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OPRAVIČILO
Religiozne besede
V svojih tekstih velikokrat uporabljam besede in pojme, ki
se pogosto ali pa izključno uporabljajo v cerkvi in svetih
spisih. Moram poudariti, da nimam v ozadju nobene
cerkve ali sekte ali česa takšnega.
Religiozne besede opisujejo določene pojme, ki niso
prisotni samo v cerkvenih spisih, temveč so sestavni deli
našega vsakdana. Tako npr. besede »hudič«, »bog« in
podobno niso dobesedno ti in takšni liki, kot smo si jih
navajeni predstavljati, vendar tudi niso samo »ideje«. To
so pojmi, s katerimi se označujejo naši konkretni značaji
(hudobije ali pa vrline), interakcije in dejstva, oz. nek
KONTEKST življenja. Torej, gre za konkretne zadeve o
nas iz našega vsakdana. O njihovem obstoju ne odloča to,
ali vanje »verjamemo« ali pa »ne verjamemo«. Kot npr.
sonce, ki obstaja ne glede na to, kako ga imenujemo, in
ne glede na to, ali hočemo ali nočemo verjeti v njegov
obstoj.

Nepravilna slovenščina
Opravičujem se, ker tekst ni lektoriran.
Zaenkrat ne obstoji jezikoslovca, ki bi poznal to
miselnost, ki jo ponujam vam. Brez tega znanja pa
ni možno primerno opraviti lektorsko delo.
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NAGOVOR
Transformna osebnostna terapija (TOT)
je unikatna in neverjetno uspešna metoda terapije, s
pomočjo katere lahko ozdravimo svoje bolezni in številne
druge problem. Metode TOT naredijo red v nas, in po tem
vse začne brezhibno funkcionirati.

Transformna osebnostna terapija
je
PRAKSA.
Zaradi tega noben pisani material ne more nadomestiti
“vajeništva”.
Teorijo, pri večini poklicev lahko obvladaš v nekaj meseci.
V praksi pa se moraš uriti več let.
Področje človeka je veliko bolj kompleksno od katerega
koli drugega področja. Zato bi bilo usodno pričakovati, da
bo nek kratek pisani material zadoščal za uspešno delo na
sebi. Razmišljanje v tej smeri, kot je opisano, lahko
pomaga za reševanje številnih manjših problemov. To pa
ni vse, kar ta terapija nudi in zmore.
NE DAM SVOJO PRIVOLITEV,
DA BI SE KDOR KOLI, LOTIL ZDRAVITI DRUGE,
SAMO NA PODLAGI NEKAJ MOJIH TEKSTOV,
IN BREZ DA BI SAM ŠEL SKOZ INDIVIDUALNI
TERAPEVTSKI PROCES
PRI MENI!
Lahko bi svojim pacientom IN TUDI SEBI nakopali usodne
posledice.
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Bodoči terapevti morajo prenašati
PRINCIPE,
ne pa posnemati moj način dela.
Vsak terapevt mora najti svojo metodo, s katero bo
prenašal principe naprej.
Najti pravi pristop in metodo za sebe je možno samo z
uporabo metod TOT.
Brez certifikata od mene, noben terapevt nima pravice
trditi, da prenaša te principe ali pa da dela na moj
način.
Pripovedovanje o na pamet naučenih principih, brez da jih
je človek ponotranjil, so prazne besede brez učinka.
Principe lahko prenašate na druge šele takrat, ko so
postali integralni del vas. Takšno stanje in sposobnost
lahko dosegnete izključno skozi proces VAJENIŠTVA.
Vajeništvo pri TOT pomeni individualno terapijo pri meni.
Pod mojim vodstvom učite uporabljati principe logike in
pravilno implementirati sicer od pradavnin znane modrosti.
S pomočjo teh greste skozi proces transformacije.
Trenutno vas samo jaz lahko popeljem skozi ta proces.
V tem procesu med ostalim vsak najde sebe, ter svoj pravi
poklic in poslanstvo, skozi katerega se bodo tudi
PRINCIPI prenašali na druge. Zato bo vsak deloval
terapevtsko na svoje okolje, ne glede na poklic, ki ga
opravlja.
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Poklic terapevta, kot ga danes poznamo bo postopoma
izginil (vendar to se še ne bo kmalo zgodilo!)
Vodje, učitelji in vsak, ki ima pod sabo ljudi, so tudi neke
oblike terapevta.
Za upravljanje z drugimi ne bo treba učiti nevrolngistične
manipulacije. Potrbno bo samo problem, ki ga vidite pri
svojih podrejenih, predelati pri sebi z metodami TOT.
Marsikdaj bo tudi to že zadoščalo, da se ta drugi
spremeni. Če pa bo potrebno tudi ukrepati, boste to znali
narediti spontano, učinkovito in brez naučenih šablonov.
Tudi to sposobnost pridobite skozi individualno terapijo pri
meni.
Če pa ste skozi proces ozaveščanja prišli do tega, da je
vaša vloga biti terapevt, boste znali izbrati “berglo” ki vam
bo poslužila, da skozi njo prenašate te prinicipe na svoje
paciente.
Namreč, sama metoda, ki jo uporabljate pri terapiji je
samo bergla in ritual. Ju za enkrat še močno potrebujemo.
S pomočjo njiju pridobimo, in mi in naši pacienti, določeno
konstelacijo, da bi energija lahko delovala.
Tudi če ste zdravnik, vaša zdravila bodo veliko bolj
učinkovala, če ste šli skozi proces TOT.
Ni se je treba bati konkurence! Ker smo različnega
značaja, s ponotranjenimi principi TOT, bomo k sebi
pritegnili takšne ljudi, ki so nam primerni in za katere smo
ravno mi ta najbolj primerni učitelj ali terapevt, ali
delovodja…
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V življenju vsak ima svoje mesto, če prepustimo, da
naravne sile vodijo in delujejo brez našega vmešavanja.
Življenje na Zemlji je kot načrtovana in organizirana
ekspedicija in “kolonija”. Dobro pa vemo, da neka
naselbina dobro funkcionirala samo takrat, če je dobro
organizirana in so v njej zastopljeni številni poklici: od
smetlajra preko kuharja in kroječa, zdravnikov, inžinirjev
pa vse to astonomov pa tudi astrologov. Bolj ko boste
rasli, bolj boste videli resničnost te moje, sedaj tako
nemogoče zveneče trditve.
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UVOD
Pri Transformni osebnostni terapiji gre za proces
transformacije naše osebnosti. To ima za posledico
ozdravitev psihičnih in fizičnih težav (tudi konkretnih
organskih bolezni), ter odpiranje številnih sposobnosti, za
katere nismo niti slutili, da so v nas.
Aksiom te terapije je, da trpimo zaradi grehov.
Hahnemann (ustanovitelj homeopatije) je tudi prišel do
takšnega sklepa. Ugotovil je, da bolezni le ni možno do
konca pozdraviti, če bomo zdravila dajali samo na podlagi
simptomov.
Na podlagi svojih raziskav je postavil hipotezo, da
obstajajo neke korenine globoko v človeku, iz katerih
izrastejo bolezni s svojimi simptomi. Te korenine je
imenoval „miazme“.
Definiranih je 7 bazičnih miazem – „korenin“ (Ravi Roy). Iz
vsake korenine izraščajo, kot neke veje, številne
(definirane) bolezni. Vsaka bolezen ima številne oblike in
simptome, ki so kot stranske veje in vejice na teh glavnih
vejah.
Če hočemo uspešno pozdraviti neko bolezen, moramo,
razen na simptome, delovati tudi na določeno miazmo, ki
je v ozadju te bolezni. Če tega ne naredimo, bo korenina miazma spet pognala bolezen. Pri tem ni pomembno ali
bo ta novi poganjek enaka bolezen, kot je bila prejšnja ali
pa bo videti kot nova bolezen. Zato ne moremo šteti, da
smo pozdravili npr. ekcem, ko pa se za zatrtim ekcemom
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pojavi neka pljučna bolezen. Obe bolezni sta samo različni
manifestacijski formi ene in iste miazme.
Freud je to svetopisemsko trditev potrdil s svojo
psihoanalizo. Ugotovil je, da v podzavest potlačeni
problemi in lastnosti povzročajo težave. Ne glede na to,
kako močno jih kontroliramo in jih režemo od svojega
zavedanja (tlačimo v podzavest), oni še naprej delujejo in
upravljajo z našim bitjem.
Freud je našel rešitev v psihoanalizi. Težave so izginjale,
ko so ljudje spravili svoje potlačene slabosti, negativnosti
in druge probleme v zavest.
Tako je psihoanaliza skoraj v popolnosti izrinila iz terapije
že poprej uveljavljeno hipnozo. Hipnoza, po mnenju
strokovnjakov, ni dovolj učinkovita, ravno zaradi tega, ker
je pri njej zavedanje izključeno.
Najnovejša (indirektna) dokazila o tem, da res trpimo
zaradi grehov je dala, v „nevroznanost“ preimenovana
psihologija. Vendar nevromarketing in nevrolingvistično
programiranje (NLP) ne uporabljata svojih izsledkov za
pomoč trpečemu človeku. Svoje ugotovite uporabljata za
kreiranje metod za izkoriščanje človeških slabosti za čim
večji profit in imperialistične cilje bogatih.
(Več o tem v knjigi: „Nevromarketing razbija iluzije“
Sicer pa to pravilo o grehih v ozadju naših problemov
poznamo tudi iz vsakdanjega življenja. Saj nam je
popolnoma jasno, da npr. pralni stroj ali računalnik ne
delata takrat, ko je v njiju neki „greh“- okvara.
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To, kar v religiji imenujejo „greh“, v homeopatiji „miazma“,
v psihologiji „podzavest“, a v mehaniki „okvarjeni del“, jaz
preprosto imenujem za „žlehtnobe/hudobije“.
Takšen oster izraz uporabljam iz istih razlogov, zaradi
katerih ostre izraze uporabljajo pri treningih vojakov in
športnikov, a na sploh v „motivacijskih govorih“ pred
tekmo ali pred bitko. Namreč, tudi za lomljenje našega
ega in hudobij je potrebna motiviranost, pripravljenost,
odločnost in moč.
Seviser se ne bo trudil s hokuspokusom prisiliti naš stroj
da pravilno dela. Razstavil ga bo, ter spravil v red
okvarjeni del. Tako tudi pri naši osebnosti ni smiselno od
zunaj, s spreminjanjem našega obnašanja, poskušati
izzvati notranje spremembe. Tudi Nikolaos Dimitriadis,
doktor nevroznanosti („Finance“, dec. 2016) je dokazal, da
poskusi spreminjanja naše notranjosti od zunaj ne
delujejo. (Več o tem v knjigi: “Nevromarkting razbija iluzije”
Tudi o tem ne teoretiziramo, kakšno naj bi bilo pravilno
delovanje stroja. Ko zamenjamo okvarjeni del, bo stroj
sam od sebe začel pravilno delati.
Pri človeku ne moremo izrezati in zamenjati okvarjenega
dela, pa čeprav se vsi močno zavzemajo v to smer.
Dejansko pa je čisto enostavno in čisto poceni
TRANSFORMIRATI to, kar v nas ni v redu. Saj je človeški
organizem, od materialne pa vse do eterične ravni narejen
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tako, da SAM SEBE POPRAVLJA – če se mi ne
vmešavamo v ta proces in s svojimi ukrepi onemogočimo
regeneracijo.
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KLJUČNA
PRAVILA
TRANSFORMNE
OSEBNOSTNE TERAPIJE
V transformni osebnostni terapiji imamo nekaj ključnih
pravil in pripomočkov.
Ključna pravila so:
1. Trpimo zaradi grehov. Če jih predamo, izzvenijo
bolezni in problemi. Če problemi niso izzveneli, to
pomeni, da grehov nismo predelali.
2. Vendar, kot izrek pove, a vemo tudi iz vsakdanjega
življenja, svojih grehov in napak ne vidimo.
3. Vidimo jih v drugih ljudeh, ki so „naše zrcalo“. To
pomeni, da vse, kar nas razjezi, užali ali prizadene
pri drugih, so naše lastnosti, naše hudobije.
Greh pri drugih pa moramo znati natačno definirati in ga
pravilno postaviti v proces ozaveščanja, sicer ne bo
rezultata. Kot pri računalniku! Če samo eno piko
postavimo na napačno mesto, se računalnik ne bo
pravilno odzval.
Moramo pa vedeti tudi to, da se enake hudobije izražajo
na različne načine in tudi obratno. Na primer, nekdo bo
svojo ošabnost pokazal tako, da ne bo nobenega
pozdravil. Drugi pa bo hotel s ponižnim pozdravljanjem
pokazati, da je boljši od drugih.

Do zavedanja o naših hudobijah/grehih lahko pride tudi
spontano, ampak to se dogaja bolj poredkoma.
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Ker prej nismo poznali mehanizmov, nismo bili sposobni
sprožiti proces ozaveščanja po potrebi. Zaradi tega to
nikakor ni bilo uporabno kot redna terapevtska metoda.
Freudova psihoanaliza je že konkretna pot in metoda
ozaveščanja. Zato je postala uporabna kot redna
terapevtska metoda.
Vendar je zavedanje o svojih grehih/hudobijah samo
začetek transformne terapije. Glavni del terapije je
NADALJNJA PREDELAVA tega, kar smo spoznali.
Freudu ni bila potrebna specifična metoda, da bi dosegel
uspeh. To je bilo zato, ker so ljudje takrat še resno jemali
težo svojih grehov in so bili pripravljeni iz polnega srca
moliti k bogu. To jih je postavilo v stanje neke uglašenosti
in odprtosti, ki je omogočilo „božjim smetarjem in
programerjem“, da ukrepajo.
V Freudovem času še ni bilo niti manipulacije s psiho v
obliki nevroznanosti in NLP-ja. Tudi te sedanje popularne
miselnosti ni bilo, ki bi nam narekovala, kako prekrojiti celo
naše bitje in od sebe narediti neozdravljivo spako. In
nismo še bili tako ošabni, da bi se imeli za bogove, ki
hočejo imeti vse v svojih rokah.
Zato je danes zelo malo možnosti, da se spontano
zavemo in tudi pozdravimo, brez da bi, vsaj v elementarni
obliki, zavestno in naklepno ozaveščali.
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VOLK IN NJEGOVA DLAKA
Vsi poznamo izrek o volku, ki dlako menja, naravo pa
nikoli.
Metoda TOT omogoča ravno to, kar je prej bilo
nemogoče: spreminja značaj. Popularne metode in
miselnost, na sploh pa NLP, spreminja samo „dlako“.
Bolni smo in nesposobni ter imamo razne težav zaradi
neprimernega značaja. S spremembo značaja pa se v nas
naredi red. Zato izginejo težave in odpirajo naše ta prave
sposobnosti.
Zato je nujno potrebno tudi v konkretnem življenju
definirati kaj je „dlaka“ in kaj „značaj“.
„Dlaka“ je naše dejanje“. Značaj pa je resnica in
motivi, ki se skrivajo za našimi dejanji.
Omenila sem že, da se enaka hudobija lahko izraža
navzven na različne načine. V navedenem primeru oseba
je še naprej obdržala svoj ošabni značaj. Samo je zaigrala
ponižnega.
Takšne zunanje spremembe obnašanja so največje orožje
manipulacije ne samo do drugih temveč tudi do samega
sebe. Poženejo človeka v iluzijo, da je postal dober in
neoporečen. S tem pa je naredil sebe za neozdravljivega.
Namreč, bolezen in drugi problemi, ki nas pestijo so znak,
da imamo „greh“ v sebi.
Lahko da gre samo za drobne probleme, ki so šele
opozorilni znaki. Z ozaveščanjem „grehov“, ki so v ozadju
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teh problemov bi z lahkoto vse spraviti v red in s tem
preprečili razvoj bolezni. Če pa oseba trdi, da je z njo vse
v redu in da nima grehov, ali pa da zna vse sama urediti,
mu ne moreš pomagati.
Takšenemu človeku ne moreš pomagati kot bi lahko, tudi
ko se bolezen razbohoti, saj vsi iščejo vzroke vsepovsod,
samo ne tam, kjer so.
V Transformni osebnostni terapiji ne iščemo
dejanje, temvač OSEBNOST – „zlikovca“,
ki izvaja določeno dejanje.

