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"Η αρμονία του κόσμου έχει κατασκευαστεί θαυμάσια  σε μορφή και αριθμό  

και η καρδιά, η ψυχή και όλη η ποίηση της φυσικής φιλοσοφίας  

ενσωματώνονται στην έννοια της μαθηματικής ομορφιάς" 

 

 Sir D'Arcy Wentworth Thompson (1860 - 1948) 

 

 

Υπάρχουν πολλά επίπεδα νοημοσύνης μέσα στον καθένα μας. Το φυσικό μας σώμα, είναι η ορατή 

πύλη προς τον εξωτερικό κόσμο, που επικοινωνεί με το περιβάλλον μας μέσα από το ένστικτο και 

τις πέντε βασικές  αισθήσεις.  Αυτή η διαδικασία υποστηρίζεται από τα συστήματα αυτορρύθμισης,  

που καθοδηγούν τον εσωτερικό πλοηγό μας, πέρα από την συνειδητότητα ή τον έλεγχο.  
 
Αυτή η συνεχής ροή ερεθισμάτων και πληροφόρησης αξιολογείται από το συνειδητό μυαλό μας με 

βάση την εκπαίδευση και τα συστήματα πεποιθήσεών μας. Το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας 

φιλτραρισμένο, στη συνέχεια κατατίθεται στο υποσυνείδητό μας, το οποίο διατηρεί αυτά τα αρχεία 

με σχολαστική σειρά και λεπτομέρεια, αξιολογώντας την αντίδραση σε μελλοντικά γεγονότα με 

βάση το αποτέλεσμα παρόμοιων εμπειριών του παρελθόντος.  

 

Πάνω απ’ όλα αυτά βρίσκεται ο υπερ-συνειδητός νους μας ή ο «Ανώτερος Εαυτός». Αυτό είναι το 

κομμάτι του εαυτού μας που έχει πρόσβαση στην Συμπαντική Νοημοσύνη, την περιεκτική σοφία 

που γνωρίζει την απάντηση σε κάθε ερώτηση πριν καν τεθεί. 

 

Αυτή η Συμπαντική Νοημοσύνη, αν την αφήσουμε, εργάζεται πάντα με γνώμονα  το ανώτερο καλό 

μας και σε έναν ιδανικό κόσμο αυτό θα εξασφάλιζε τέλεια υγεία. Αλλά αυτός δεν είναι ένας 

ιδανικός κόσμος. Εξελισσόμαστε πολύ αργά, για να μπορέσουμε να συμβαδίσουμε με τον ρυθμό 

της σύγχρονης ζωής και τα σύγχρονα προβλήματα.  

 

Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με έναν συνεχή καταιγισμό περιβαλλοντικών τοξινών από τα 

καλλυντικά, το φαγητό μας, ακόμη και από τον αέρα που αναπνέουμε. Συνδυάστε αυτό με την 

ηλεκτρομαγνητική καταπόνηση από τα κινητά μας τηλέφωνα, τα ρολόγια, τους υπολογιστές και 

τους καταψύκτες μας και είναι εύκολο να καταλάβετε γιατί το ευαίσθητο δίκτυο επικοινωνίας 

μεταξύ των κυττάρων μας είναι συχνά ασαφές και θολωμένο.  

 

 Πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη μας τη συναισθηματική μας ισορροπία, η οποία  καθορίζεται 

από τα σημεία αναφοράς που διαθέτει το υποσυνείδητο μυαλό μας, από προηγούμενα γεγονότα. Τα 

τραύματα του παρελθόντος, ειδικά κατά την διάρκεια της παιδικής ηλικίας, μπορούν να οδηγήσουν 

σε ακατάλληλες αντιδράσεις στις τρέχουσες καταστάσεις.   

 

Εάν θέλουμε να βρούμε πραγματική  ισορροπία και υγεία, πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτά τα 

ζητήματα και πολλά άλλα. Στην πραγματικότητα, αυτό το συναισθηματικό και σωματικό «νέφος» 

μας έχει αποσυνδέσει από τον Ανώτερο Εαυτό μας και είμαστε αναγκασμένοι να επιβιώσουμε μόνο 
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με τις προγραμματισμένες αντιδράσεις μας και να αφήσουμε το αριστερό ημισφαίριο του 

εγκεφάλου, τα κέντρα της λογικής να μας καθοδηγήσουν. Αν θέλουμε να αποκαταστήσουμε αυτή 

την υψηλότερη σύνδεση πρέπει να αφαιρέσουμε αυτά τα μπλοκαρίσματα. 

 

Αυτός είναι ο πρωταρχικός στόχος του «Quantum K». Λειτουργεί ως ο «ανάδοχος γονιός» μας, 

προσφέροντας προσωρινή καθοδήγηση έως ότου μπορέσουμε να επιστρέψουμε σε μια ζωή 

βασισμένη στη διαίσθηση που προέρχεται από την ανώτερη νοημοσύνη μας. Μόλις επιτευχθεί αυτό 

μπορούμε να επανασυνδεθούμε με το πρωταρχικό σχέδιο, που βρίσκεται στο ενεργειακό πεδίο που 

μας περιβάλλει όλους, επιστρέφοντας έτσι στην τέλεια κατάσταση. με την οποία είχαμε γενετικά 

συλληφθεί. 

