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Η ιερή γεωμετρία είναι η αρχαία πίστη ότι τα σχήματα και τα μαθηματικά σχέδια 

βρίσκονται πίσω από όλη τη δημιουργία, που σαφώς μοιράζονται πολλά με τη fractal 

γεωμετρία. 

Αυτή η γνώση στηρίζει τις περισσότερες από τις σημαντικότερες θρησκείες, όπως το 

Ισλάμ, τον Ινδουισμό, τον Βουδισμό και τον πρώιμο Χριστιανισμό, καθώς και στον 

αποκρυφισμό. Ο σχεδιασμός της είναι σαφώς ορατός σε τζαμιά, αρχαίες εκκλησίες, 

πυραμίδες, διατάξεις πόλεων, ψηφιδωτά και ναούς. Υποστηρίζει τους πίνακες του Da 

Vinci, τους κύκλους των καλλιεργειών και, όπως και η fractal γεωμετρία, είναι ορατή 

στη φύση από τη μικρότερη νιφάδα χιονιού έως τα ανθρώπινα όντα και τους ίδιους 

τους πλανήτες. 

Ακολουθούν δύο γνωστά παραδείγματα: 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο κύβος του Metraton                                                          Το λουλούδι της ζωής 

                                                                                    
 

Αυτά τα δύο όμορφα παραδείγματα κατασκευάζονται από βασικά γεωμετρικά 

σχήματα. Παρά το γεγονός ότι είναι μαθηματικά ως προς την προέλευσή τους, 

απευθύνονται στις αισθήσεις μας και διεγείρουν ένα είδος διαισθητικής κατανόησης. 

Κτίρια που σέβονται αυτές τις αρχές δημιουργούν την ίδια αίσθηση δέους, όπως και 

οι νιφάδες χιονιού, οι κύκλοι των καλλιεργειών, οι πίνακες ζωγραφικής και οι αρχαίες 
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κατασκευές όπως το Stonehenge. Όταν εφαρμόζουμε αυτές τις έννοιες στα σχέδιά 

μας αντιγράφουμε τη φύση, εναρμονιζόμενοι με τη βασική της δύναμη και ομορφιά. 

 Η ιερή γεωμετρία εμφανίζεται ακόμη και στον βασικό σχεδιασμό μεγάλων πόλεων, 

όπως η Ουάσιγκτον, το Λονδίνο και το Παρίσι, γεγονός που υποδηλώνει και πάλι ότι 

αυτή η αρχαία γνώση δεν έχει χαθεί εντελώς και ότι χρησιμοποιείται, ελπίζω, προς 

όφελός μας. Κάποιες διατάξεις πόλεων αντικατοπτρίζουν αυτά τα βασικά γεωμετρικά 

σχήματα. Άλλοι τοποθετούν τα βασικά κτίρια σε  σημεία κλειδιά που αντιστοιχούν 

στα  κέντρα τσάκρα της πόλης, δημιουργώντας ένα είδος «ψυχής» ή συντονισμού για 

τη συγκεκριμένη κοινότητα. 

Αυτό καταλαβαίνω πως σας ακούγεται  κάπως «εξωπραγματικό», αλλά έχω δει τη 

δική μου πόλη, το Μπρίστολ και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η αρχική μεσαιωνική 

κατασκευή έχει μια ευθεία γραμμή συμβολικών περιοχών που αντιπροσωπεύουν κάθε 

κέντρο τσάκρα, ξεκινώντας από τον ποταμό Avon, περνώντας μέσω της εκκλησίας St 

Mary Redcliffe, την πλατεία Queens, του Green College, τον πύργου Cabot και το 

αστεροσκοπείο στη κρεμαστή γέφυρα Clifton. Πριν αντιληφθώ αυτούς τους δεσμούς, 

μια ομάδα από εμάς είχε κληθεί να πραγματοποιήσει θεραπεία σε αρκετές από αυτές 

τις περιοχές και από έκτοτε βρήκα και άλλες ομάδες με τον ίδιο στόχο. Έχουμε 

ταραχές, δουλεμπόριο, τους εμφύλιους πολέμους και πολλά άλλα στην ιστορία μας, 

γι’ αυτό υπάρχουν πολλά πράγματα να κάνουμε! 