Samo tako lahko najdemo pravi uzrok in za njega
uporabimo pravi ukrep.
Na primer, kričanje na drugega samo po sebi ni žlehtnoba.
Seveda, ni primerno, da nekdo kriči! Vendar najprej
moramo raziskati zaradi česa nekdo kriči! - Pomembna je
osebnost („hudobec“) ki kriči.
Lahko nekdo kriči na drugega, ker ga s tem hoče
podrediti.
Lahko pa da kriči, ker se brani od nekogar, ki ga hoče
podrediti!
Lahko pa nekdo kriči iz obupa, ker visi nad prepadom, ali
pa zaradi straha, ker ga napada medved.
Lahko, pa da kričiš na nesramnega mojstra, ki te ima za
idiota in ti agresivno dopoveduje, da je njegovo skrpucalo
kvalitetno in primerno narejeno delo. Celo te zmerja, da
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nisi dovolj visoko duhovno razvit, ker od njega terjaš
obljubljeno kvalitite, ki si jo (že) drago plačal.
Vendar tudi tukaj, kjer je očitno, da je drugi hudoben do
tebe, še vedno moraš poiskati svoje grehe/hudobije,
zaradi katerih si ta drugi drzne jemati pravice, da te
zlorablja.
Pomoč nekom pri njegovih problemih (v tem primeru je to
tisti, ki kriči), je odvisna od vzroka, zaradi katerega nekdo
kriči. V Transformni osebnostni terapiji rešitev NIKOLI NI
PREPOVED kričanja! Tudi tistemu ne, ki je kričal zaradi
čiste, ta prave in klasične hudobije!
Namreč:
„Zlikovci“ so NAŠE OSEBNOSTI
in so člani našega osebnega „parlamenta“.
Niso neumni!
Delovali so, ker so imeli neki razlog, ne pa kar tako!
In imajo pravice da povedo zakaj so ravnali tako kot so.
Če jih samo potlačimo, smo izključili tudi njihove
sposobnosti. Na primer: če ste tiho na nekem strokovnem
sestanku — da le ne bi izpadli npr. ošabni ali ukazovalni,
ste onemogočili tudi temu pametnemu v sebi, da pride do
besede. Če ne date ven svoje visokostrokovne in vredne
ideje (ker jih ne znate povedati drugače kot v zlitju z
ošabnostjo ali ukazovalnostjo...), prikazali ste se za
nesposobnega. Omogočili ste pa tudi, da nesposobni
vladajo. Za to nosite karmično odgovornost.
Umikanje neke hudobije iz naših sicer sposobnih (vendar
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v zapor spravljenih) osebnosti, je podobno elektrolizi in
sami jo nismo sposobni narediti. Mi lahko samo
omogočimo, da se ta proces zgodi v nas. Vendar se to
danes, zaradi vašega, s popularno miselnostjo
ustvarjenega značaja, niti slučajno ne more več spontano
zgoditi. (Več o tem v e-knjigici: „Čas karcinoze“
Ko pa izluščimo odgovarjajočo in aktualno žlehtnobo iz
naše osebnosti, DOBIMO NAČIN in tudi BOŽJO MOČ, da
svoje znanje in sposobnosti implementiramo. Odpira se
tudi naš zaklad kvalitet in sposobnosti, za katere nismo niti
slutili, da so v nas.

TOT nam je dana kot nagrada, da s pomočjo nje
zadovoljimo zahtevam „sodnega dne“. Je pa tudi nujna
popotnica za naprej.
„Sodni dan“, ki se sedaj dogaja, je diplomski izpit za
visokorazvitega človeka. Za to diplomo pa je potrebno
zavedati se. Šele pravilno zavedanje ustvarja možnosti za
samostojno življenje in uporabo te najvišje lastnosti, ki jo
je človek dobil. A to je njegova svobodna volja.
Brez zavedanja nimamo pravih informacij za
odločanje in s tem niso izpolnjeni pogoji za uporabo
svobodne volje.
Tudi vi ne boste dali svojega avta na razpolago svojemu
majhnemu otroku. Pa ne zato, ker bi mu kratili njegovo
prosto voljo in pravice. In ne zato, ker otrok ne bi znal
obvladati tehnično stran vožnje z avtom. Temveč zato, ker
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dobro veste, da se je za varno in odgovorno vožnjo nujno
potrebno zavedati se še marsičesa in ne samo obvladati
tehnike upravljanja. (Na žalost, tudi po 18. letu starosti
velik odstotek ljudi še vedno ni dozorel za varnega
voznika!)
Na tem nivoju duhovne in osebnostne rasti človeštva ni
več možno, da nekdo drug namesto nas poravnava naše
račune in čisti za nami „mrliče“ in „smeti“, ki smo jih naredil
s svojim neodgovornim ravnanjem. Zato bodo na tej
stopnji duhovne rasti vse druge, dosedaj več ali manj
uspešne terapevtske metodo postale neuporabne, z njimi
se pot iz pekla ven ne bo odprla.
Metode TOT so tudi popotnica za nadaljnje življenje. To je
zaradi tega, ker
Ozaveščanje, po metodi TOT, ni nič drugega, kot
zaznavanje ceste po kateri hodimo.

Ostale metode, uporabljene v Transformni osebnostni
terapiji pa so v bistvu metode logičnega premišljevanja in
sklepanja.

V zadnjih nekaj desetletjih se je tudi pri nas vedno bolj
razpasel RAK.
Karcinoza je po homeopatiji značaj, ki (med ostalim)
deluje na podlagi PREDPOSTAVKE o nečemu. Tako na
podlagi predpostavke o tem, kaj naj bi bilo dobro,
prekrajamo sebe in svet. Druga plat te iste medalje je, da
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v sebi in okoli sebe brezobzirno uničujemo vse, kar se ne
ujema z našimi predpostavkami o tem, kako naj bi moralo
biti.
Na ta način naš trenutni problem niso hudobije v
podzavesti, temveč HUDOBIJA TUKAJ IN ZDAJ, NA
POVRŠINI. Skrivamo se za fasado nežnosti in ljubečnosti,
medtem ko brezsrčno ubijajamo vse kar je božje.
Tako smo s svojo miselnostjo ustvarili RAK: od božje
celote osamosvojeno celico, ki si domišlja da je bog in da
lahko gradi živo bitje po svojih predpostavkah. V bistvu pa
dela spako, ki parazitira na svojemu osnovnemu bitju. In
ko pomisli, da je ubila „boga“, uničila sebe. (Več o tem v eknjigici: „Čas karcinoze“)
Zato v današnjem času s terapijo ne moremo začeti v
naših „kletnih prostorih“, pri tam potlačenih hudobcih in
smeteh. Moramo jo začeti že v našem „pritličju“, pri naši
konkretni zavesti in konkretnem ravnanju in obnašanju, ki
niti slučano ni tako neoporečno, kot si mi to domišljamo.
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PRIPRAVA NA TERAPIJO
Popularna miselnost je dejansko prepovedala vse miselne
operacije, zaradi katerih se je iz opice izoblikoval človek.
Naredila je tudi vse, da bi na vseh področjih in vseh nivojih
odmaknila našo pozornost stran od aktualne realnosti.
Zato je najprej potrebno:
1. zbuditi se iz svojih iluzij in oblakov in videti na čem
smo, komu sledimo in kam nas vodi pot po kateri
hodimo.
2. Če smo se uspeli zbuditi, sledi RAZGRADNJA vseh
teh navlak, ki smo jih s številnimi „modnimi“ napotki
in nasveti sami kreirali. Smo kot računalnik, ki smo
ga brez dovolj znanja poskušali izboljšati. Zato so v
njega instalirani programi neprimerni in polni
uničujočih virusov.
3. Šele po tem, ko pridemo do „tovarniške nastavitve“ –
do našega osnovnega bitja (tega, s katerim smo se
rodili ali kar smo bili, preden smo se začeli kvariti z
idejami popularne miselnosti), lahko začnemo korak
za korakom in s primernimi metodami in programi
izpopolnjevati in nadgrajevati svoj „računalnik“.
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TRANSFORMACIJA
To bitje, s katerim smo se rodili, v sebi ŽE IMA potlačene
hudobije iz prejšnjih življenj.
Če vam misel o reinkarnaciji ne odgovarja, imate ne voljo
tudi genetiko ki ugotavlja, da lahko podedujemo tudi
značaj in marsikatero drugo lastnost.
Lahko vidite tudi pri svojih, čisto majhnih otrocih, številne
hudobije, ki jih niso mogli pobrati od vas zaradi vašega
„neprimernega obnašanja“, temveč so jih prinesli s sabo.
Naše, za to življenje izhodiščno bitje nosi v sebi tudi
domače naloge in načrte za to življenje. V tem paketu so
neporavnani računi in nenarejene lekcije, ki jih moramo
spraviti v red. Zraven pa so tudi cilji, želje, hrepenenja, s
katerimi hočemo raziskati in kreirati svet v svoje
zadovoljstvo.
Za uresničitev vseh teh programov in načrtov smo prinesli
s sabo tudi primeren „operacijski sistem“ in vse kar je
potrebno.
Za proces transformacije imamo na razpolago nekaj
orodij:
1. LOGIKA
Vpoštevanje pravili logičnega razmišljanja in sklepanja je
osnovni pogoj za pravilnost, s tem tudi uspešnost našega
dela. O temu sem več pisala v e-knjigici: “Logika, kot
terapevtska metoda”
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2. OZAVEŠČANJE.
Najprej moramo razčistiti da “vedeti/znati” in “zavedati se”
ne pomenita isto. Gre za čisto drugačna stanja.
Ljudje pogosto mislijo, da se “zavedajo”, v resnici pa imajo
samo nekaj, pogosto nepravilnih in nekompletnih
informacij o zadevah. Znanje in informacije v glavi so
nujno potrebne, vendar so samo izhodišče za proces
ozaveščanja. Odločanje in nadaljnje ukrepanje samo na
podlagi znanja, nikoli ne more biti resnično uspešno.
Pravo uspešnost v dejanjih lahko dosežemo izključno na
podlagi zavedanja kompletne slike problema.
Ozaveščanje je proces, čigar cilj je, da se zavemo
nečesa, česar smo mogoče vedeli že prej, se pa NISMO
ZAVEDALI.
Mi tukaj, na področju terapije, se moramo zavedati naših
grehov/hudobij katerih se ne zavedamo. Vemo, da
hudobije obstajajo vendar jih vidimo samo pri drugih in niti
pomisliti nočemo na to, da so one prisotne tudi v nas.

Če pogledamo v spletni slovar FRAN nam postane hitro
jasno, da večina tega, kar se danes poimenuje za
“ozaveščanje”, niti slučajno ni to. Večinoma gre samo za
informiranja in nikakor ne za proces s pomočjo katerega bi
nam določena informacija globoko “vsedla”, da bi se jo
tudi ZAVEDALI.
Za primerjavo vzemimo Antarktiko, kjer bi radi izgradili
npr. turistično naselje. Lahko preberemo vse mogoče, kar
je do sedaj napisano o njej. Lahko pogledamo vse
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posnetke, ki so narejeni in poslušamo vsa mogoča
pričevanja o njej, vendar to so še naprej samo informacije,
ki so nam spravljene v glavo.
Nujno so potrebna! Vendar ne zadoščajo za izdelavo
uspešnega načrta za tamkajšnje turistično naselje.
Za uspešen načrt je potrebno, da se sami prepričamo – da
se ZAVEDAMO Antakrtike.
Da bi se zavedali Antakrtike, moramo jo osebno
DOŽIVETI. Za to najprej moramo najti pot, ki nas vodi do
tam ter iznajti način, kako opraviti to pot, ki nas bo
pripeljala do tam.
Naš načrt za turističo naselje bo pravilen šele takrat, ko
imamo v sebi ZAVEDANJE o Antakrtiki.

Niti eden človek, ki ima vsaj malo resnosti v
sebi, ne bi se drznil postavljati svoje podjete
ali graditi hišo na podlagi tako SILNO
pomanjkljivih informacij, kot to danes delate,
ko se lotevate uničiti svoje dosedanje in graditi
svoje novo bitje in ŽIVLJENJE.
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Če je naš izhodiščni aksiom, da trpimo zaradi grehov,
logično sledi sklep, da če grehe predelamo, bolezni in drugi
problemi izginejo.
Najboljše dokazilo za pravilnost tega aksioma dobivam že
četrt stoletja v obliki promptne popolne ozdravitve ali pa
izrazitega in močno izboljšanega stanja pacienta.
Ta izboljšanja nastanejo VEDNO in BREZ IZJEME, ko
pacient sledi principom in na podlagi njih pravilno naredi za
ta moment odgovarjajočo lekcijo.
Vsi pa dobimo takšne lekcije, ki smo jih sposobni narediti.
Uspeh ni odvisten od tega ali nekdo „verjame“ v to ali pa ne,
temveč od tega ali je pripravljen in hoče slediti (pa ne samo
v besedah temveč tudi v dejanjih) ali pa ne.
Za normalno inteligentnega človek ne velja izgovor da ne
razume (tudi po tem ne, ko mu že nekaj meseci razlagam).
Saj takšna zavedanja pričakujemo že od naših majhnih
otrok.
Domača naloga za ozaveščanje nikoli ni to, kar mi
mislimo da je in tudi žlehtnoba ni to, kar mislimo da je.
Kaj so naši grehi/hudobije?
Med grehe sodijo tiste prave, klasične hudobije, ki jih
tudi sicer poznamo pod tem skupnim imenom. To so:
ošabnost, komandovalnost, okrutnost, pohlep...
Ne smemo pa pozabiti, da hudobija ni samo to, kar smo
izpeljali temveč tudi to, kar bi mi naredili, če bi se upali, če
bi si dovolili ali če bi imeli priložnost za to.
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Takšne hudobije danes predstavljajo samo manjši del
naših “hudobij”.
Največ vaših značilnosti ste vi sami, pod vplivom
popularne miselnosti okarakterizirala in obsodili za
“grehe”/ "hudobije", čeprav sploh niso. Dobili ste celo
številne metode kako naj bi DO KONCA ubili vse to, kar v
resnici nekim drugim ni odgovarjalo, da bi bilo v vas.
(Več o tem v knjigi: „Nevromarkting razbija iluzije“
Med grehe ste uvrstil:
- na primer potrebo po mesu ali odpor do aktivnosti, ki
ste jo poimenovali za “rekreacijo”, v resnici pa je
trpinčenje sebe. Tudi številne, za človeka normalne
emocije, kot so jeza, potrtost... so okarakterizirane za
hudobije, čeprav največkrat so samo obramba proti
goljufivem in nekvalificiranem ponudniku uslug, ki je
ob tem še drago zaračunal svoja skrpucala;
- na primer “strah”, „nesamozavest“ in podobne
“negativne misli”. Le-te pa so v resnici signalne
lučke na “kontrolni plošči” našega bitja, ki samo
opozarjajo, da je pri nas nekaj narobe;
- Tudi fiziološke procese ste razglasili za nezaželene.
Med te sodijo npr. misli, ki se spontano pretakajo v
naši glavi. To pretakanje je pravzaprav procesiranje
informacij, ki so jih naša čutila pobrala iz zunanjega
in notranjega okolja. Rezultat tega procesiranja je
neko spoznanje ali “sklep” in odločitev za delovanje.
Z borbo proti tem mislim, kot nas učijo popularni
coachi, mi onemogočamo ta proces! To nas vodi v
poneumljanje!