 

Ως ανθρώπινο είδος έχουμε δημιουργήσει εμείς οι ίδιοι τα περισσότερα προβλήματά μας, οπότε 

πρέπει τώρα να κάνουμε τα πρώτα βήματα για να τα αποκαταστήσουμε…. 

 

 

 

Γιατί λειτουργεί αυτό το σύστημα 
 

Αυτό το  πρόγραμμα είναι αποτέλεσμα πολυετούς έρευνας. Αντιπροσωπεύει έναν συνδυασμό από 

θεμελιώδεις για την καλή υγεία έννοιες, που βασίζονται σε μία ποικιλία μεθόδων ιατρικής  

φροντίδας.  

 

Χρησιμοποίησα την εμπειρία που απέκτησα από χιλιάδες θεραπείες, ως πρακτικός  Κινησιολόγος, 

για να δημιουργήσω τις βάσεις αυτού του συστήματος. Στη συνέχεια πρόσθεσα  τα αποτελέσματα 

των μελετών από έρευνες πρωτοπόρων στον ίδιο τομέα και ζήτησα πρόσθετες πληροφορίες και 

κριτική από ένα εύρος άλλων επαγγελματιών υγείας, συμπεριλαμβανομένων χειροπρακτών, 

βελονιστών, φυσιοθεραπευτών και πνευματικών θεραπευτών. Ως αποτέλεσμα προέκυψε αυτό το 

εγχειρίδιο αυτοθεραπείας.  

 

Ο στόχος της  «Quantum K»  ισορροπίας, θα πρέπει να είναι σαφής από την παραπάνω 

επισκόπηση. Δεν επιδιώκει να αντιμετωπίσει μεμονωμένα συμπτώματα, καθώς αυτά είναι σκόπιμες 

στρατηγικές του σώματός μας  στην προσπάθειά του  να διαχειριστεί τα ζητήματα όσο καλύτερα 

μπορεί. Το να ζητήσουμε απλώς την απομάκρυνσή των συμπτωμάτων θα μπορούσε να είναι 

επιζήμιο για την υγεία και  στην πραγματικότητα, το σώμα μας θα αγνοούσε πιθανώς τέτοιες 

οδηγίες. 

 

Αυτό το πρωτόκολλο έχει ως στόχο να προχωρήσει βαθύτερα από τη διαχείριση των 

συμπτωμάτων. Πρέπει να πάμε στις βαθύτερες αιτίες. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να εξετάσουμε τα 

συναισθηματικά, σωματικά, πνευματικά, περιβαλλοντικά και κβαντικά ζητήματα που ανάγκασαν 

το σώμα μας να χάσει εξ αρχής την ισορροπία του. 

 

Όλες οι πληροφορίες πίσω από αυτόν τον οδηγό βρίσκονται στο πεδίο μηδενικού σημείου, (Zero 

Point Field) δηλαδή στην  αστείρευτη  πηγή ενέργειας που οι κβαντικοί φυσικοί αναγνωρίζουν ως  

δεξαμενή κάθε γνώσης, παρελθούσης, παρούσας και μελλοντικής. Όταν χρησιμοποιείτε το 

"Quantum K", συντονίζεστε με αυτή την πηγή θεραπείας και ενέργειας, συνδεόμενοι με τον ιστό 

της αράχνης - το δίκτυο της ένωσης κάθε εγχειριδίου. Όπως θα εξηγήσω αργότερα, όλη η θεραπεία 

έχει συνέπειες που επεκτείνονται κατά πολύ πέρα από την υγεία του δέκτη. Φωτίζει ολόκληρο το 

ενεργειακό πλέγμα, τον πλανήτη και πέρα από αυτόν, με αφάνταστα οφέλη για τον αόρατο κόσμο 

γύρω μας. Περισσότερα γ’ αυτό αργότερα. 
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Start 1st 2nd 

Overall 

health 

4.49 3.48 2.97 

Symptoms 7.35 5.35 4.89 
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Οι διαδικασίες που έχω συμπεριλάβει, σε ορισμένες περιπτώσεις, χρησιμοποιούν ιατρικούς ή 

επιστημονικούς όρους  που ίσως να μην καταλαβαίνετε πλήρως. Μην ανησυχείτε. Αυτά είναι όλα 

κοινώς αποδεκτά στον συγκεκριμένο τομέα τους και η βασική ενεργειακή σύνδεση μεταξύ καθενός 

από εμάς, μας επιτρέπει να εργαστούμε με ακριβείς προθέσεις. Τα κύτταρά μας κατανοούν και αυτό 

είναι το μόνο που μετράει.  

 

Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν εργάζεστε με μωρά και μικρά παιδιά καθώς αυτά θα έχουν, 

στην καλύτερη περίπτωση, πολύ περιορισμένες λεκτικές επικοινωνιακές δεξιότητες. Σε κάποιο 

επίπεδο απορροφούν την πρόθεση πίσω από το πρόγραμμα. Έτσι κι αλλιώς, τα μωρά αισθάνονται 

την πείνα, την κούραση και την αγάπη των γονιών τους πολύ πριν να βάλουν αυτά τα ενστικτώδη 

συναισθήματα σε λέξεις. 