Παρατήρησα επίσης ότι η σύγχρονη πόλη αλλάζει και φαίνεται να υπάρχει μια 

στροφή 90 μοιρών στην ενεργειακή της κατεύθυνση. Τα νέα σημεία τσάκρα ξεκινούν 

από το Bedminster, βορειοδυτικά μέσω Park Street, της Whiteladies Road, του 

Durdham Downs και του Westbury-on Trym. Ίσως να μην είναι τυχαίο ότι υπάρχουν 

κέντρα συμπληρωματικής υγειονομικής περίθαλψης και καταστήματα φυσικής υγείας 

σε καθένα από τα βασικά σημεία, κατά μήκος αυτής της διαδρομής, σαν να 

προσπαθούμε να ανακτήσουμε την ψυχή της πόλης από το λιγότερο αξιοσέβαστο 

παρελθόν της. 

Η δομή των πόλεων μπορεί ακόμη και να αντικατοπτρίζει τη φύση της συνείδησης 

που ζει μέσα σ΄αυτές, ή ίσως να πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα και να την 

προσδιορίζει. Η αρσενική, ή η ενέργεια του γιανγκ, είναι πολύ άκαμπτη και συχνά 

αντιπροσωπεύεται από μια ευθεία γραμμή. Είναι ενδιαφέρον ότι οι περισσότερες 

αμερικανικές πόλεις είναι χτισμένες με ευθείες γραμμές που καθορίζουν την χάραξη 

των δρόμων, ενισχύοντας τα αρσενικά χαρακτηριστικά των κατοίκων της. Αυτό 

μπορεί να εξηγήσει γιατί οι Αμερικανοί είναι από τη φύση τους ανταγωνιστικοί και 

ελαφρώς υλιστές (συγγνώμη για το στερεότυπο εδώ), δίνοντας μεγάλη αξία στις 

αρσενικές ενέργειες της εξουσίας και του πλούτου. Αρκεί μόνο να παρακολουθήσετε 

τις ταινίες στο Χόλυγουντ για να δείτε τον τύπο της φιλόδοξης φιγούρας που 

προωθούν. 

Τα κτίρια σε αυτές τις αμερικανικές πόλεις έχουν παρόμοιες ιδιότητες, με τις μεγάλες 

επιχειρήσεις να βρίσκονται σε τεράστια ορθογώνια μπλοκ που κυριαρχούν στον 

ορίζοντα. Δεν είναι ίσως τυχαίο  ότι οι τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης 

Σεπτεμβρίου είχαν ως στόχο τους δίδυμους πύργους του Παγκόσμιου Κέντρου 

Εμπορίου, διότι αντιπροσώπευαν τόσο εμφανώς τη βάση εξουσίας του έθνους. 

Αντίθετα, οι τεμπέλικοι ελικοειδείς δρόμοι των ευρωπαϊκών πόλεων είναι πολύ πιο 

θηλυκοί και Γιν στη φύση τους, αντανακλώντας την πιο «χαλαρή» στάση των 

κατοίκων τους. Ίσως αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο μας αρέσει να κάνουμε 
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διακοπές ή να ζούμε μακριά από τις τσιμεντένιες ζούγκλες. Δεν είναι απλώς ζήτημα 

διαφυγής από την κυκλοφορία, διαφεύγουμε επίσης από τα επιθετικά, ανταγωνιστικά 

ένστικτα που δημιουργούν τα κτίρια και οι δρόμοι της. Πολύ καλύτερα η απαλή 

καμπύλη της παραλίας, όπου μπορούμε να χαλαρώσουμε στους αμμόλοφους και να 

θαυμάσουμε την φαινομενικά τυχαία (αν και fractal) φύση του κόσμου γύρω μας. 