28

- Za zlikovca ste proglasili tudi lastno intuicijo, ki
vas opozarja ali kritizira;
- Za "hudobije" ste proglasili značilnosti, ki so v resnici
vaše vrline. Največji problem današnjega časa pa je,
da ste pa hudobije razglasili za vrline.
Jaz sem pod naziv “hudobija” uvrstila tudi določene
pomanjkljivosti, kot so: preozko vidno polje, zaslepljenost,
nesposobnost povezovanja podatkov, duhovno-mentalna
rigidnost pa tudi “relativno pomanjkanje boga” … S tem
grobim poimenovanjem sem jim želela dati težo in
resnost, ker samo tako je možno vse to tudi predelati.

Najbolj pomembno je znati izbrati in natančno definirati za
določen moment in situacijo odgovarjajočega in
aktuelnega zlikovca.
Težko je določiti tudi to, kaj je v neki situaciji hudobija.
Karikirano povedano: ali je hudobija da nekdo kriči, ali pa
to, da ne kriči dovolj močno!?
Te sposobnosti (pa še številne druge, nujno potrebne za
pravilno ozaveščanje) niti slučajno ni možno naučiti iz
knjige. Lahko pa jih pridobite z dolgotrajnim „vajeništvom“,
kot je to normalno tudi v obrtih, ki obedlujejo manj
kompelsne materiale od tega, kar je ČLOVEK. Seveda, v
individualni terapiji vas učim tudi teh veščin. Samo je treba
slediti mojemu vodstvu.
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Okvirji in pogoji
Kot pri vsakem delu, moramo tudi pri Transformni
osebnostni terapiji slediti določenim pravilom.
Na primer: hočete zgraditi hišo!
Nihče nima pravice določiti, kakšno hišo naj bi si zgradil.
Kljub temu so prisotne zakonske ali okoljske/lokacijske
omejitve. Če jih nočete sprejeti, po tem vam ni
omogočeno graditi na tej določeni lokaciji (pri zakonskih
omejitvah) ali pa hiša ne bo zdržala (npr. na močvirnata tla
graditi težko kamnito primorsko hišo).
Če ste sprejeli okvirje, v teh okvirjih lahko zgradite
kakršnokoli hišo si želite.
Morate pa slediti tudi pravilom in okvirjem same
gradnje/rekonstrukcije. Npr. hišo (vsaj za enkrat) gradimo
od temeljev navzgor. Če vi terjate, da se vaša hiša gradi
od strehe navzdol, hiše ne boste imeli. Oziroma, morali
boste počakati, da se razvije takšna tehnlogija –če se bo
sploh kdaj.
Obstaja tudi pravilo za to, kako boš naredil primerno malto
in kako je treba postavljati opeke in še šetilna druga, ki jih
ni možno zaobiti, sicer se hiša ne bo dala postaviti ali se
pa bo hitro zrušila…
Za razliko od hiše, ki jo lahko zrušiš do temeljev, celo
kupiš novo, bolj primerno parcelo, ko gre za nas, toliko
svobode le nimamo. Zato pri nas veljajo pravila o
“rekonstrukciji”.
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Dela se pa ne moremo lotiti, dok ne vidimo, kakšna je
pravzaprav hiša, ki jo moramo rekonstruirati. Obstoječe
stanje bo določilo, kaj moramo zrušiti najprej, a ruševine
bodo določile, kakšno hišo lahko naredimo iz že obstoječe
ruševine.
Logično je, da enake principe moramo vpoštevati tudi, ko
gre za človeka! Saj človek je veliko bolj kompleksen kot
hiša!
Tudi tukaj so okvirji, čez katerih se ne da, oz. se ne da na
ta način, kot jih danes popularni guruji in govorci
oglašujejo. Vsajati ljudem iluzijo o nečem, za kar je
dokazano da je nemogoče, je absurdnost in nesramno
zavajanje.

Kot pri hiši, tudi ko gre za nas je obvezno najprej ugotoviti
kaj je TRENUTNO STANJE in kje so in v kakšnem stanju
so „člani našega parlamenta”.
Samo na podlagi trenutnega stanja lahko dobimo
izhodišče za prvi nadaljnji korak.
Trenutno in realno stanje o nas skoraj nikoli ni to, kar mi
mislimo in kar se nama dozdeva o nas samih.
Ozavščanje je METODA (pot in način kako hoditi po tej
poti), s katero postopoma pridemo do naših potlačenih
osebnosti in jim dovolimo, da pridejo na plan - v nas in
naše zavedanje.
Kot sem že omenila, „znati“/“vedeti“ in „zavedati se“ sta
dve različni stanji. Lahko marsikaj znamo/vemo, vendar se
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tega le ne zavedamo. Vemo npr. da telefoniranje med
vožnjo ali pitje alkohola pred vožnjo škoduje, pa kljub
temu to počnemo. Pa ne zato, ker bi bili samomorilski. To
počnemo, ker nismo v stanju zavedati se, da je nevarno
tudi za nas, če to počnemo. Če bi se zavedali, ne bi več
počeli tega.
O škodljivemu vplivu hipnoze na vozniške sposobnosti, niti
ne veste. Če pa preberete in najprej z glavo in logiko
analizirate obrazložitve (opisane v e-knjigici: „Hipnoza in
njeni škodljivi učinki“) in verjamete MOŽNOSTI, da bi to
lahko bilo res, ter imate v sebi željo, da pridete do resnice,
postopoma se boste tudi ZAVEDALI resnice o tem. (V
knjigici je zadeva postavljena kot zelo verjetna
HIPOTEZA, ki bi jo bilo potrebno preveriti s konkrenimi
metodami testiranja).
Za začetek je pomembno dojeti, da smo mi vse to, kar
smo dosedaj tako močno zanikali, skrivali sami pred sabo,
ali nas je tako silno motilo pri drugih.
Odkrivanje “perila”, za katerega smo prepričani da je
umazano, pa je samo ZAČETEK Transformne osebnostne
terapije.
Bistvenega pomena je to, kar po tem bazičnem zavedanju
o svojih žlehtnobah sledi.
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3. BARANTANJE Z BOGOM
Barantanje z bogom je naslednje orodje. To je metoda
logičnega premišljevanja in je ena od osnovnih značilnosti
homo sapiensa, na katero uporno pozabljamo, ko gre za
nas same.
O tej metodi premišljevanja so nas učili prvič pri
matematiki in književnosti v osnovni šoli.
Pri matematiki smo dobili tekstovne naloge. Da bi jih rešili,
nam je naloga morala “sesti”. Da bi to dosegli, smo morali
z vprašanjem: “kaj ta naloga hoče od mene?” pognati ta
mentalni proces. Ko smo nalogo dojeli, je ni bilo več težko
postaviti in rešiti.
V književnosti pa smo morali napisati povzetke o tem, “kaj
je avtor hotel povedati” s svojim književnim delom.
Tako postavimo v process ozaveščanja vprašanje: “Kaj
govori ta novi recept za pecivo?”, ali pa: “Za kaj gre pri
tem novem zakonskem predpisu?”
Na ta način so prihajali tudi veliki znanstveniki do svojih
“eureka” ali “lučkice” ali “aha”-jev, ko so naenkrat dojeli, ne
samo za kaj gre temveč tudi to kako problem reševati.
Vprašanja za premišljevanje – “barantanje z bogom” pri
TOT so na primeer naslednja:
“Ali res imam v sebi to in to žlehtnobo, ki me je ravno
razjezila pri moji sosedi?”
“Ali je kritika, ki so mi jo dali res”?
“Ali je res to, kar kornelija trdi o meni?”
“Kaj je to, kar mi nekdo hoče dopovedati?”…
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V vseh teh primerih ne tuhtamo o problemu. Naklepno
premišljevanje, izmišljevanje, postavljanje pravil, strogo
načrtovanje vsake minute našega življenja, celo določanje
toka naših misli (kot jih postavljajo popularne metode za
“uspešnost”) ONEMOGOČAJO takšna “aha”-doživetja, ki
nam jih posreduje naš pametnejši (intuitivni, božji) del.
Pomembno je, da smo obrnjeni v pravo smer. To pomeni,
da je cilj, zavedati se hudobij v sebi, ne pa v drugih).
Po tem pa problem, ki ga želimo ozavestiti postavimo, da
nam lebdi nekje “zraven” glave. Spoznanja se pritihotapijo
med spanjem, največkrat pa pri opravljanju neke lahke
aktivnosti (pomivanje posode, vožnja z avtom, sprehajanje
psa, delo na vrtu…).
Mi se s procesom barantanja hočemo:
- zavedati sebe “tukaj in zdaj” in tudi naših, v kletne
prostore zaklenjenih osebnosti (“zlikovcev”);
- ustvariti jim pot, da pridejo v naše zavestno bitje (da
jih kompletno čutimo v “prvi osebi”);
- zavedati se kaj so naredili in kaj je žlehtnoba v tem,
kar so naredili;
- priti do informacij in razumevanja, zakaj so naredili
to, kar so naredili;
- dobiti informacije o nevarnosti, ki nas lahko doletijo
zaradi hudobij, ki nam sicer odgovarjajo (kot npr.
ošabnost), ali pa mislimo, da nam prinašajo korist
(kot npr. manipulatorstvo). Tekšne hudobije smo
pripravljeni predati šele takrat, ko se zavedamo, da je
nevarnost zaradi njih veliko večja, kot korist, ki nam
one lahko prinašajo.
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Šele na podlagi teh in na ta način dobivenih informacij se
lahko pravilno odločimo, ali bomo predali svoje “grehe” ali
pa ne.
Ko smo sprejeli da predamo grehe, smo omogočili
transformacijo nas.
Posledično temu:
- ozdravimo od svojih bolezni in postanemo sposobni
uspešno se konfrontirati s svetom, v katerem živimo;
- pridobimo božji sonček v srce, ki nam omogoča
začutiti sebe, svoje prave želje, interese, cilje;
- dobili bomo tudi pot, kako vse to uresničiti.
Posledica vsega tega bo:
- da nas nihče več ne bo mogel nategovati in
zlorabljati za svoje cilje in interese;
- ne bomo nikogaršnja marioneta. Če smo bili, se z
ozaveščanejm osvobajamo;
- postali bomo “imuni” na manipulacije NLP-ja in
nevromarketinga;
- postali bomo sposobni najti svojo pot skozi življenje
in suvereno stopati po tej poti, brez da bi trčili ob
prepreke;
Če vam metode Transformne osebnostne terapije
postanejo refleksi in bodo del vašega življenskega stila,
boste, kot izkušeni planinc, ki je v stanju pravočasno
zaznati nevernosti na poti in že refleksno se izogniti
napačnim korakom, ki bi ga odpeljali v prepad.
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TUKAJ SE JE TREBA USTAVITI!
Za rešitev problema potrebna je pot, program in vrstni red
opravil.
Hiša ne bo nikoli zgrajena, če bomo začeli pri strehi, po
tem pa v eno steno ugradimo okno, pa prinesemo
pohištvo, čeprav še nimamo zidov, celo temelja ne.
Tako je tudi takrat, ko gre za človeka. Nič ne pomeni, če
smo se res zavedali nekega zlikovca, vendar ni on ključni
za ta momenat in za to situacijo, ki je v ospredju, ki je na
vrsti in trenutno pred nami.
Najhujša napaka je pa, ko se zavedamo problema (lahko
da je čisto ta pravi) vendar po tem zadeve vzamemo v
svoje roke, ali pa sledimo šablonskim napotkom
nekega guruja.
To je ta kritični momenat, pri katerem čisto vsi obrnejo v
smer, ki je obratna temu, kot govorijo in obljubljajo.
Poslušala sem Webinarje, kjer se je tudi meni zdelo, da je
voditelj pravilno stopil naprej. Ko pa je začel bolj konkretno
govoriti o postopkih naslednjega koraka, je bilo jasno da je
tudi on obrnil v napačno smer. To pa pomeni, da ko treba
teorije pripeljati v prakso, vsi in brez izjeme zakažejo.
Najbolj pogosti sta naslednji dve situaciji:
1. Zavemo se neke svoje „klasične“ hudobije, ki pa nas
prizadene, ker res ne želimo biti takšni.
Zdrznemo se in refleksno odreagiramo s: „Takšen ne
smem biti“ in v hipu zatlačimo zlikovca. Naprej se pa
močno kontroliramo da le ne bi bili takšni, kot smo
ugotovili da smo.
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2. „saj že vem kako treba narediti“
To je takrat, ko dobimo neko sporočilo o tem, kakšni
naj bi bili. Sporočilo je lahko popolnoma pravo in
božje vendar mi vse zašuštramo s tem, da ga niti ne
poslušamo do konca ker mislimo da že vse vemo in
vemo kako to treba speljati in narediti.
Ad. 1.
V tem hipu ko se zavemo, smo zagledali samo kalček od
te naše osebnost, ki je proglašena za hudobca. Namesto,
da se ji približamo in vidimo za kaj sploh gre, mi jo
odrežemo z grozo in takoj z: „Ne! Nočem to!“. Pojma
nimamo kdo je ta osebnost, kaj je pravzaprav všpičila in
zakaj je tako naredila.
Ker so spoznanja najprej samo prebliski in slutnje, zato
največkrat niti to ne vemo kaj je pravzaprav v vsemu temu
hudobija in kako se ta hudobija izraža v našem
konkretnem življenju.
Ne prepoznamo jo v svojih dejanjih. Zato nas postaja
strah, kje vsepovsod bi se ta hudobija lahko prikazala.
Vložimo ogromni napor v kontrolo sebe, a s tem, da smo
zaprli svoje osebnosti, smo izgubili tudi njihove koristne
lastnosti in sposobnosti.
Postajamo vse bolj zgubljeni, vse manj sposobni za razna
opravila in ne znamo več obnašati se. Po tem pa „flikamo“
z napotki takšnih, ki bodo usmerjali naše obnašanje tako,
da njim to odgovarja in da jim prinaša profit.
Zaradi nešteto pravil, ki jih vam postavlja popularna
miselnost, vse več svojih osebnosti spravljate v zapor.
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Vaša nesposobnost in neumnost se stopnjujeta, dok ne
končate na smeteh. Bogati pa bodo govorili (angleški
dokumentarni film, nekaj mesecev nazaj), da je pač tudi to
evolucija, ki briše nesposobne in lenuhe, ki nočejo delati.
Ad.2
Vzemimo preprost primer: Dobimo sporočilo da moramo
biti npr. bolj ljubeči.
Vsi ste prepričani, da “biti ljubeč” pomeni: ”oh-in-ah-incmok-cmok”.
To, kar vi mislite da je ljubezen, je največkrat sebičnost in
še marsikaj drugega, samo ne ljubezen.
Pojma nimate, kako je težko priti do sposobnosti tako
ljubiti nekoga, da si ga se pripravljen odreči, ker je za
njega tako potrebno. In pojma nimate kako je težko doseči
takšno ljubezen do sina, mulca - “petelina”, da postaneš
sposoben iz polnega srca prepustiti mu veliki in močan
avto zato, da bi imel priložnosti razbiti se, ker je to
potrebno za njegov učni proces!
Ne šteje, ko se samo delaš mirnega! Vsaki atom
“hudobca”, ki bo samo malo zatreperil od skrbi ali strahu,
(ker ga nisi do konca predelal), GA BO UBILO. Samo
tvoja popolno narejena lekcija mu omogoči, da gre skozi
svojo lekcij, brez hude škode. Bolj ko bi ga hotel zaščitit,
to več škode bi imel.
Vse to je možno doseči izključno z metodam TOT.