 

Ως απόδειξη της αποτελεσματικότητας αυτού του συστήματος, διεξήγαγα μια έρευνα με δικούς 

μου πελάτες στην κλινική. Αυτό δεν είναι ακριβώς το ίδιο με τη χρήση του συστήματος εξ΄ 

αποστάσεως, αλλά η μόνη σημαντική διαφορά είναι ότι χρησιμοποιώ διαγνωστικές τεχνικές για να 

προσδιορίσω ακριβώς τις τοξίνες ή τα αρνητικά συναισθήματα που έχει ο πελάτης. Αυτό δεν είναι 

απαραίτητο για την ανάρρωση, αλλά για πολλούς αυτή η πληροφορία αποτελούν επιβεβαίωση, 

ειδικά όταν οι επίσημες ιατρικές εξετάσεις δεν έχουν βρει καμία κλινική εξήγηση για τα 

συμπτώματά τους. 

 

Εκτός από τα παραπάνω, οι αποδείξεις αφορούν εμένα, την σαφή μου πρόθεση, και τις έννοιες που 

εξηγούνται στο εγχειρίδιο. Αν ακολουθήσετε αυτές τις συστάσεις προσεκτικά, δεν υπάρχει κανένας 

λόγος να μη πετύχετε τα ίδια αποτελέσματα με αυτά των πελατών μου σε αυτή την έρευνα.  Στην 

πραγματικότητα, υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους η πρόοδός σας θα πρέπει να είναι 

καλύτερη: 

 

1. Η έρευνα διεξήχθη κατά την διάρκεια της ανάπτυξης του συστήματος, εν μέρει 

βασιζόμενη στο αρχικό πρωτότυπο του Brian Jenner. Η δραστικότητά του έχει αυξηθεί 

ουσιαστικά από τότε, με την πρόσθετη συμβολή άλλων θεραπευτών και τις δικές μου 

εξελίξεις. 

2. Μπόρεσα να αξιολογήσω την μέθοδο, το πολύ, σε δύο θεραπευτικές συνεδρίες κατά την 

περίοδο παρακολούθησης. Εσείς μπορείτε  να χρησιμοποιείτε το σύστημα κάθε μέρα, αν το 

επιθυμείτε. 

3. Οι τελικές μετρήσεις λήφθηκαν ενώ οι πελάτες  βρίσκονταν σε διαδικασία αποτοξίνωσης 

των συστημάτων τους.  Αν και η αποτοξίνωση έχει σχεδιαστεί για να είναι μια ουδέτερη 

διαδικασία, δεν είναι η ιδανική στιγμή για να μετρήσετε τις βελτιώσεις . 

 

Η έρευνα διεξήχθη μεταξύ 15ης Ιουλίου και 15ης Νοεμβρίου 2005 και περιλαμβάνει κάθε νέο 

πελάτη που άρχισα να βλέπω κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, και τον είδα τουλάχιστον δύο 

φορές. Αυτό είναι ένα μικρό χρονικό ερευνητικό διάστημα, αλλά οι 36 μελέτες περιπτώσεων είναι 

αρκετές για να παράγουν στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα.  

 

Ακολουθεί μια σύντομη περίληψη των αποτελεσμάτων: 
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Κάθε πελάτης αξιολογούσε την πρόοδό του στην αρχή κάθε συνεδρίας, οπότε τα αποτελέσματα της 

πρώτης θεραπείας καθορίστηκαν στην αρχή της δεύτερης. Χρησιμοποίησα μια κλίμακα 

αξιολόγησης με κλίμακα από 0-10, όπου το 0 αντιπροσωπεύει την καλύτερη δυνατή εξέλιξη  κατά 

την διάρκεια  της τελευταίας εβδομάδας  και το 10 την  χειρότερη. Έτσι ένα μειούμενο γράφημα 

είναι καλό! 

 

Ήμουν ιδιαίτερα ευχαριστημένος με αυτά τα αποτελέσματα, διότι η περίοδος έρευνας ήταν πολύ 

σύντομη, με κατά μέσο όρο μόνο 9 εβδομάδες, μεταξύ της έναρξης και της λήξης της 

παρακολούθησης. Για τους πελάτες που υπέφεραν με  χρόνια συμπτώματα, για μια μέση περίοδο 7 

ετών (με διάμεση τιμή 4 ετών), μια τέτοια γρήγορη ανταπόκριση είναι πολύ σημαντική. Αυτές οι 

θεραπείες δεν αφορούσαν  συνήθη κρυολογήματα ή οξεία τραύματα, αλλά συμπτώματα που είχαν 

αψηφήσει όλες τις προηγούμενες θεραπείες και το θεραπευτικό δυναμικό των δικών τους 

σωμάτων. 