Η βασική αλήθεια είναι ότι το σχήμα και η συνολική δομή του περιβάλλοντός μας 

επηρεάζει τη διάθεσή μας. Αυτή είναι μια έννοια που μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε προς όφελός μας στο πλαίσιο του θεραπευτικού μοντέλου. 

 Επιστρέφοντας σε αυτό το κεντρικό θέμα, είναι σημαντικό να συζητήσουμε εν 

συντομία τη σημασία της ιερής γεωμετρίας για την προσωπική μας θεραπεία. Ο 

David Elkington1 διατυπώνει τον ενδιαφέροντα ισχυρισμό ότι οι ακουστικές ιδιότητες 

των αρχαίων τόπων όπως το Newgrange 3500 π.Χ. σχεδιάστηκαν ειδικά για να 

αντηχούν βασικούς ήχους και με τον τρόπο αυτό να ενισχύουν την πνευματική 

συνειδητοποίηση και να δημιουργούν θεραπευτικές ιδιότητες. Η απήχηση του 

ονόματος  «Θεός» στις διάφορες μεταφράσεις του, φέρει ιδιαίτερη δύναμη. 

Τα επιχειρήματά του είναι πολύ πειστικά. Αν τα κτίρια και τα σχέδια που βασίζονται 

σε αυτά τα βασικά γεωμετρικά σχήματα φέρουν ενέργεια που ενισχύει τις δονήσεις, 

γιατί να μην χρησιμοποιήσουμε τις κβαντικές αρχές και να αντλήσουμε θεραπευτική 

δύναμη από αυτές; Ακόμα καλύτερα, γιατί να μην προσθέσετε αριθμούς, χρώματα 

και ισχυρές λέξεις όπως «Αγάπη» και «Συγχώρεση» για να ενισχύσετε τις ιδιότητές 

τους; Ο Robert Detzler2 έχει ήδη διερευνήσει την έννοια των θεραπευτικών 

συμβόλων που συνδυάζοντας διάφορα βασικά σχήματα και λέξεις για να σχηματίσει 

ένα «σύμβολο δύναμης» με μια απτή ενεργειακή δόνηση. 

Έχω χρησιμοποιήσει ραβδοσκοπία και διαίσθηση για να δημιουργήσω αρκετά 

γεωμετρικά σύμβολα της δικής μου επινόησης. Είναι βασικά ελκυστικά στο μάτι και 

έχουν ένα θεραπευτικό δυναμικό που βασίζεται σε όλες τις αρχές που έχω εξηγήσει 

μέχρι τώρα - χρώμα, ήχος, αριθμοί, λέξει και γεωμετρία. Όπως οι κρύσταλλοι και οι 

αρμονικές ακολουθίες, έχουν μια πολυδιάστατη ιδιότητα που μας επιτρέπει να 

αντλούμε θεραπεία από πεδία πέρα από την αντίληψή μας ή τη φαντασία μας. 

Πιστεύω ότι προσφέρουν μερικές από τις ισχυρότερες θεραπευτικές δυνατότητες από 

τις έννοιες του παρόντος εγχειριδίου, γι΄αυτό σας παρακαλώ να τους απορροφήσετε 

στο υποσυνείδητό σας και να τους αφήσετε να αντηχήσουν μέσα σας. Όπως και με 

όλα τα τεχνικά δεδομένα στα επόμενα κεφάλαια, παρακαλώ μην προσπαθήσετε να τα 

μελετήσετε διανοητικά, απλά απορροφήστε την ομορφιά τους όπως θα κάνατε με μια 

ωραία ελαιογραφία. Η εσωτερική σας νοημοσύνη ξέρει τι να κάνει, απλώς  

εμπιστευτείτε την και αφήστε την. 

 

                                                 
1 In the name of the Gods, The mystery of resonance and the prehistoric messian  2 Spiritual Healing  