Pri takšnih “napotkih” kakšni naj bi morali biti, pozabljate
na preprosto logiko.
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Nekdo ti reča, da moraš biti tak in tak ali moraš narediti to
in to takrat, ko NISI takšen ali NE DELAŠ to.
Poved –sporočilo o tem, kakšen naj bi bili ali kaj bi morali
narediti je samo SMER in cilj ki ga moramo ŠELE
DOSEČI. Dosegli ga bomo, takrat, ko vidimo na čem smo
sedaj. Kot pri navigaciji!
Če je bilo rečeno da moramo biti bolj ljubeči, najprej se
moramo zavedati hudobca v nas, ki NI LJUBEČ (oz., da to
ni ljubezen, kar mislite, da je).
Če nekoga imate saj malo rad, po tem najdite svojega
hudobca, ki ga ne mara! Ko ste našli tega hudobca bo
povedal zakaj in kaj je po sredi.
Tako imate možnost predelati svojo hudobijo in vaša
ljubezen do tega dotičnega bo postala prava—v vsakem
primeru veliko bolj primerna, kot je bila tista prej.

OD VSEH HUDOBCEV V NAS, NAJHUJŠI JE TISTI, KI
PO SPOZNANJU ALI NAPOTKIH PREVZAME ZADEVE
V SVOJE ROKE IN JIH HOČE IZPELJATI NA PODLAGI
NAŠE OMEJENE ČLOVEŠKE GLAVE.
Na tej točki, kjer ste dobili pravo sporočilo
ali ste se zavedali nekega svojega zlikovca
se je treba
USTAVITI
in zaznati, tega ključnega zlikovca
ki zagrabi in z besedami: “Že vem, že vem!!!!”
“odlaufa” in že hoče ukrepati.
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Morilec v vas ni tako hudi problem kot ravno ta, ki misli da
že ve in takoj hoče ukrepati.
Zaradi njega vam nihče ne more pomagati, tudi bog ne.
Saj ste s “saj že vem” odklonili vsako pomoč. Ko pa ne bo
pravega rezultata, pa boste jamrali, da ni boga ker nič ne
pomaga.
Če uspete zaznati, mogoče tudi predelati
tega zlikovca,
verjetno boste čutili neki obup da pač
POJMA NIMATE,
Da ste vse zaribali
In sedaj
ne veste kako naprej.
NE SE USTRAŠITI TEGA STANJA!
Ne se tolažiti
Ne si dopovedovati kako ste super
OSTANITE V SVOJEM OBUPU!
Ker je ta obup znak in rezultat resnično narejene
lekcije.
To je priznanje in predaja
tega vašega “pametnjakovića”.
In ravno to bo omogočilo, da stopite naprej.
Če dovolite, da vas to in takšno stanje res
POTEGNE V SEBE,
drugo jutro se boste zbudili čisto popolnomam
NOV
In vaše novo stanje vas bo navdušilo in usrečilo.
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Z zavedanjem svojih grehov in z napotki od boga
PROCES TRANFORMACIJE ŠELE ZAČENJA,
Če po zgornjih napotkih ne uspete sami priti skozi, bi
morala jaz stopiti v igro da vas vodim skozi nepregleden,
kompliciran, kompleksen in tudi nevaren labirint, ki za tem
sledi.
To je multidimenziolani labirint. Ima neskončno možnosti
in vsaki naslednji korak je odvisen od tega, kar ste našli v
sebi po narejenem prejšnjem koraku. Ni šanse, da ga kar
tako obvladate. Tudi če ste postali strokovnjak, še vedno
pri sebi ne boste videli—saj ne brez vmesnih hudih klofut,
ker niste uganili pravo smer.
Hoja skozi labirint je težka zame, ki vas vodim, ne pa
za vas, ki boste samo sledili napotkom!
V glavnem je 4-5 ključnih korakov, da bi prišli z nekim
problemom do konca (saj za trenutni “razred”). So takšni,
ki so uspeli spontano narditi nekaj od teh korakov vendar
večinoma pri zadnjem vsi zaglavijo. Tudi zato, ker ta korak
vodi v šele odprti nivo, ki prej ni bil na razpolago. Ta zadnji
korak pa je najbolj trikast in zelo zavajajoč.
Tudi sicer je ogromno stranpoti in ogromno naših notranjih
manipulatorjev.
Samo tistim, ki niso prešli to pot, je vse to videti preprosto
in obljubljajo razsvetljenost v nekaj dneh.
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TOT IN DRUŽBENO-EKONOMSKO
USTROJSTVO
S takšnim delom na sebi se skozi nas čisti tudi naše
okolje.

Iz vsega tega se zdi, da bodo ljudi, ki bodo hodili to
pot, ogrozili svetovno ekonomijo ter celotni poradak,
kot tudi preživetje določenih.
TO NI TAKO!
Vse bo dobilo svoje pravo mesto. Uspostavil se bo
novi red, ki bo zadovoljil vsakogar.

Če se niste ozirali na to, da so propadle močne
korporacije, ker ste vi, na enkrat začeli (na primer) grabiti
za pametnimi telefoni, namesto kupovati do takrat
veljavne Nokije, zakaj bi se sedaj ozirali na propad
določenih sistemov in poklicev (ki se bogatijo na račun
trpečega človeka), ko pa gre za srečo, zdravje, uspešnost,
in tudi za preživetje vas?!
Tempo tehnološkega razvoja se je tako pospešil, da je
poklic, ki je še včeraj bil iskan, danes ne obstaja več.
Ljudje bodo morali, tekom svoje delovne dobe, zamenjati
nekajkrat ne samo delovna mesta, temveč tudi svoje
poklice! Če tega ne bodo zmožni, bodo šli na ODPAD!
Za kaj po tem ne bi izginil tudi poklici povezani z
zdravljenjem?
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To pa je pomemben problem! Najbolj donosne delnice so
tiste od farmacevtskih industrij in drugih, ki se bogatijo na
račun bolnega človka!
Kdo je po tem motiviran, da bi človek ozdravel? Na sploh
sedaj, ko vas spodbujajo da varčujete v delnicah. Na
zdravih se ne da zaslužiti!
In kateri zdravnik/zdravilec je motiviran pozdraviti svoje
paciente, ko pa po tem izgubi zaslužek?!
Vsi se “tako zalo trudijo” najti učinkovite metode, vendar
“molijo boga” da jih ne najdejo.
Ja! To je pomembna lekcija za ozaveščanje. Jaz sem jo
morala delati pred precej leti.
Druga plat tega problema je preveč hitri tehnološki
napredak.
Malo je ljudi, ki bi bili spontano (in brez zavestne in
naklepne uporabe metod TOT) sposobni tako hitre
transformacije da bi se v hipu (in brez stresa) prilagodili
vse hitrejšnim spremembam. Še manj pa je takšnih, ki bi
bili sposobni sami kreirati drugačno življenje, s katerim bi
ustavili to, vse globlje pogrezanje v kolesnice, po kateri
vse hitreje drvi močna lavina, ki jo imenujemo: “tehnološki
razvoj” in ki nosi (ubija) vse pred sabo.
Takšne sposobnosti vam lahko nudi samo TOT!
SVET OBRNJEN NA GLAVO
Obrnili ste svet na glavo. Ne kontrolirate vi tehnologijo
temveč tehnologija kontrolira vas.
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Osvobajajoči “Božji red” ste obsodili za omejujočo
determiniranost, a vašo, tiransko omejujočo diktaturo, ki jo
sprovajate pod parolam “za zdravo življenje in uspešnost”
pa prikazujete kot svobodo in demokracijo.
Kot obsodbe vredno “determiniranost” ste proglasili
moralne morme, ideale, vaše lastne potenciale in cilje in ta
prave srčne želje, s katerim ste se v resnici rodili. Obsodili
ste tudi fiziološke norme in pravila, ki jih prinašate s sabo
v to življenje. Obsojate celo naravne zakone.
Borite se proti vsem naravnim pravilom ker v vsem vidite
omejevanje vaše proste volje. Ne vidite pa usodno
determiniranost, ki jo vi sami ustvarjate za sebe in druge.
Ne samo da omejujete razvoj človeka in ga hočete za
vedno vkleniti v kameni dobi temveč ga vračate na nivo
primitivne živali. Saj s svojimi programi za “pravilno
razmišljanje” uničujete v človeku ravno to, kar mu je
omogočilo, da se povzdvigne na višji razvojni nivo.
Seveda, vse te “aktivnosti” onemogočajo delovanje vaših
lastnih
reparativnih
mehanizmov
in
spontane
transformacije.
Samo s pomočjo metod TOT bomo v stanju zavedati
se svojih aktivnosti, s katerimi sami onemogočamo
pomoč, po katero kličemo.
PREVERITE, pa boste videli! Nič ne tvegate, razen
nekaj od svojega ega.
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Še kot zdravnica sem marsikdaj imala posla z ljudmi, ki so
šli na razne energetske hokuspokuse in “alternativne”
procedure. Ko pa je to resnično DELOVALO, so v paniki
pritekli v ambulanto, DA TO ZATLAČILI, ker se, ne oni, ne
njihovi terapevti NISO ZAVEDALI kaj se dogaja.
Vi pa, ki tako pričakujete “vstajenja v Jezusu”, boste ta
prvi, ki ga boste ubili, če se pojavi. Ne boste ga
prpozanali ker se nočete zavedati konkretnega življenja
in kako se zadeve v njem kažejo. Zato
brez zavedanja po pravilih TOT, ni možen izhod iz
problemov in ni možno napredovanje.
KOT V KAMNI DOBI
Če pogledate celoto in medsebojne relacije številnih
faktorjev, videli boste, da je naš družbeni, ekonomski in
tudi socialni ustroj, v srži enak kot v pradavninah, samo je
dobival drugačno formo in način izražanja. Neke korekcije
v izrazoslovju (nimamo plemiče temveč biznismene) in v
zunanji formi (ki nam je omogočil tehnološki razvoj in nova
moda) vendar nobene spremembe v “tehnologiji naših
miselnith procesov” in v organizaciji funkcioniranja družbe.
Brez metod TOT naša omejena človeška glava ne more
izmisliti nič novega in nič drugačnega.
Ni nujno da verjamete, da smo tudi ta “naš osebni bog” centralni računalnik bili mi sami, dok se nismo začeli rezati
od njega. Z uporabo metod TOT bomo spet postali eno z
njim. Brez tega smo samo smet, samo rakasta celica, ki si
domišlja, da je bog (opisano v knjici: “Čas karcinoze”)
Bolj ko se spojite s svojim centralnim računalnikom, bolj
boste dojeli, da je ta “determiniranost” ki jo sedaj tako
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močno obsojate, v resnici zalo natančno organiziran
program nas v tej koloniji, ki jo imenujemo “Zemlja”, samo
smo mi vse naredili, da ga sesujemo.
Ta organiziranost ni nič drugačna, kot organiziranje
kolonije na Marsu. Že leta in leta zelo natančno
“determinirajo” ta program. Tudi najmanjša odstopanja
od njega so lahko usodna in brez možnosti hitre korekcije.
Zato ga se bodo morali vsi zelo natančno držati.
Mi že imamo v sebi super precizni računalnik s takšim
programom. Ustvarili smo ga, ko smo se pripravljali na
inkarnacijo v materijo. Vse je avtomatizirano da nas ne bi
obremenjevalo. Številni mehanizmi pa nas precizno vodijo
in usmerjajo in nam omogočijo in olajšalo delovanje.
Vendar mi hočemo po svom in smo vse sesuli.
Zakaj vam je vse to normalno za, od strani vas kreirane
računalnike, a ni vam normalno in nočete sprejeti, za te
računalnike, ki ste jih v resnici tudi vi sami – samo na neki
božji ravni kreirali!?
Ni nujno da verjamete moje trditve!
PREVERITE, pa boste videli! Nič ne tvegate, razen
nekaj od svojega ega.
Dovolj je le, da imate kanček raziskovalnega duha in
primerjalne logike in tudi želje izplavati iz svojega pekla.
Z uporabo metod TOT boste hitro sami dobili dokazila o
resničnosti mojih trditvi.
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Pomislite tudi na znano dejstvao: takšni kot smo bili in tudi
ostali, nam nikoli ni dovolj. Enake kritike in enake vojne
poslušam že 67 let. Nič se ni spremenilo. Vedno isto in
enako nezadovoljstvo. In tudi če imaš zelo veliko, si še
naprej nezadovoljen. In vsak misli, da bo z VEČ IN VEČ,
rešil svoje trpljenje. Lahko uničiš svet v vojnah, lahko
obvladaš ves svet, in še naprej boš nezadovoljen. Tudi
tisti super bogati so v stanju narediti samomor samo zato,
ker so na lestvici najbolj bogatih padli za eno stopnico
nižje
Tudi, če si med temi 10%, ki upravljajo svetom, še vedno
nisi samo lovec temveč tudi lovina samega sebe in svoje
miselnosti. Ta te pelje v bolezni, ki so vse bolj
komplicirane. Neka futuristična terapija, ki jo sedaj
raziskujejo in čigar uspeh ne garantirajo, pa bo, po izjavah
strokovnjakov, tako draga, da niti najbolj bogati si jo ne
bodo mogli privoščiti.
V tem in takšnem našem svetu smo vedno na robu
katastrofe. Kar naprej strah od vojni in terorističnih
napadov, kar naprej strah od recesije in podobnih kriz.
Povrh vsega pa se nam sedaj že planet razpada in
uničuje.
A ne bi bilo modro mimogrede le poskusiti eno takšno
enostavno in preprosto metodo kot je TOT?
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BOŽJA SOCIALA
O tem še nisem pisala, čeprav je to normalni pojav, ki ga
vsak občuti ki pride v terapijo.
Pred leti, na podlagi aluzije, sem postala pozorna in sem
začela opazovati.
Dogaja se tako, kot pri skupini, ki je na pohodu.
Če nekdo zaostaja, se ustavijo in počakajo, da jih ta dohiti.
Če pa ga ni (ker izsiljuje), skupina nadaljujje pot brez
njega.
Če ste na poti TOT, ste postavljeni v neki simulator,
internat/poligon. Lahko delate napake, vendar ste
zaščiteni od posledic svojih napak in hudobij. Zaščiteni ste
tudi od hudobij drugih in tudi drugi so zaščiteni od vaših.
Nobenemu se nič slabega ne zgodi – dokler je pripravljen
delati “učni program”.
Če bomo tudi na ravni človeka sprejeli takšne korenite
spremembe, kot v tehnologiji, z uporabo TOT ne bo prišlo
do sesutja ustrojstva našega življenja. Hitre spremembe
ne bi preživeli. Prišlo pa bo do počasne transformacije –
millimeter za milimetrom, kot pravi Lao Ce: “Tisoč milj
dolgo potovanje se zažne z enim samim korakom”
To pomeni, da se vse, kar se ruši, takoj tudi izgrajuje na
neki drugačen način. Uspostavil se bo novi red in vse bo
dobilo svoje pravo mesto, v zadovoljstvo vseh, kot smo to
že videli v tehnologiji..
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Če pa ta pot razuma in logike ne bo širše sprejeta, sam
človek bo vse sesul in to zelo na hitro. Izplavali pa bodo
posamezniki, ki so delali svojih lekcij.
PRIPOMBA:

Moja naloga je, da vam ponujam prinicpe v
obliki TOT. Nisem pa rekla, da samo moji pacienti so
lahko rešeni. Jaz ne morem vedeti kdo vse sledi principom
TOT in kdo kakšno nalogo ima. Mogoče ravno zaradi nas, da
bi nas spametovali, mora neki pravi in sposoben božji
človek odigrati vlogo hudega tirana.