 

Καθώς το σύστημα συνεχίζει να λειτουργεί, έως ότου δεν υπάρχει τίποτα άλλο να κάνει, θα 

υπάρχουν περαιτέρω βελτιώσεις στις εβδομάδες που ακολουθούν. Φυσικά, σκοπός αυτής της 

μελέτης ήταν να αποδείξει ότι αυτό το σύστημα λειτουργεί, και όχι απαραίτητα την έκταση ή την 

ταχύτητα της αποτελεσματικότητάς του. Είμαι επίσης στην ευχάριστη θέση να αναφέρω, ότι ούτε 

ένα άτομο δεν ανέφερε επιδείνωση της υγείας του κατά τη διάρκεια αυτής της μελέτης, παρά τον 

κίνδυνο που υπήρχε στο να επηρεαστούν αρνητικά τα αποτελέσματα από διάφορες προσωπικές 

εμπειρίες. Το γεγονός ότι η «Quantum K» είναι ασφαλής δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο σε μια 

εποχή όπου τόσες πολλές ασθένειες προκύπτουν από ιατρική παρέμβαση. 

 

Τα κύρια αποτελέσματα είναι τα εξής: 

 

• Η μέση συνολική βαθμολογία υγείας βελτιώθηκε πάνω από 1,5 μονάδες από την αρχική της 

θέση, δηλαδή κατά 33% βελτίωση της καλής υγείας. 

 

• Η μέση μείωση των συμπτωμάτων ήταν σχεδόν 2,5 μονάδες. Μια ακόμη εντυπωσιακότερη 

τιμή σε πραγματικούς όρους και πάλι μια βελτίωση κατά 33% από την αρχική της θέση για 

να είναι ελεύθερη από συμπτώματα. 

 

• Κανείς δεν κατέγραψε επιδείνωση των επιπέδων κατά τη διάρκεια της έρευνας. 

 

•Το 88% των συμμετεχόντων, που είναι κοντά στους 9 από τους 10, παρουσίασε βελτίωση 

των υπό μέτρηση συμπτωμάτων κατά την περίοδο της έρευνας (κάποιοι από το υπόλοιπο 

12% βελτιώθηκαν μετά). Αυτό βεβαιώνει το ευρύ πλάτος αυτού του συστήματος. Δεν έχει 

σημασία τι συμπτώματα ή υποκείμενες αιτίες σας προσβάλλουν, υπάρχει μια πολύ μεγάλη 

πιθανότητα ότι το «Quantum K» μπορεί να βοηθήσει. 

 

• Δεν χρησιμοποιήθηκαν ή συστήθηκαν διατροφικά συμπληρώματα οποιουδήποτε τύπου για 

οποιονδήποτε πελάτη. Οι βελτιώσεις προέκυψαν αποκλειστικά από τα πρωτόκολλα αυτού 

του εγχειριδίου, συμπεριλαμβανομένων των βασικών ομοιοπαθητικών  βημάτων, όπως η 

αποφυγή κοινών προβληματικών τροφών. 

 

• Πάνω από το 90% των συμμετεχόντων ήταν άτομα που είχαν παραπεμφθεί από άλλους 

θεραπευτές ή πελάτες. 
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Η ουσία είναι ότι το σύστημα λειτουργεί. Όταν το χρησιμοποιείτε, έχετε εμπιστοσύνη ότι είναι μια 

ισχυρή υποστήριξη της υγείας σε πολλά επίπεδα και μείνετε ανοιχτοί σε οποιεσδήποτε θετικές 

αλλαγές μπορεί να φέρει. 

 

Αν εξακολουθείτε να έχετε κάποιες αμφιβολίες σχετικά με το πώς η απλή ανάγνωση ενός βιβλίου 

μπορεί να σας βοηθήσει να έχετε πρόσβαση σε θεραπευτικές ενέργειες, σας κατανοώ πλήρως. Η 

επίγνωση της σύνδεσής μας με το πανταχού παρών ενεργειακό πεδίο είναι διαχρονική αλλά σε 

μεγάλο βαθμό χαμένη από τον σύγχρονο κόσμο. Οι αρχαίοι πολιτισμοί, όπως οι Ινδιάνοι της 

Αμερικής και οι Αβοριγίνες, ήξεραν πώς να ζουν υγιεινά σε αρμονία με το περιβάλλον τους, αλλά 

καθώς «εξελιχθήκαμε» σ΄ έναν βιομηχανικό και εμπορικό κόσμο, χάσαμε το μονοπάτι  αυτών των 

αγνών συνδέσεων. 

 

Αυτό αλλάζει σιγά - σιγά καθώς αρχίζουμε να αναγνωρίζουμε τις αλήθειες που έχουμε ξεχάσει. Ο 

δυτικός κόσμος αρχίζει να ξυπνά για τις δυνατότητες της θεραπείας με λεπτή ενέργεια. Βασικά, 

είμαστε σε θέση να το πράξουμε μέσω οποιουδήποτε μέσου, είτε τηλεόρασης, είτε βιβλίων είτε 

διαλέξεων. Δεν χρειαζόμαστε έναν θεραπευτή για να μας το δώσει. Η δυνατότητα θεραπείας 

βρίσκεται μέσα σε όλους μας, απλώς περιμένοντας  το κάλεσμα για δράση. Οτιδήποτε μας δίνει μία  

«Αχά!» στιγμή  καθαρής κατανόησης συντονίζεται  κατευθείαν  στα κύτταρά μας και πυροδοτεί το 

ταξίδι στη θεραπεία και τη φώτιση. 

