεί να προγραμματιστεί με οποιονδήποτε τρόπο επιλέξουμε, δεν 

είναι απαραίτητο να αναφερόμαστε σε αυτή τη συνδετική δύναμη σε κάθε 

συγκεκριμένη αρμονική. Απλώς μεταφέρει τη συγκεκριμένη αρμονική δόνηση που 

επιλέγουμε να στείλουμε κατά μήκος της διαδρομής του. 

 

Συνοψίζοντας, ελπίζω ότι αυτή η εξήγηση των αρμονικών να είναι αρκετά σαφής. 

Κάποια από αυτά είναι αποδεκτή γνώση, κάποια άλλα βρίσκονται στο περιθώριο της  

τρέχουσας λογικής και σκέψης. Δεν χρειάζεται να το καταλάβετε ή ακόμα και να το 

πιστέψετε για να λειτουργήσει. Η εσωτερική σας νοημοσύνη αναγνωρίζει τις 

εγγενείς αλήθειες και θα τιμήσει την πρόθεσή σας να χρησιμοποιήσετε το σύστημα 

προς όφελός σας και προς όφελος άλλων. 

 

 

 