Preskok na višjo frekvenco razmišljanja, ki jo omogočajo
metode TOT ni nič drugačna, kot je bil preskok iz neke
klasične fizike na nivo nano-delcev ali iz dosedanje
informatike na blockchain tehnologijo.

Vem, sedaj je vse to videti zelo kompleksno in zelo
komplicirano. Je pa enako kot pri plesu: Ves čudoviti ples
je zasnovan na nekaj osnovnih korakih. Ko se jih učiš, kar
naprej gledaš v svoje noge, šteješ korake in se močno
koncentriraš, da ne bi izpadel iz ritma. Ščasoma pa bodo
noge same plesale, ti pa boš lahko brezskrbno užival.
Če ponotranjite metode TOT, lahko rešite številne problem
(ne samo zdravstvene). Dobili boste nove in neverjetne
rešitve tudi iz vašega strokovnega področja, ne glede na
to, ali ste gospodinja, tehnik, zdravnik ali pa atomski fizike
in raziskovalec vesolja.
Pridobitev takšnih vrhunskih lastnosti pa le ne gre čez
noč!
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TERAPIJA V PRAKSI
Naročite se in pridete osebno na prvi pogovor, da bi vas
spoznala in doživela. Vi boste govorili o sebi. Ne samo o
težavah temveč o marsičem, kar je povezano z vami in je
del vašega življenja. Ob tem tudi diskutiramo.
Rabim pa čas, da mi vaše stanje „sedne“ in se mi
izkristalizira prvi – začetni korak.
Na podlagi te slike v mailu vam napišem in obrazložim
„domačo nalogo“ za premišljevanje – iskanje hudobije
(napake) v sebi.
Vedno vse iščete pri sebi: VAŠE “zlikovce” - VAŠE
negativnosti, VAŠE slabosti.
In vedno se išče samo to, kar je NAROBE.
Z drugimi se ne ukvarjamo. Oni so potrebni samo, kot
zrcalo vas in kot igralci v vaši igri, izzivalci vaših reakcij.
Lahko je ta drugi dobesedno kriminalec, vi pa ste videti
svetnik. Vprašanje je, kaj je vaša žlehtnoba, da ste srečali
takšnega kriminalca! Če tega ne predelate, vedno boste
srečali takšne kriminalce. Če pa izključite vse ljudi iz
svojega okolja, pa boste zoleli z boleznijo, ki ima tega
hudobca v ozadju.
Ne ukvarjamo se niti z vašimi „dobrimi lastnostmi“. Če
imate bankrotirano firmo, ne igra nobeno bistveno vlogo,
da ste bili prijazni s strankami ali pa da imate novo
pohištvo v pisarnah. Če firmo hočemo spraviti v red, vas
mora zanimati samo ta ključni moment, ki je sesul vse.
Domača naloga nastane na podlagi tega, kar mi vi sami
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poveste o sebi, svojih spoznanjih, mislih, pomislekih... in
tudi vsakdanjih dogodkih v katerih ste sodelovali.
Obrazložim vam KONTEKST - uzročno-posledične
povezave in vse okoliščine, da bi, najprej z glavo in
okvirno razumeli, za kaj je ravno to „zlikovec“ ki ga je treba
poiskati v sebi in se zavedati.
Razumevanje z glavo ni dovolj, da bi se karkoli korenito
spremenilo. Pomembno pa je kot izhodišče za barantanja.
Nalogo, po opisanem principu (“kaj mi je Kornelija
povedala? Ali je res tako?”) postavite v ozaveščanje.
Ne iščete dokazov o tem kje nimam prav, temveč iščete
KJE NAJ BI imela prav in zakaj naj bi imela prav.
V tem prvem delu je najbolj pomembno, da se naučite
vzpostaviti kontakt s svojimi pametnejšimi deli. Največkrat
imam prav, čeprav se bo vam pogosto zdelo, da nikakor
ne more biti res to, kar trdim ali pa da je to, kar govorim,
čista neumnost.
Ne pozabite, da je ozaveščanje proces, s katerim se
moramo zavedati tega, česar se NE ZAVEDAMO.
Nečesar, kar nam je V CELOTI TUJE.
“Absolutno strinjanje z mano”, kot tudi zanikanje (“ne, to
pa za mene ne velja”) ni nikoli pravi odgovor, ki ga dobimo
z ozaveščanjem. Vaš takšen odgovor pomeni, da niti
slučajno niste postavili lekcije v ozaveščanje.
Namreč, “moja resnica” je vedno samo OKVIRNA.
Svojo pravo, specifično in unikatno resnico boste dobili
samo in izključno vi, s pomočjo ozaveščanja in barantanja.
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Če pa slučajno nimam prav, oz. ni bil ta zlikovec za
ozavestiti, katerega in kako sem jaz postavila, boste
VEDNO dobili vašo ta pravo in za ta trenutek aktuelno
hudobijo, ki se jo morate zavedati.
Na ta način pridete do svoje, v podzavest zatlačene
osebnosti, ki je pač nekaj ušpičila. Stapljate se z njo in jo v
popolnosti začutite.
Pomembnost tega koraka bom najlažje razložila na enem
preprostem, vendar pogostem primeru:
Pogosto slišim od ljudi: “jaz ti verjamem, vendar nimaš
prav”…
Na to jaz zaključim: “ti mi ne verjameš!”
Ta pa naprej trdi, da mi verjame, vendar nimam prav. In
nimam prav niti v tem, ko trdim, da mi ne verjame.
Ni problem, da mi ne verjamete. Tudi to ni pomembno, da
mi SICER verjamete. Pomembno je, da mi TUKAJ IN
SEDAJ, v tem momentu in v zvezi z ravno to neko
konkretno problematiko, ne verjamete, saj besede „nimaš
prav“ pomenijo, da niste verjeli temu, kar sem jaz trdila.
Če pa se nočete ustaviti na pomenu vaših besed, in
naprej trdite, da mi verjamete, čeprav ste izrazili, da mi ne,
smo v slepi ulici. Onemogočeno je nadaljnje razčiščevanje
in ne moremo naprej.
Ta “zlikovec”, ki je izrazil nejevero bo ostal v vas in bo
naprej zaviral in oviral vašo pot, ne glede na to, s koliko
močjo se boste trudili stopiti naprej.
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Zaviral bo zato, ker brez njegovih podatkov moji nasveti
tako in tako ne bodo primerni.
Zalo je pomembno, da se ustavite in viditi z „glavo“, da to,
kar ste mi povedal, že na podlagi slovarja pomeni odpor
do moje neke trditve.
Ob tem še vedno NE BOSTE ČUTIL, da mi ne verjamete.
Še vedno boste čutil in zaupanje in spoštovanje in
marsikaj dobrega do mene. Seveda, ker ostali člani
vašega parlamenta nimajo problema z mano. Samo ta
eden je iz globine preko spontane besede izrazil, da ima
problem z mano, zaradi nečesa, kar je v njegovi domeni.
Ko ste z glavo dojeli, kaj ste spontano izrazil in ste dojeli
pomen tega, postavite v barantanje: “Ali res ne verjamem
Korneliji?”
Ja, videli smo, da je to res, vendar se VI ne zavedate
takšnega vašega “zlikovca”, ne čutiš tako, ni vam jasno,
zakaj mi ne bi verjeli in pojma nimate za kaj sploh gre.
Če odklonite sklep vašega razuma („glave“), ki je videl, da
beseda, ki je izletela iz vas, res pomeni zanikanje, je tako,
kot če bi povedali svetu: “jaz sem neumen, ne me
upoštevati, moja glava je butasta, se zmišljuje…”
Če pa verjamete svojemu lastnemu razumu (da to, kar ste
izrazil je nejevera) in postavite zgoraj navedeno vprašanje
v barantanje (NIKAKOR NE V TUHTANJE Z GLAVO!!!),
ste omogočili pristop v vaše bitje. Omogočili ste svoje
poglabljanje in iskanje te osebe v vas, ki mi zaradi

nečesa ne verjame, se ne strinja z mano ali …,
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Ne vemo kaj vse! Da bi izvedli, moramo priti do nje in jo
vprašati.
Ne se truditi izmisliti neki odgovor zame! To bo samo
onemogočilo ozaveščanje. Ostanite v svojem občutku
“začudenja” in neznanja o tem, kaj naj bi to pomenilo, kar
ste izrekli v diskusiji.
V enem momentu se bo „zasvetila lučkica“ in se boste
zavedali/začutili, da mi res ne verjamete…
To je trenutek, ko ste se spustil dovolj globoko in ste se
zlili s to vašo osebnostjo in jo ČUTITE sedaj v „prvem
osebku“. In takrat boste jasno zaznali za kaj gre.
Namreč, trditev da mi “ne verjamete” je bil okvirni pojem,
“silhueta”, izhodišče. Jasno sliko bomo dobili šele takrat,
ko boste to osebo v sebi začutili.
Na primer: dajem ti kuharske nasvete in ti razlagam kako
kuhati na indukcijski plošči. Iz tebe pa izleti stavek: “ti
verjamem, ampak nimaš prav”.
Zastonj ti bom razlagala naprej, ti se ne boš mogel lotiti
kuhanja, ker te bo ovirala ta tvoja oseba, ki je izrazila
nejevero,.
Zakaj?
Ker ona ve, da npr. nimaš indukcijske plošče, temveč peč
na drva!!!
Če pa tej osebnosti iz tebe ne prisluhnemo, bodo vsi moji
nasveti o tem, kako skuhati neko jed na indukcijski plošči,
BREZ VEZE.
Tukaj vidimo, da na nek način si imel prav, ko si trdil, da
mi verjameš.

54

Ampak tudi jaz sem imela prav, ko sem zahtevala, da
poiščeš v sebi tega, ki mi “ne verjame”.
Ta “nejevera” je bil OKVIRNA. Prava resnica je bila, da si
mi verjel, da primerno razlagam o indukcijski plošči,
vendar to vse za tebe ni bilo primerno, niti nisi mogel
uporabiti, saj imaš peč na drva. Torej, nisi verjel, da bi
moji nasveti bili primerni za tebe – ker dejansko niso bili.
Ko pa razčistimo za kaj gre, lahko najdemo tudi rešitev. Ali
ti pomagam priti do indukcijske plošče ali pa ti razložim,
kako skuhati neko jed na tvojem štedilniku.
Ta oseba v vas, za katero se je zdelo v prvem hipu, da je
zlikovec, to sploh ni bila (in pogosto ni). Hotela je samo
opozoriti. Če ne bi ozaveščali, bi jo obsodili in s tem bi
izgubil
pomembnega
člana
vašega
osebnega
„parlamenta“, mene bi pa, prej ali slej le proglasil za
šarlatana, saj moji nasveti ne bodo obrodili s sadovi- ker
za vas oni res niso bili primerni. Če bi razčistili vaše
pomisleke, lahko bi oblikovala moje nasvete v vam
primerne.

Verjetno vam je že jasno, da praktično samo prvi korak
določam jaz. Pa še to na podlagi tega, kar ste mi vi
izpripovedovali.
Vsak nadaljnji korak je odvisen izključno od rezultata
prejšnje lekcije. Zato ga je nemogoče vnaprej določiti.
Sem samo kot inštruktor, ki vam pomaga narediti domače
naloge, ki so vam jih dali vaše osebnosti.
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To “barantanje z bogom” je dejansko kontakt tako z
osebnostmi, ki smo jih kot zlikovce zaprli v zapor naše
podzavesti kot tudi z našimi pametnejšimi deli, ki pa so v
“višjih nadstropjih” našega bitja.