 

Αυτό το βιβλίο έχει αυτές τις δυνατότητες για εσάς. Πώς αισθανθήκατε την τελευταία φορά που 

διαβάζατε ένα μυθιστόρημα του Stephen King, ή είδατε μια τρομακτική ταινία, δεν ανέβηκε 

ξαφνικά η αδρεναλίνη σας, δεν είχατε κάποια προβλήματα στον ύπνο? Δεν συμβαίνει όντως οι 

ρομαντικές ταινίες ή κάποια βιβλία να  σας δίνουν ένα ωραίο ζεστό συναίσθημα, ίσως μια 

απελευθέρωση των ενδορφινών από τον εγκέφαλο; 

 

Εάν η απάντηση είναι ναι, όπως είμαι βέβαιος ότι είναι, τότε είστε ίδιοι με όλους τους άλλους 

ευαίσθητοι στις σωματικές και ψυχολογικές αλλαγές από τις αισθητηριακές διεγέρσεις. Ζητώ 

απλώς να αποδεχτείτε ότι αυτή η αρχή μπορεί να επεκταθεί για να προσφέρει γνήσια και αξιόλογα 

μακροπρόθεσμα οφέλη για την υγεία. Είναι μόνο ένα μικρό άλμα της πίστης ... 

 

Αν δεν είστε ακόμα πεπεισμένοι, ήρθε η ώρα να παίξω το τελευταίο μου χαρτί όπως.... η 

ανατροφοδότηση από πελάτες μου, που έχουν χρησιμοποιήσει το εγχειρίδιο για τον εαυτό τους ή 

ως θεραπευτές. Αυτά τα σχόλια ελήφθησαν κυρίως τους πρώτους μήνες μετά την κυκλοφορία της 

πρώτης έκδοσης: 

 

«Έχω χρησιμοποιήσει το σύστημα πολλές φορές για τον εαυτό μου στο σπίτι. Όταν έλαβα για πρώτη 

φορά το εγχειρίδιο Quantum K ένοιωθα συναισθηματικά τραυματισμένος για μερικές εβδομάδες, και 

δεν μπορούσα να βρω μια διέξοδο από τις ανησυχίες μου. Κατά την διάρκεια της πρώτης  

αυτοθεραπείας μου, ένιωθα το σώμα μου να τινάζεται και να αναπηδά, και ένιωσα τεράστια ποσά 

άγχους απλά να αφήνουν το σώμα μου. Το επόμενο πρωί ξύπνησα  ειρηνικά - όλο το άγχος μου 

φάνηκε να έχει εξατμιστεί. Φυσικά, θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι απλά και μόνο κρατώντας τα 

σημεία συναισθηματικής απελευθέρωσης άγχους θα είχα ανακουφίσει το σώμα από το 

συναισθηματικό στρες. Αλλά τις επόμενες μέρες το σώμα μου έδειξε σαφή σημάδια αποτοξίνωσης 

όπως πόνο και κόπωση. Καθώς συνέχισα να χρησιμοποιώ το σύστημα ένιωθα καλύτερα και 

καλύτερα, τόσο σωματικά όσο και διανοητικά». Karn 

 

«Το χρησιμοποίησα την επομένη μιας μέρας  που είχα μια πολύ αιφνίδια εμφάνιση ναυτίας και 
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αδυναμίας. Ήμουν τόσο καταβεβλημένη από αυτή την ξαφνική κατάσταση που ένιωσα ότι έπρεπε να 

ξαπλώσω. Απλώς  κρατούσα το βιβλίο. Ενώ ξεκουραζόμουν για λίγο για να συγκεντρωθώ στις 

σκέψεις μου και μέσα σε μια ώρα ήμουν ένα διαφορετικό πρόσωπο. Ήμουν γεμάτη ενέργεια, η ναυτία 

είχε εξαφανιστεί τελείως, είχα ξανά όρεξη και ποτέ δεν κατάπεσα κάτω! Όλα χάρη στην  υπέροχή σας 

εργασία! " Christine 

 

«Έχω συνεργαστεί με μερικούς πελάτες με Quantum K και σίγουρα φαίνεται να είναι ένα πολύ ισχυρό 

εργαλείο. Δύο πελάτες με τους οποίους είχα συνεργαστεί, κρύωσαν μέσα σε λίγα λεπτά και με πολλούς 

οραματισμούς διαφορετικών χρωμάτων, μάλιστα ένα άτομο έπρεπε να κοιμηθεί για δέκα λεπτά πριν 

να μπορέσει να κατέβει από το ιατρικό κρεβάτι . Όλοι τους έδειξαν καλά σημάδια βελτίωσης σε σχέση 

με τις παρούσες συνθήκες τους.» "Alan Kane Dip K, M.I.G.P.P., Μ.Κ.Α.Ι. Διευθυντής του Κέντρου 

Θεραπείας & Εκπαίδευσης Midlands 

 

«Διάβασα το εγχειρίδιο «Quantum K» μία Παρασκευή βράδυ  και την επόμενη μέρα ήταν η πρώτη 

ημέρα για χρόνια,  που δεν ένιωθα την ανάγκη  να έχω μια ώρα υποχρεωτικής ξεκούρασης  μέσα στο 

απόγευμα. Η ενέργειά μου από τότε παρέμεινε καλή και είναι αναμφισβήτητα συνδεδεμένη με τη 

χρήση του εγχειριδίου".  Στέλλα 

 

«Πολλές ευχαριστίες για το τελευταίο αντίγραφο του Quantum K . Είναι εκπληκτικό! Φαίνεται να 

γίνεται όλο και περισσότερο πιο ισχυρό! Υπήρξαν μερικές περιπτώσεις πρόσφατα όπου οι πελάτες 

στην κλινική είχαν φτάσει τόσο τραυματισμένοι! Διαισθάνθηκα ότι η Quantum Κ ήταν η μόνη επιλογή 

για να αλλάξει δραματικά τα πράγματα και να επαναπρογραμματιστούν τα αρνητικά πρότυπα 

πεποίθησής τους. Σε όλες τι περιπτώσεις οι πελάτες, μέχρι το τέλος της θεραπείας, ήταν σαν να έγιναν 

διαφορετικοί άνθρωποι. Σα να είχε φύγει ένα τεράστιο βάρος από πάνω τους. (ένας πελάτης δεν 

μπορούσε να σταματήσει το γέλιο  και είπε ότι για μήνες δεν είχε γελάσει έτσι.)» . Karn 

 

«Ευχαριστώ για το εγχειρίδιο Andrew. Είναι ένα εξαιρετικό σύστημα τόσο ολοκληρωμένο όλο μαζί. 

Τα δάχτυλά μου άρχισαν να με τσιμπάνε, ακόμη και πριν αρχίσω να το διαβάζω και όταν το 

τοποθέτησα στην αγκαλιά της μητέρας μου το πρώτο της σχόλιο ήταν «Θεέ μου, τι θερμότητα που 

βγαίνει από αυτό!»  Το συνιστώ σε πολλούς συναδέλφους και φίλους ». Σούζαν 

 

«Θέλω να σας ευχαριστήσω για το δώρο που κάνετε στην ανθρωπότητα με το εγχειρίδιό σας. Αυτή τη 

στιγμή  το βιβλίο σας συνοδεύει κάθε συνεδρία με τους πελάτες μου, έτσι χαίρομαι που συμβάλλει 

στην ενεργοποίησή του!» "Viviane 

 

«Έχω δανειστεί ένα αντίγραφο για λίγες μέρες και αισθάνομαι ανέτοιμη  στο  να το αφήσω να φύγει. 

Τι υπέροχο βιβλίο, σας ευχαριστώ πολύ για την παραγωγή και την κοινή χρήση» Linda 

 

«Άνοιξα το εγχειρίδιο στο τμήμα πνευματικής θεραπείας και αποφάσισα, για αλλαγή, να ακολουθήσω  

τη διαίσθησή μου αντί του μυϊκού τεστ για το τι να κάνω. Διάβασα περίπου 10 σελίδες και  

ακολούθως χαλάρωσα κρατώντας τα σημεία ESR. Πολύ χασμουρητό και αργότερα αισθάνθηκα 

φανταστικά. Αυτό που είναι εκπληκτικό είναι ότι ενώ διάβαζα τις σελίδες, άρχισαν να λάμπουν,  σα 

να φωτίζονταν από πίσω με ένα πολύ λευκό, σχεδόν υπεριώδες φως. Ένιωσα τόσο "Συνδεδεμένη" με 

αυτό που διάβαζα που αποφάσισα να μην εκπλαγώ πολύ από αυτό.  Υποθέτω  όμως ότι ήταν κάπως 

παράξενο». Άννα 

 

«Έχω ακόμα εκπληκτικά αποτελέσματα με την Quantum Κ. Τη χρησιμοποιώ σε συνδυασμό με το δικό 

μου «Human Design info» και τα αποτελέσματα είναι καθαρή μαγεία. Πολλές ευχαριστίες για την 

σκληρή σας εργασία».  Νάνσυ 
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«Η πρώτη μου μετρήσιμη επιτυχία σε έναν φίλο / πελάτη που είχε ευαισθησία στην ενέργεια της 

τηλεόρασης, κινητού τηλεφώνου, ξυριστικής μηχανής (δηλ. Δοκιμή μυών αρνητικό). Αφού πέρασε τη 

σελίδα ηλεκτρομαγνητικού άγχους και μερικά επιλεγμένα στοιχεία από τη σελίδα 73, τότε με την 

δοκιμασία του μυϊκού τεστ βγήκε «δυνατό» ενώ βρισκόταν κοντά στην τηλεόραση και κράταγε και τα 

2 άλλα στοιχεία σε λειτουργία την ίδια ώρα. Ουάου ! Το πιο εντυπωσιακό!» John 

 