Ne postavljamo karcinotičnih predpostavk o tem, kakšno
bi nekaj moralo biti ali kakšno bo po tem, ko naredimo
lekcijo. NIKOLI ne moremo vedeti, kakšni bomo in kakšno
bo stanje po tem, ko naredimo lekcijo.
Ko predelamo to, kar je za predelati, se spontano
pretvorimo v neko drugačno bitje in smo čisto
presenečeni, zakaj nam zadeve prej niso tekle tako gladko
kot sedaj, ko pa je vse tako “normalno” in preprosto.
Namreč, konec lekcije ni na isti ravni, kot je bil začetek.
Zagotovo je samo to, da smo nad rezultatom predelanih
lekcij (torej, nad našim novim bitjem) vedno navdušeni.
Navdušeni smo tudi nad potjo, po kateri smo bili vodeni,
navdušeni smo nad fantastičnimi rešitvami, ko se nas
izvleče iz zaprtih začaranih krogov, za katere smo prej
mislili, da jih je nemogoče odpreti, nemogoče presekati in
nemogoče najti pravi izhod.
Točno čutimo tudi to, da si teh in takšnih rešitvi naša
omejena in neumna človeška glava nikoli ne bi mogla
izmisliti.
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V tem procesu šteje vsaka vaša misel, tudi če je videti
popolnoma prismojena, prav tako vsak vaš pomislek.
Vsem se prisluhne in vse gre v barantanje, ker ima čisto
vse nek pomen. Ravno zato si moramo priti na jasno, kaj
nam neka misel ali pomislek hoče povedati. To pa bomo
dojeli šele s procesom barantanja.
Po vsaki narejeni lekciji, celo po narejenemu majhnemu
koraku, čutite konkretno in jasno spremembo. Če tega ni,
lekcija ni narejena ali pa smo nekaj zgrešili.
Možno je, da že po eni narejeni lekciji čez noč ozdravite
od kronične bolezni ali pa se sproži proces in se kot
klobčič odmotava naprej in naprej; težave in problemi pa,
drug za drugim izvenijo. Čutili boste, kot da ste se vrnili
nazaj v prave tirnice po tem, ko ste bili iztirjeni.
Nikoli ne vemo vnaprej koliko “šole” moramo narediti, kaj
vse moramo narediti in kako dolgo bo vse trajalo. Hitrost
vaše transformacije je odvisna ne samo od tega, kako
pridni ste, temveč tudi od tega, koliko prenašate. Delati
lekcije in lomiti svoje zlikovce ni samo problem ega,
temveč tudi „fizični“. Naše bitje to mora prenesti.
Zagotovo ste slišali pred leti govorice o tem, kako so ljudje
pristopili neki duhovni šoli, končali pa v norišnici. Jaz sem
nedolgo nazaj dobila eno takšno pacientko.
Gre za osebe, ki niso bile pripravljene in zrela za to, kar se
je sprožilo v njih zaradi energetskih hokuspokusov. To
govori tudi za nesposobnost in neodgovornost vseh
vpletenih – tudi terapevtov, ki niti vedeti nočejo, kako se
igrajo z ognjem.
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Na začetku se je tudi meni zgodilo dvakrat, da sem
pacienta pripeljala do nekega nevarnega roba. Rešilo me
je to, da sem bila pripravljena prisluhniti pomisleku tega
človeka, ki je zaznal nevarnost in ga nisem silila v
„prebijanje ovir“, kot je to danes tako popularno.
Po tem, kot da se je postavila neka dodatna varnostna
ograja. Tudi jaz sem spoznala, kako moram vpoštevati
čisto vsaki odpor in pomislek, ki ga pacient ima. Za to, pri
Transformni osebnostni terapiji ni več takšne nevarnosti.
Zaradi vsega tega, na hitrost napredovanja ne moremo
vplivati. V začetku gre večinoma počasneje. Vsaka
narejena lekcija pa vam eksponencionalno pojača
sposobnost, da bi prenesli in predelali večji grižljaj...
Tudi to bomo zaznali, da smo končali lekcije za to neko
stopnjo. Zna se zgoditi, da pacient niti ne zazna temveč
ga moram jaz opozoriti, da smo prišli do nekega „platoa“,
od koder se „odpira neskončnost“. Lahko pa, da boste
zaznali, da ste prišlii na neke tirnice, ali pa, da so se
koleščki v vas postavili na svoja mesta in se sedaj lahko
srečno, zadovoljo in uspešno zakotalite v življenje.
Tudi tega ne vemo vnaprej, koliko časa boste mirno vozili
svoje življenje. Lahko samo nekaj tedni, pa že pride
naslednji „razred“.
PRIPOMBA:

Govorila sem že o tem, da lahko bolezen
izkoreninimo, da se ona nikoli več ne vrne ne v isti ne v
drugačni obliki. Omenila sem pa tudi to, da je pot dolga,
da bi dokončno izkoreninili kronično bolezen. Tudi to ne
vemo, koliko razredov mora nekdo narediti v enem
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življenju. To pomeni, da na enkrat in v celoti večinoma
ne moremo predelati zlikovca. Ne bi zdržali. Ne vemo pa,
koliko ga sploh imamo in koliko
od njega moramo
odluščiti v tem življenju.
Zato se problemi nekaj časa vračajo vendar, po narejenih
lekcijah NIKOLI VEČ v isti obliki in intenziteti, kot je
bilo prej.
Če npr. hudi ekcem izgine, vendar nastane huda astma, to
pomeni, da je terapija bila v popolnosti neustrezna.
Če smo dolgo brez ekcema, vendar se po nekem blago
stresnem dogodku vrne v blagi obliki, pomeni da je
prejšnja terapija bila uspešna, sedaj smo pa dobili
problem za „višji letnik“. Če je tudi sedaj terapija
uspešna, blagi stres ne bo več sprožil ekcema. Lahko pa
ga še sproži neki hudo stresni dogodek - dokler v
popolnosti ne izgine in ga nikoli več ne bo.

Če ste pa ponotranjili to drugačno razmišljanje, ki ste ga
pridobili s TOT, lahko pa ste brez kakršnihkoli problemov
več let, saj boste sami, marsikdaj popolnoma avtomastko
uravnavali „odklone“ preden bi se pokazala kakršnakoli
omembe vredna nevšečnost.
Lahko pa občasno začutite, da je nekaj narobe, da je
nekaj obtičalo. Nič hudega še ne bo vidno. Samo boste
čutili, da potrebujete konzultacijo in „lektorja“.
Prosim, ne si dopovedovati, da je vse v redu. Poslušajte
svoj „radar“, ki vas opozarja in pridite na pogovor!
Če pridete k meni na pogovor – lahko zelo hitro najdemo
in razčistimo nerazrešen problem, zaradi katerega ste
čutili obtičanost. Po tem pa lahko spet “vozite”, brez
kakršnihkoli problemov, srečni, zadovoljni in uspešni.
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Jaz sem že na odhodu! Imamo pa še časa, da
usposobimo vas. Če vas bo več, ki boste sprejeli in se
naučili hoditi po tej poti logike in modrosti, boste lahko
lektorji drug drugemu.
Jaz sem sama, brez kakršne koli zunanje podpore in
„lektorske“ pomoči hodila po tej poti. Zato je pot bila zelo
naporna in dolga.
Ker NE VIDIMO PRI SEBI, lažje boste stopali naprej, če
boste imeli nekogar, ki s pomočjo istih principov kot vi,
hodi na svoji poti in ki bo vedel, da rešitev in pomoč
nekomur ni v tem, da drug drugega božate po glavici in
tolažite s praznimi besedami. Tudi to občasno
potrebujemo, vendar to nikakor ne zadošča.
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NE MISLITI, DA SEDAJ ŽE VSE VESTE!
Četrt stoletja, kolikor že poteka ozaveščanje, je dovolj
dolgo obdobje raziskav in opazovanj. Na podlagi tega si
jemljem pravico trditi, da nihče drug ne dela tako, kot jaz.
Opazne spremembe na boljše, celo popolne ozdravitve
dobesedno čez noč, ki nastanejo takoj po predelani lekciji,
pa so najboljše dokazilo, da vse to ni samo teorija, temveč
konkretna in realna praksa.
Vem, da je pot, ki je ostala za mano samo „kozja stezica“
in „pilotni projekt“, vendar s tehtnimi dokazili učinkovitosti.
(Več o tem v e-knjigici: „Čas karcinoze“),
Do ozdravitve ne pride zaradi nekega mojega
hokuspokusa, temveč zato, ker ste vi sledili principom
LOGIKE, ki ste jih s pomočjo TOT ponotranjili.
Vi ste ta sposoben “matematik”, ki bo prišel do pravih
rezultatov. Jaz sem vas naučila samo „poštevanke“ in
osnovnih aksiomov ter poskrbela, da se vseh teh pravil
natančno in pravilno držite in jih pravilno implementirate.
Z metodo TOT naučite „ loviti ribe“ in postanete neodvisen
in suveren v življenju. Če sledite drugim metodam, ste
samo odvisnik, ki potrebuje drugega da mu narekuje
življenje. Ne vidi pa, da je ta drugi enako tako zgubljena
duša kot on sam.

OPOZORILO:

Ne misliti, da se bo vso moje znanje
nabrano v 25 letih trdnega dela in trpljenja, skozi nekaj
prebranega teksta kar tako, v hipu (in zastonj) prelilo v
vas in vas, brez da bi sami šli skozi proces
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transformacije, naredilo za sposobnega strokovnjaka,
ki bo to znanje (seveda, za plačilo) prodajal drugima J.
To je še vedno samo nivo „jaslic“ in „teorija o PRAKSI“.
Lahko veliko pomaga, vendar le ne more v popolnosti
nadomestiti individualne terapije, ki je VAJENIŠTVO za
pridobitev teh veščin.

Do zavedanja bi lahko prišli tudi spontano. Vendar ne
pridemo!
Ne pridemo zato, ker je popularna miselnost še dodatno
poskrbela, da nas odvrne od te možnosti.
Najprej je vse “spreobrnila” v napačno smer in stran od
logike. Ob tem tudi uničuje vse poti in smeri, ki bi vas
lahko spontano pripeljale do pravega zavedanja, ki vodi
ven iz bolezni.
Tudi to ne veste česa bi se morali zavedati, da bi vas
vodilo ven. Saj, kot sem že omenila, popularni coachi še
posebej poudarjajo, da intuicija ne govori kritike!
Ravno ta prava, božja intuicija je ta, ki nas s svojimi
kritikami opozarja in vodi.
Prvi in osnovni cilj TOT je obrniti pot nazaj, v pravo smer,
stran od prepada v stanje, ko se bodo energiije (tudi
mentalne) pretakale spontano in prinašale vam tudi
inforamcije in zavedanje.
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TOT IN ODNOS DO DRUGIH TERAPVTSKIH
SISTEMOV
Obstaja veliko načinov ki nam olajšajo in omogočajo priti
do zavedanja. Nekomur pri tem pomaga hitra hoja.
Nekomur pa pomivanje posode ali sekanje drv…
Tudi pri terapijah sama metoda/sredstvo je samo bergla,
ki nam pomaga priti v pravo stanje, v pravo konstelacijo, ki
omogoča naravnim reparatornim procesom, da zadeve
spravijo v red.
„Bergle“ še potrebujemo in jih bomo še dolgo potrebovali.
Vendar od glavnega pomena v terapijah je sam terapevt.
Če ni pravo usmerjen ne bo pravega učinka.
(Za prodajanje mirijade preparatov in pripomočkov, in
čudodelnih hokuspokusov pa ni nobenega opravičila, tudi,
če se zdi, da tudi oni nekomur pomagajo!)
INSTANT TERAPEVTI
Današnji terapevti v glavnom niso obrnjeni v pravo smer a
tudi svojih bergli ne poznajo.
Jogo ne poznam. Pravi poznavalci joge trdijo, da je na
zahodu ona nič drugo kot telovadba. „Pokukala“ pa sem
na področje akupunkture in rejkija. Zato vem, kako zadeve
potekajo! Homeopatijo sem se pridno učila (iz tega je
pravzaprav izrasla Transformna osebnostna terapija).
Dovolj je samo malo logike, da sklepaš da ne more nekdo
pravilno in resnično obvladati neki terapevtski sistem, ko
pa je za svoj nauk porabil manj časa, kot je potrebno za
izobraževanje smetlarja!
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Z malo logike že lahko sklepaš, da je neumnost in absurd
trditi, da si „doktor znanosti“ (!!!) vseh mogočih
alternativnih terapevtskih sistemov, ko pa v dokumentarcih
šamani primitivnih plemen govorijo, da za šamana moraš
učiti (biti vajenec) več let. Studij kitajske ali indijske
medicine pa je veliko bolj kompleksen sistem in, seveda,
kot to velja za vse poklice, potrebuje človeka v celoti.
Stališe zdravnikov in profesorjev Zagrebške Medicinske
fakultete, ki so organizirali specializacijo splošne medicine
pred 40 leti je bilo, da je škoda zapraviti specialista neke
ožje specialnosti za ambulantno delo. Namreč oni, na 4
leta trajajoči specializaciji pridobivajo strogo specifična
znanja in veščine, ki jih lahko opravljajo samo v
bolnišničnih pogojih in nikakor ne v ambulantah.
Za to so v program specializacije splošnega zdravnika
dodali vse to, kar je možno iz teh specialnosti opraviti
ambulantno.
Tako sem se jaz na specializaciji (intenzivni triletni študij z
„vajeništvom“) mogla pridno naučiti vse, od male kirugije,
preko ginekoloških pregledov in jemanja brisev, pa do
pediatrije in sistematičnih pregledov šolskih otrok.
Vendar vi to niste hoteli!
Hoteli ste v dispanzerje in v bolnice, in niti niste pomislili,
da pa v teh, tamkajšnjih ambulantah delajo največkar
specilaizanti, pogosto pa celo stažisti ki imajo manj znanja
iz teh področjih, kot spec. splošne medicine.
Ne vem kakšno je stanj danes. Zdi se mi, da je še slabše
kot takrat.
Prepričana pa sem, da bi dobesedno linčali ne samo
splošnega zdravnika v neki ljubljanski ambulanti, temveč
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tudi na vasi, če bi se lotil šivati kakšno ranico, ali delati
ginekološki pregled, namsto da pacinte pošlje takoj, po
možnosti s helikopterjem na Klinične center!
Totrej, za upis na študij medicine ni bilo dovolj doseči
maksimalno število rednih točk na maturi. Lahko so se
vpisali samo tisti, ki so dobili dodatne točke za ekstra
vprašanja na maturi (tako je bilo pred 20 leti!).
Študij medicine je prej trajal 5, pozneje pa 6 let.
Medicina, verjetno tudi danes sodi med težke študije. Po
tem sledi obvezen staž od enega leta. Po tem sledi 3-4
letna specializacije. Vendar vam tudi to več ni dovolj.
Iščete subspecialista. Za subspecialista sledi še nekaj let
dodatne specializacije.
Če zdravnik hoče, da mu se podaljša licenca, mora se
vsako leto OBVEZNO udeležiti strokovnih seminarjev..
Torej, samo za fizikalni sloj naše eksistence, ki ga
medicina obvlada, mora nekdo vsaj 15 let intenzivno
študirati in v resnici celo življenje naprej se učiti. Vi pa še
vedno niste zadovoljni s strokovnim nivojem tistih, komu
so vas napotili. In tudi če trdite, da vi samo medicini
verjamete, vse eno mislite, da vi, ki medicino poznate iz
nekaj oglasnih materialov, lahko komandirate zdravniku in
postavljate svoje ocene in kriterije.
Ne verjamete v medicino?
Ni problem! Tudi jaz sem jo napustila!
Problem je, da pa brez pomislekov verjamte nekomur, da
je kar tako DOKTOR VSEH MOŽNIH ALTENATIVNIH
METOD?!
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V najboljšem primeru pa samo izpiše tisoče čudnih imen
raznih „ved“ in veščim, čigav strokovnjak naj bi bil.
Materialni nivo medicine, je samo vrh ledene gore! Človek
je še marsikaj drugega, kot meso. In vi verjamete, da je
nekdo, s pomočjo nekaj vikend seminarjev pravilno in v
celoti obvladal čisto vsa ta področja!?
Največji absurd pa je, da verjamete vsem izjavam
takšnih „strokovnjakov“ ki jih trosijo a nanašajo se na
materialni nivo in domeno medicine in fiziologije!
To znači, da se postavljajo kot da bi bili „kredibili
strokovnjaki“ tudi na področju medicine!
Da nekdo vidi aure –verjamem.
Da nekdo čuti v dlaneh energije – verjamem.
Vem, da se z energijam da zdraviti ...
Poskusila sem in videla, da homeopatija deluje
Verjamem, da so kitajci, indijci, pa tudi šamani primitivnih
plem s svojimi metodami sposobni čuda narediti...
NE SPREJEMAM PA NEUMNOSTI „ČUDOTVORCEV“, ki
se, brez 15 let intenzivnega študija medicine drznejo
postavljati, kot da bi bili kredibilni strokovnjaki in govoriti
medicinske diagnoze in fiziološke definicije.
Da nekdo čuti neki energetski odklon na nekem mestu
telesa, še ne opravičuje, da govori o tem, da je tam neki
organ bolan, celo da je odpovedal. Konkretni organ je
materialni nivo, in ta je v domeni medicinske diagnostike.
Če bi ti „čudodelci“ res znali svoje delo, po tem bi razumeli
o čem govorim in bi znali drugače pristopati zadevi, ne pa
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ljudi spraviti v paniko in pljuvati po medicini da ni
ugovotovila bolezen konkrenega organa, ki v resnici NE
OBSTAJA ali pa zanikati obstoj bolezni, ki je dokazano
prisotna.
In vi vse to verjamete! Mene pa napadate, kako se
drznem sploh pomisliti dati neko medicinsko mnenje ali pa
mnenje o človeku in zdravju, ki pa se ne ujema z mnenjem
nekega takšnega „čudodelca“!