«Είναι συναρπαστικό πράγμα! Νομίζω ότι θα γίνει το αγαπημένο μου βιβλίο! Είναι τόσο θετικό και 

δίνει τόσο πολλές ελπίδες». Christine 

 

Η εμπιστοσύνη μου σε αυτό το σύστημα υποστηρίζεται επίσης από τη δική μου πρόσβαση στην 

Universal Νοημοσύνη στο Zero Point Field (πεδίο μηδενικού σημείου) μέσω της μυϊκής 

δοκιμασίας. Χρησιμοποιώντας "Ναι" και "Όχι" με ερωτήσεις, μπορώ να ζητήσω την επιβεβαίωσή 

του, κατά πόσο είμαι στο σωστό δρόμο και σε ποιες περιοχές χρειάζονται περαιτέρω εργασίες. Δεν 

μπορώ να αποκτήσω άμεσα πρόσβαση σε νέες ιδέες, που πρέπει να προέλθουν από  έρευνα και 

έμπνευση, αλλά μπορώ να επικυρώσω αυτό που αναπτύσσω. 

 

Αυτός ο έλεγχος ασφαλείας είναι πολύ καθησυχαστικός. Μου αρέσει να μετράω τη συνολική αξία 

του συστήματος με βάση το 100%, όπου η κορυφαία βαθμολογία είναι η άμεση και πλήρης 

ανάκαμψη, με άλλα λόγια ένα  πιθανό θαύμα. Είμαι βέβαιος ότι τα μόνα εμπόδια σε αυτόν τον 

στόχο είναι η έλλειψή μας στην κατανόηση και φαντασία. Χιλιάδες άρρωστοι άνθρωποι «στην 

τελική φάση» έχουν πλήρως ανακτήσει / αναρρώσει και  προκαλούν την σύγχυση του ιατρικού 

επαγγέλματος.1  «Τι ξέρουν αυτοί που δεν το ξέρουμε  εμείς? Είναι η πίστη? Παράδοση? 

Φάρμακο?   Θεϊκή παρέμβαση?» .  Πρέπει να συνεχίσουμε αναζητώντας αυτές τις απαντήσεις. 

 

Απέναντι σε αυτό τον υψηλό στόχο, το «Quantum K» που χρησιμοποιείται στο σπίτι είναι σήμερα 

το 76% και η δική μου εξήγηση των εννοιών αυτού του εγχειριδίου είναι 96% ακριβής. Η 

αποτελεσματικότητα του συστήματος αυξάνεται ελαφρά στο 80% όταν τη χρησιμοποιώ στην 

κλινική, κάτι που δεν είναι εξ ολοκλήρου παράξενο,  καθώς η πίστη μου στην δύναμή του  και η 

εναρμόνισή μου με τη δύναμη του Ρέικι μπορεί να προσθέσει περαιτέρω διάσταση στις θεραπείες. 

 

Είμαι πεπεισμένος ότι θα είναι δυνατό να επιτευχθεί 100% αποτελεσματικότητα κατά τα επόμενα 

λίγα χρόνια, αλλά όχι απαραίτητα μέσω συνεχών επεκτάσεων σε αυτό το σύστημα. Το τι  θα 

αλλάξει δεν  είναι η θεμελιώδης ενέργεια αυτού του εγχειριδίου αλλά η ενέργειά ΣΟΥ, εσένα, του 

αναγνώστη.  Καθώς ο κόσμος αλλάζει σύμφωνα με τις έννοιες που μίλησα στην εισαγωγή, οι ίδιες 

λεπτομέρειες σε αυτό το εγχειρίδιο θα αποκτήσουν επιπλέον ισχύ και θα πηγαίνουν βαθύτερα στο 

DNA σας. Έτσι, χρησιμοποιήστε αυτό το σύστημα τακτικά τα επόμενα χρόνια και θα το βρείτε 

μπροστά  σας,  να συνεχίζει να σας βοηθά καθώς ανοίγεστε σε ένα βαθύτερο επίπεδο προσωπικής 

θεραπείας. 

 

 Θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω την ποσοστιαία κλίμακα που ανέφερα νωρίτερα για να συγκρίνω 

τη «Quantum K» με άλλα φυσικά συστήματα υγειονομικής περίθαλψης, αλλά αυτό δεν θα ήταν 

ηθικό και η δική  μου μεροληψία θα μπορούσε να εμποδίσει την ακρίβεια των αποτελεσμάτων. 

Ωστόσο, δεν μπορούσα να αντισταθώ στην εξεύρεση ενός αποτελεσματικού επιπέδου για τα 

συμβατικά φάρμακα. Η βαθμολογία έφτασε στο 15%, γεγονός που αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι 

ο στόχος τους είναι κυρίως η καταστολή των συμπτωμάτων και όχι η επίλυση των υποβοσκουσών 

αιτιών. Είναι ενδιαφέρον ότι λίγο περισσότερο από το ήμισυ αυτού του οφέλους είναι το εικονικό 

                                                           
 
1. Caryle Hirscberg - Spontaneous Remission: An Annotated Bibliography 
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φάρμακο. 