Vse to nisem povedala kritizerstva radi! To je samo del
TOT:
- naučiti se logično misliti;
- ugotoviti neskladje in absurdnosti;
- po tem pa PREVERITI na primerni način.
- Šele po vsemu temu sklepati, ugotavljati in odločati
se.
Tudi o tem bi morali premesliti, na podlagi kakšnih
kriterijev (a brez da preverite) odločate kaj boste sprejeli in
kaj odvrgli.
Hotela sem vas tudi opozoriti na momente, ko pozabljate
svojo logiko—tisto, ki je sicer uporabljate, samo ne na
področju človeka, na sploh pa ne takrat, ko ste vi v igri.
Želela sem vas spomniti tudi na vaše znanje matematike,
fizike, pa tudi vaše ožje stroke, ki jih tudi pozabljate, ko ste
pod vplivom kakšnega čudotvorca.
To vse, seveda, velja tudi za mirijade „prehranskih
dodatkov“ in podobnih preparatov. Marsikatero neumnost
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bi sami ugotovil na podlagi svojega znanja biologije, ali če
bi prebrali saj nekaj strokovne literature vendar ne takšne,
ki jih, za oglasne namene, pišejo laični pisatelji. Za drobiž
bodo napisali kar-koli nekdo hoče, pa da je videti zelo
strokovno.

Mi, zahodnjaki, zelo smo nagnjeni spregledati vsebino in
bistvo, omejiti se pa na formo.
Kot kupovanje začimb Jamie Oliverja. Ne boste postali
sposoben kuhar kot Jamie samo zato, ker uporabljate
začimbe, ki jih on uporablja! In nihče na tem svetu, ki ima
vsaj kanček razuma, vas ne bo zaposlil kot kuharja na
podlagi tega, da ste kupili Jamiejeve začimbe in ste naučili
na pamet, za kaj so primerne.
Desetletja trajajoče usposabljanje terapevtov je imelo cilj,
da človek –bodoči terapevt postane takšen, kot to mora
biti. Šele po tem pride na vrsto sama metoda – bergla, ki
jo uporablja kot posrednika za prenos pravih informacij od
sebe na druge.
Videti je, da je za vas človek - vi sami - veliko manj
pomemben, kot za nekega gostinca pravi kuhar.
Prišli so pa novi časi. Ni potrebno, da se desetletja
usposabljaš za neko tradicionalno kitajsko ali indijsko
metodo. To tako in tako ne bi bilo primerno ne za nas
tukaj, ne za ta čas v katerem živimo.
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Odprla se nam je pa pot za dokončno rešitev vendar za
njo potrebujemo metode, zajete pod skupnim imenom
TOT...
Za sedanji čas terapevt mora biti tudi učitelj. Učitelj pa
velikokrat ne zna bolj od vas matematiko ali voziti avto.
Zna pa pot in način, kako nekoga (npr. vašega otroka)
voditi, da bi še on usvojil določeno znanje.
Terapevt- učitelj je lahko samo pol koraka pred tistimi, ki
jih vodi. Če bi bil „veliko bolj pameten“ od tistih, ki jih vodi,
več jih ne bi mogel voditi. Einstein zagotovo ne bi znal
naučiti prvošolčka poštevanke.
Terapevt je kot voznik avtobusa ali kot nekdo, ki ponuja
“car sharing“.
Vozite po svoji potanji. Drugi pa, ki gredo v isto smer,
vstopajo. Nekdo bo potoval z vami samo eno postajo,
nekateri več, nekateri pa bodo šli čisto do konca. Zato
vmes številni izstopajo, drugi pa vstopajo. Ne vračate se
pa nikoli. Vračanje pomeni, da niste naredili lekcije do
konca, da ste padli in morate ponavljati.
Terapevt je tudi kot vodič „turističnega potovanja“.
Vsi gremo po isti poti, vendar tisti, ki vodi, mora vedeti in
zavedati se veliko tega, kar pa ostalim, ki se šlepajo z
vami, ni potrebno.
Po mojih izkušnjah pa, velika večina tistih, ki se
postavljajo za terapevte, v resnici nima pojma za kaj sploh
gre v naukih, za katere trdijo, da so podlaga njihovega
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dela. Največkrat pa tudi tisti, od katerih so se učili, niso
vedeli nič o vsemu temu.
Jaz nisem hotela sprejeti mesto učitelj ne v Derviševičevi
ne v avstrijski homeopatski šoli, (Derviševič me je vabil.)
ker sem videla, da so ponujali „staro tehnologijo“ in iz
programa izpustili bistvene dele.
Tudi zato ne, ker sem bila kritična do sebe in se nisem
čutila dovolj usposobljena, da predajam drugim o
homeopatiji.
Učitelji so pa postali takšni, ki so imeli manj homeopatske
izobrazbe od mene in praktično nič izkušenj. Kot če bi
meine postavili za učitelja slovenščine za prvošolčke!
Zato so, že v izhodišču okrnjeno znanje, še bolj
okrnjenega prenašali naprej svojim učencem, ki pa so to
že neštetokrat okrnjeno znanje sedaj že čisto
zdeformiranega predali naprej tistim, ki po tem niso od
vsega nič več razumeli...
Torej, najmanj, kar bi nek terapevt moral narediti je, da z
mano malo prediskutira svoje razumevanje knjig, za
katere trdi, da dela po njih.
Homeopate sem hotela opozoriti, da to kar počno
(pozivajoč se na Hahnemanna) je način, ki ga je sam
avtor odbacil in dopolnil. Povedala sem jim v kateri
Hahnemannovi knjigi bodo to našli. Pa so me samo jezno
odklonili.
Učiteljem joge sem ponudila, da jim razložim kaj so krivo
razumeli v njihovih knjigah, za katere trdijo, da jim je
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podlaga za njihovo delo. Saj je že iz preprostega
pogovora bilo jasno, da pojma nimajo. Seveda, niso hoteli.
TA PRAVI TERAPEVTI
Lahko da ste sicer super strokovnjak na svojem področju.
Iz medicine sem izstopila ker je postajala vse bolj črna in
ker rešitev na moja vprašnja niso bili v teh mejah in
okvirjih, v katerih deluje medicina.
To pa ne pomeni, da med medicinci ni dobrih
strokovnjakov in zvestih in odgovornih zdravnikov.
Imela sem srečo imati posla s številnimi super
strokovnjaki. In na fakulteti in tudi med kolegi (tudi mojimi
vrstniki ali mlajšimi od mene!). Neki so bili super
strokovnjaki, dobri učitelji in tudi super ljudi. Bilo je pa
dobrih strokovnjakov, ki pa so bili manj dobri, ko je šlo za
medsebojne odnose. Vendar njihova nekorektnost ni ovira
moji hvaležnosti njim za znanje, ki sem od njih pridobila.
Spoštujem jih tudi danes.
Na primer Prof. dr. Dušan Keber, mi je bil asistent na
specializaciji. Njegova predavanja so bila super. Tudi
njegove ukrepe iz časa njegovega ministrovanja sem
spoštovala, (Politično stran ne poznam), čeprav je najhujši
sovražnik alternative. V resnici ga razumem. Saj to, kar se
je postavilo kot „altenativa“ je takšen šrot, da noben
razumen in visoko izobražen človek ne more sprejeti.
Ne bi se upala priti mu pred oči. Živo bi me požrl, ker sem
izdala medicino. Vendar vse to me ne ovira, da bi ga tudi
naprej spoštovala zaradi njegove strokovnosti in znanja ki
nam jo je posredoval!
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In sem prepričana, da tudi danes večina zdravnikov
iskreno (naivno) verjame v ispravnost medicine.
V resnici problem ni z medicino, temveč v INSTITUCIJI.
Medicina je omejena na materialno raven vendar to ne
pomeni, da njihove ugotovitvne ne bi bile resnične. Zanika
pa svet izven teh meja in zato mu niso na razpolago
štvilne druge možnosti, na sploh pri terapiji.
Zagotovo pa so bolj moralni in odgovorni, kot ta mirijada
„doktorjev vsega mogočega“!
In vem (tudi poznavala sem takšne) ki so zvesto študirali
npr. kitajsko medicino in druge takšne sisteme. In vem, da
so se s polnim srcem posvečali svojim pacientom.
ZAROTA PROTI TA PRAVIM
O zaroti proti tistim zvestim in pridnim sem pisala v knjigi
„Nevromarkting razbija iluzije“.
To zaroto sem sama doživljala v najbolj konkretni obliki,
na lastni koži in pri tistih, ki sem jih poznavala.
Ta zarota je omogočila, da se razpase šarlatanstvo, ki je
popolnoma v rokah biznisa. Oni so v ozadju imeli denarja,
znanje od nevroznanosti in sposobnosti NLP, za
oglašvalske kampanje s katerimi so se pritihotapili v
zavest ljudi in jih pritegnili na svojo stran a zabrisali poti do
tistih, ki so zvesto služili človeku in zauzemali se za
njegovo zdravje.
Tako je vsa alternativa spravljena v isti koš za smeti.
Ravno to je bil cilj!
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Vi pa, ki ste prodali dušo in verjetno sploh ne veste, da
prodajate šrot, boste padli kot žrtve zgodovine. Namreč, ta
pravi, ki jim je stalo do človeka so izginili, bogati pa so si
nakopičili veliko denarja s pomočjo vas. Vse se pa je
približalo kritični meji sesuvanja. Od začetka je bilo jasno,
da vse te oglaševana neumnosti ne more obveljaviti. Sdaj
bogo bogati modro povlekli iz igre, vas, njihove marionete
pa bodo pustili v dreku.
Na to manipulacijo me je opozorilo dogajanje te dni. Neka
gospa (očitno verski fanatik) me je ob eni moji FB objavi
napadla kot da širim krivo vero in zaničujem boga. Če bi
prebrala moj prispevek, bi ji bilo jasno da njene kritike
nimajo veze s tem s čem me obdolžuje. Poslala mi je tono
raznih strani nekih svojih evangelijev in ne neha me
obmetavati s temi „svetimi“ materiali.
Neki dan mi je poslala en video.
Njeno početje mi je postalo zelo sumnjivo, ker v poslanem
videu govorijo TOČNO, skoraj dobesedno to, kar jaz
govorim že 20 let. Gospa pa je ta video in nadaljnjo tono
materiala namenila spet kot napad na mene, ki se, po
njenem, nočem spokoriti in spreobrniti bogu kot ona.
Nobena prava komunikacija z njo ni možna in se osebno
sploh ne odziva na mojo pripombo, da naj končno že
prebere to, o čem pišem, pa bo videla, da nisem jaz ta
njen satan.
Iz celotnega konteksta je postalo jasno, da je to ta trik, ki
sledi. Tipični hudičev trik, ki ga prikazuje tudi film „Hudičev
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odvetnik“. Srečala sem ga pa velikokrat pri pacientih, ki so
mi opisovali kako manipulirajo z drugimi.
Trik pa je naslednji: Priznanje svoje napake in tudi
hudobije, da je videti kot skesanost in iskrenost vendar v
ozadju tiči manipulatorski hudič, ki s tem hoče znova
pridobiti okrnjeno zaupanje ljudi v njega. Vsak pa nasedne
triku in ne vidi, da je čista manipulacije.
Brez, da bi to opazili, počasi bodo začeli obračati vašo
miselnost proti tem šarlatanom – ki so bili v resnici zvesti
„hudičvi“ služabniki (mrežni markting in podobno).
Prepričana sem, da večina teh ljudi pojma nima, da je
marionta.
Istočasno pa bodo ta glavni manipulatorji ponovno
pritegnili vaše zaupanje na svojo stran. Zagotovo niste
opazili, kako vas že vračajo medicini (preko stand-up
komikov, preko Jureta Godlerja in podobno, ki samo –
mimogrede, ne da bi to opazili, izrekajo nekaj smešnega,
zaničevalnega...
Ne bo težko obrniti vas nazaj k medicini.
Vi ste iskali zase boljše rešitev in pot iz pekla.
Cilj pa je bil, da se zgubite v šrotu, kjer ni več bilo možno
prepoznati ta prave. Dejansko, navzven, za vas, laike, so
vsi bili videti enaki. Niti pomislili niste, da ton i tako.
Tudi miselnost so vam oslepili, da več niste v stanju
prepoznati.
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V tej anarhiji je videti da ni druge poti in da ni poti ven iz
tega sistema, da je to edino mogoče.
Razočarani ste in se odločite, da nobenemu več ne boste
verjeli in pokesano se vračate medicini.
Ravno to so hoteli!
Medicina bo zadovoljna, da je pridobila svoje ovce (!!!)
nazaj in nihče ne bo več vrtal. Za zadoščenje vaši jezi bo
celotna krivda vržena na te alternativce, a tisti tamo gor, v
denarnih oblakih bodo zadovoljno meli roke, ko bodo
gledali kako jezno trgate na kose te, ki so jih, kot grešne
kozle, zmetali pred vas in jih obdolžili, kot krivce za vse.
Vam, instant terapevtom nisem jaz in moja TOT pretnja.
Moja TOT je lahko vaša REŠITEV.
No ja, možno je, da bom spet jaz napadana, kot sem že
bila pred leti. Nekateri so mi prišli jezno pretiti, da naj
skinem moje prekletstvo z njih. Jaz pa sem jim, nekaj let
pred tem, samo s pravili geometrije hotela pokazati, kam
bo pripeljal njihov način življenja. In se je tudi zgodilo.
Sicer pa...
ČASI SE SPREMINJAJO!
Zakaj vam je popolnoma normalno, da ste kar na enkrat
prenehali kupovati Nokije, čeprav so bile čisto v redu, in
začeli kupovati pametne telefone?
Zakaj vam je normalno, da se je na področju fizike naredil
klik, in je stopila na plan nano tehnologija. Ali pa
blockchain na področju informatike?
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Zakaj vam je pa totalno nesprejemljivo, da bi se enako
zgodilo tudi na področju človka?
Zakaj vlagate ogromno denarja v, pogosto zelo dvomljive
sturt-up-e, a linčujete mene, ko se upam trditi, da imamo
tudi na potročju človeka „novo tehnologijo“ in se
izgovarjate na nezaupanje, ko ne bi plačali niti drobiž, da
bi lahko poskusili!?