 

Αυτό το υψηλό επίπεδο οφέλους από το εικονικό φάρμακο μπορεί να ακούγεται περίεργο, αλλά 

αντανακλαστικά έχει νόημα. Πολλοί άνθρωποι πηγαίνουν στον γιατρό τους μόνο για να πάρουν μια 

συνταγή, με την πεποίθηση ότι ό, τι συνιστάται θα τους κάνει καλύτερα. Αυτό ενεργοποιεί τις 

κβαντικές αρχές τους και την πρόθεσή τους να παραλάβουν το αναμενόμενο αποτέλεσμα. 

 

Αυτό είναι ένα πολύ πραγματικό αποτέλεσμα και οι φαρμακευτικές εταιρείες δεν το αξιοποιούν  

στο έπακρο. Έχετε παρατηρήσει τον κύκλο ζωής ενός φαρμάκου? Πρώτα απ' όλα υπάρχει η 

δημιουργία μιας ανάγκης, μια νέα ασθένεια ή αποδεκτοί περιορισμοί  σε μια παλαιά θεραπεία 

(εκτός ευρεσιτεχνίας), ενδεχομένως ανησυχίες σχετικά με τις παρενέργειες. Στη συνέχεια, ακούμε 

για την αναζήτηση ενός νέου «φαρμάκου θαύματος», που βρίσκεται στα τελικά στάδια των 

δοκιμών που θα λύσει το πρόβλημα. Πολλές διαμαρτυρίες λαμβάνουν χώρα αλλά δεν είναι έτοιμο 

ακόμα, αλλά είναι  και πολύ ακριβό, οπότε πρέπει να εγκριθεί από τον τοπικό ασφαλιστικό φορέα, 

και ακόμη και τότε θα πρέπει να περιμένετε να κυκλοφορήσει στην αγορά. 

 

Μέχρι τώρα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ασχολούνται με την ιστορία και από τη στιγμή που θα 

είστε σε θέση να το πάρετε εγκεκριμένο είστε τόσο απελπισμένοι γι 'αυτό και σίγουροι για την 

δύναμή του, που τότε δεν γίνεται να μη  βοηθήσει. Στη συνέχεια, ο κύκλος ξεκινά από την αρχή. 

 

Πρόκειται για ένα πολύ έξυπνο μάρκετινγκ, που χρησιμοποιείται παγκοσμίως σε όλες τις 

βιομηχανίες. Δημιουργήστε ζήτηση μέσω της προσδοκίας, κάντε τον πελάτη σας να περιμένει, στη 

συνέχεια παραδώστε στην κυκλοφορία  χαμηλά αποθέματα, στη συνέχεια πλημμυρίστε την αγορά 

και μετά εργαστείτε για την αντικατάστασή του. Η βιασύνη για το εμβόλιο της γρίπης τον χειμώνα 

του 2005 ήταν κλασικό παράδειγμα αυτού. Μας ταΐζανε με το ζόρι τον κίνδυνο της πανδημίας 

γρίπης των πτηνών που μέχρι που έγινε υστερία και έτσι  όλοι τρέξαμε στο GPS μας, για το 

εμβόλιο της γρίπης, το οποίο φυσικά είναι εντελώς αναποτελεσματικό εναντίον της, και μετά 

τέλειωσαν οι προμήθειες. 

 

Ζητώ συγνώμη για αυτή τη σύντομη εκτροπή, αλλά νομίζω ότι είναι σημαντικό να επιβεβαιώσουμε 

ότι παρόλο που η συμβατική ιατρική φροντίδα έχει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο, ειδικά στις  

περιπτώσεις  ατυχημάτων και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, ο συνδυασμός και των δύο κόσμων 

είναι η  βέλτιστη διαδρομή. 

 

Γι’ αυτό, χρησιμοποιήστε αυτό το εγχειρίδιο και οποιαδήποτε άλλη θεραπεία στην οποία έχετε 

εμπιστοσύνη. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τα κατάλληλα βότανα, ομοιοπαθητικά φάρμακα, 

βελονισμό κλπ. όλα θα βοηθήσουν την ανάρρωσή σας. Η εσωτερική σας νοημοσύνη είναι 

περισσότερο από ικανή να επεξεργαστεί υποστηρικτική βοήθεια για την εργασία σε αυτό το 

εγχειρίδιο, που θα βοηθήσει επιπροσθέτως, αντί να επικαλύπτει τις θεραπείες  που βρίσκονται ήδη 

στο χέρι σας. 

 

Φυσικά, πρέπει να τονίσω ότι τίποτα σε αυτό το σύστημα δεν έχει σχεδιαστεί για να αποτελέσει 

ιατρική συμβουλή ή θεραπεία. Μπορεί να θέλετε να συμπεριλάβετε τη χρήση του  σε ένα σχέδιο 

θεραπείας που έχει καταρτιστεί από εξειδικευμένο επαγγελματία υγείας. Συνιστάται επίσης να 

παραμένετε υπό την επίβλεψη του γιατρού σας καθ’ όλη τη διάρκεια οποιασδήποτε σημαντικής 

πρόκλησης υγείας. 
 

 