Ni obvezno, da učitelj osnovne šole postane učitelj v
srednji in po tem še profesor na fakulteti.
Mora pa voditi otroka do konca osnovne in mu pomagati
PRESTOPITI v srednjo šolo. In tako iz srednje po tem na
fakulteto, ali v življenje...
Dober učitelj bo naredil vse, da ga njegov učenec
PRERASTE in da ga ne potrebuje več.
Ko pa gre za terapijo, je popolna anarhija.
S terapeutskimi sistemi delate tako, kot če bi sočasno
uporabljali od aparata za morze, preko fonografa in raznih
razvojnih oblik starih telefonov vse do najnovejših
pametnih telefonov. Med pogovorm pa bi nekaj besed
povedali skozi en aparat, pa hitro skočili do drugega, da bi
tudi skozi njega povedali nekaj besed...In tako bi med
enim pogovorom preskakovali od aparata do aparata.
Če ne ustvarjamo muzej, po tem zastarele zadev
odbacimo. Ko pa gre za človeka, to nihče ne naredi
temveč malo odščipnete od enga, malo od drugega in –
delate frankensteinovsko terapevtsko spako.
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Pri terapijah bi morali veljati enaki principi kot za šole in za
tehnologijo. Lahko je neka terapija super—vendar za tisto
populacijo kom je ona dana in za tisti čas za katerega so
ga dobili. Ko naredijo lekcije, prestopijo v naslednjo fazo.
Za to višjo stopnjo pa spet dobijo primerno „učno snov“,
staro pa napustijo.
Ravno to in takšno izkušnjo sem imela ko sem zamenjala
medicino za homeopatijo in po tem homeopatijo za
metode TOT. Vse to so bile etape na isti poti „proti
svetlobi“.
Te meje sem najbolj opazila pri homeopatiji.
Bilo je tako, da sem pacienta uspešno zdravila s
homeopatskimi preparati. Njegova, pogosto kronična in
težka bolezen se je postopoma izboljševala. Prišli smo do
stanja, za katerega bi zagotovo vsi drugi terapevti
povedali, da je „ozdravitev“. Meni pa je bilo jasno, da to še
ni to, kar bi moralo biti. Ostale so neke drobnarije, ki pa se
nikakor niso umaknile, ne glede na to kako sem se trudila.
Najprej sem mislila, da homeopatije ne obvladam dovolj
dobro. Postalo mi je pa jasno da vzrok ni v tem.
In tako me je prešinilo spoznanje, da je potrebno zadevo
odpreti v zavedanje. V momentu, ko je pacient naredil
svojo lekcijo zavedanja, primerno za ta moment, vsi ti
preostali znaki so kar „čez noč“ in v popolnosti izginili.
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ZAVEDANJE
Če hočeš imeti denarja v žepu, moraš se zavedati, da na
žepu imaš luknjo, skozi katerega steče ven ves denar, ki
ga daš v žep. In ni rešitev, da ti nekdo v neskočnost daja
denar (ki pa takoj steče ven) temveč da zašiješ luknjo.
Zastonj te izvlečejo iz problema, če se ne zavedaš zakaj si
padel v problem. Saj pri prvem koraku boš spet v
problemu.
In če se ne zaveš kako si sam uničil svoje zdravje, te ne
morejo pozdraviti nikoli. Tudi če te pozdravijo, boš hitro
ponovno zbolel.
ZA ZAVEDANJE NI ALTERNATIVE.
Tukaj je samo ali se zavedaš ali pa ne.
(Seveda, mi že vemo, česa vse se moramo zavedati!)
TOT ZA TERAPEVTE
Pravi terapevt in učitelj drugima, ste lahko samo takrat, če
se zavedate potanje, po kateri jih vodite.
Zavdanje o tem pa lahko dobite samo skozi individualno
terapijo pri meni.
PRIPOMBA:

Povdarjanje tega, da jaz in samo jaz, za
marsikoga zveni ošabno. Kar naprej sem napadana zaradi
tega. Zavedati bi se pa morali preproste logike: če sem
jaz „izmislila“ to terapijo, po tem sem jaz ta edina, ki
vam jo lahko pokaže. Mar ne?

Brez poznavanja TOT ste kot turistični vodič, ki pobere
skupino za potovanja. Ko pa skupina zbere, pa nima
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pojma kaj bi z njo. Slepo luta z njimi iz ulice v ulico ali pa
se vrtijo v krog. V najboljšem primeru boste vedeli, da
morate na letališča vendar ne veste niti to kako izgleda
letalo in kaj sploh početi na letališču.
Dovolj je, da s pomočjo TOT obrnete svojo smer
razmišljanja, in že lahko začnete voditi skupino. Vendar,
če imate za sabo samo nekaj prebranega teksta in kakšno
nedokončano lekcijo pri meni, je tako, kot če bi znali v
katero smer morate leteti, Mogoče znate tudi destinacijo
vendar nič drugega.
Če pa pridno delate svoj proces transformacije pri meni,
takrat se boste hitro naučili in tudi uredili vse to, kar sledi
po prispetju. Nihče iz skupine ne bo opazil, da na odhodu
še niste imeli pojma o tem kako in kje boste rezervirali
hotel in organizirali transfer.
In dok drugi varno spijo v hotelu, vi se hitro naučite snov
za naslednji dan. Ko se skupina zjutraj zbere, boste jih
uspešno vodili...In tako iz dneva v dan...
Hoditi svojo terapevtsko transformacijo je v resnici dvojna
obremenitev za vas. Ker morate delati svoje osebne
hudobije, ki jih vidite v privatnem življenju in še vse tisto,
kar vidite pri vaših strankah ali podrejenih (če ste vodja v
nekem podjetu ali učitelj v šoli). Vendar to je
PRILOŽNOST, ki jo sicer ne bi imeli, če se ne bi odločili
izbrati takšen poklic. Namreč, vsi ti pacienti vam pomagajo
osvetliti razne aspekte vaše osebnosti i zato pridete višje,
kot če te možnosti ne bi imeli
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Na podlagi narejenih lekcij boste veliko bolj uspešen
terapevt/učitelj/vodja kot bi sicer bili.
Konkurence se tukaj ni treba bati. Namreč, vsak pritegne k
sebi takšne kliente, ki ravno njega potrebujejo.
Za to, če ste npr. v jogi – boste znali izbrati primerno vajo
zase, ki pa bo primerna tudi za ostale.
Če uporabljate glasbo in druge zvoke, boste za sebe čutili
kaj vam odgovarja a to bo odgovarjalo tudi tistim, ki so
začutili afiniteto ravno do vas in vaše metode...
Oziroma, z delom na sebi s pomočjo metod TOT boste
sposobni transformirati vaša znanja in spoznanja v
primerno terapevtsko obliko, za svoje paciente.
V vsakem primeru pa moram ostati za supervizorja, sicer
se zelo hitro zgodi, da skrenete s poti.
Pri psihologih in psihoterapevtih je –mislim – celo
obvezno, da vsak od njih periodično mora nekom na
supervizijo
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SODNI DAN
Zadnja etapa šolanja je diplomska naloga – SODNI DAN.
To je nivo konkretnosti—najbolj konkretnega življenja.
Vaša terapevtska metoda je opravile svoje, ko ste z njimi
pripeljali ljudi do zavedanja. Takrat izstopijo iz vašega
avtobusa in začenja proces „sodnega dne“: zavestne
predelavi svojih hudobij (v resnici pomanjšanih ostankov
svojih hudobcev).
Njih ni možno odstraniti brez zavedanja in transformacije s
pomočjo metod TOT. Ne morete jih predati, če ne veste v
konkrtnem življenju kaj je to, kar morate predati. Dok pa
niso odstranjeni do konca, je vedno nevarnost, da se bodo
razbohotili.
Sicer pa, „sodni dan“ postavljamo že svojim drobnim
otrokom, ko pričakujemo od njih, da se zavejo, zakaj so
bili npr. kaznovani ali zakaj so dobili slabo oceno v šoli.
Če ste, kot terapevt, pridno delali svoje lekcije ves čas in
če vam je namenjeno prestopiti še te meje, dok bodo vaši
pacienti dorasli do nivoja konkretnega ozaveščanja, boste
tudi vi sposobni, da jih tudi na tej etapi vodite.

V tej terapiji ne določam jaz vam, kako naj živite svoje
življenje. In nisem jaz ta, ki vas kritiziram, da ne živite
pravilno. Vaši problemi so dokazilo, da nekaj niste delali
kot je treba.
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Moje izkušnje pa mi dajo pravice, da predvidevam, ali je
vaša smer po kateri hodite ta prava ali pa ni. Nič drugače,
kot izkušeni kuhar ki že na podlagi tega, kako ste prejeli
kuhalnico vidi, ali bo vaša kuharija uspela ali pa ne.
Največkrat obstajajo znaki, ki nakazujejo, da vaš način
življenja le ni primeren in da boste imeli hude posledice,
čeprav v tem trenutku še nimate težav.
Tudi to mi je vse eno, do kakšnega spoznanja ste prišli.
Pomembno je, da ima „primerni okus“. Enako kot
degustatorju: vseeno mu je, kakšno jed ste mu pripravili in
kako ste jo pripravili. Če ima primerni okus, pomeni, da ste
jo „skuhali“ na primerni način.

Ne bo se ves svet spremenil čez noč. To za vas osebno
niti ni pomembno. Za vas je pomembno da se vaš svet
spremeni. Če delate po metodi TOT, ta se bo zagotovo
spremenil, tudi če ves ostali svet ostane enako umazan,
kot je bil.
Metode TOT vas usposobijo plavati v tem bazenu življenja
polnega umazanije, da vam pa ta umazanija ne gre v usta.
Vem, da to človek res ne more verjeti dok sam ne doživi.
Vendar,
nič ne tvegate če poskusite!
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OZAVEŠČANJE IN OTROCI
Otroci so zelo sposobni ozaveščanja, vendar NE SKOZI
MOJE VODSTVO.
Dolgo sem premišljevala, zakaj ne morem delati direktno z
otroki. Mislila sem, da gre samo za mojo nesposobnost.
Ščasoma pa sem dojela, da gre za čisto nekaj drugega.
Čeprav nam ženskam to ni po volji, moram reči, da je na
prvem mestu ženska odgovorna za otroka. Posebno to
velja v današnjem času, ko se tako silno borimo za
enakopravnost.
Odgovornost nosimo tudi takrat, ko gre “samo za seks”.
Namreč, ženska odloča, ali gre in s kom gre v spolni
odnos, ki ima kljub zaščiti riziko zanositve. Tudi pri
zanositvi “po nesreči” je odločitev ženske, ali hoče tega
otroka obdržati ali pa ne.
Sprejetje otroka potegne za sabo polno predanost in
odgovornost. To ni samo telesna obveza, ki se konča s
porodom. Tudi ni samo zakonska, ki se konča s
polnoletnostjo otroka.
To je obveza na vseh nivojih in se konča šele takrat, ko
otrok postane kompletno, zrelo in samostojno bitje. To pa
postane šele, ko smo otroku omogočili popolno povezavo
z njegovim “centralnim računalnikom”.
Zaradi sodobne miselnosti, ki popolnoma reže vse, kar je
“božje”, to stanje (brez TOT) se ne bo doseglo nikoli.
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Ko je ženska sprejela materinstvo, je dejansko sprejela,
da se ena “božja iskra” inkarnira skozi njo. Ali pa, kot jaz
rečem: da en “centralni računalnik” skozi njo ustvari svoj
“terminal”. S pomočjo “terminala” bo ta “iskra” nadaljevala
svoje učenje in raziskovanje na materialni ravni.
Ker ta eksponent – OTROK − potrebuje čas, da se
razvije, se centralni računalnik tega novega bitja priklopi
na žensko − MATER. Daje ji potrebno psihofizično
sposobnost in moč, ter ji pomaga in jo vodi, da pravilno
izpolni svojo vlogo. Njena vloga je končana, ko se
centralni računalnik v popolnosti poveže s tem svojim
“terminalom”. Da bi se to zgodilo, mora MATI otroka voditi
v smeri, da bi bila ta povezava omogočena.
Zaradi tega vlogo matere ne more prevzeti nihče drug,
tudi oče otroka ne.
Preprosto povedano: mati pridobi najbolj primeren instinkt
za svojega otroka – če je vsmerjena v pravo smer.
Danes pa to ni slučaj!
Jaz ne smem, pa tudi ne bi mogla, izriniti
sama zmišljevati, kaj je za tega otroka
primerno. Moja vloga je, da ženski, ki
odgovornost za to novo bitje, pomagam, da
OBLJUBO tako, kot je treba.

mater in se
potrebno in
je prevzela
izpolni svojo

Imeti otroka je tudi MOŽNOST (nagrada!) tej ženski, da se
tudi sama poveže nazaj s svojim odrezanim notranjim
vodstvom.
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Mi smo tukaj v peklu ravno zaradi tega, ker smo odrezali
svoj »centralni računalnik«. Sodobna miselnost pa se trudi
do skrajnosti izničiti vsak vpliv tega »centralnega
računalnika« − božjega instinkta.
Specifično stanje v nosečnosti dela žensko bolj odprto in
motivirano za vzpostavitev takšnega stika z notranjim
vodstvom.
Na ta način, ko dela lekcije ozaveščanja za otroka, dela
tudi zase in obratno. Eno brez drugega ne gre.
Sicer pa je spet tako, kot v šoli: Ne morem pomagati
svojemu otroku pri učenju npr. angleščine, če jo sama ne
obvladam. Ker pa želim otroku pomagati, bom motivirana,
da se tudi sama naučim. In od tega bom tudi sama
pozneje imela korist.
Če je mati naredila primerno lekcijo, se njen otrok v parih
urah bistveno spremeni, čeprav se z otrokom sploh
nisem ukvarjala. Lahko se tudi, dobesedno čez noč,
pozdravi od težke bolezni (govorim iz lastne terapevtska
izkušnje).
Asocialen otrok lahko čez noč postane primernega
vedenja.
In lahko čez noč postane brihten v šoli, čeprav do tega
momenta sploh ni dohajal učne snovi.
Se je pa zgodilo še nekaj, kar je tudi mene zelo
presenetilo. Namreč, matere so mi pripovedovale, kako so
njihovi majhni otroci ozaveščali. Na primer, ena punčka se
je postavila pred zrcalo in na glas se je obračunavala s
svojo sliko v zrcalu in „njenimi“ hudobijami.
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Seveda, nobena od matere se ni z otroki pogovarjala o
takšnih temah.
To nam je jasno pokazalo, kakšno ključno vlogo za otroka
ima ozaveščanje matere.
Če mati dela z mano po metodi TOT, ona postaja in učitelj
in terapevt svojemu otroko. Njena osebna usmerjenost
vodi tudi otroka. V otroku zbuja zaupanje in ono se odpre.
Večina sprememb v otroku nastana na neverbalni ravni,
skozo to energetsko popkovino med matero in otrokom.
Mati postaja tudi sposobna v primernem momentu
primerno odreagirati.
Kaj je v določenem momentu primerno za otroka, nihče ne
more vedeti, na sploh ne vnaprej.
Zato tukaj ne gra za napotke materam kako naj se
primerno obnašajo, niti o napotkih o „pravilni vzgoji
otroka“, ki jih danes vsi delijo.
To pa, za kar danes trdite, da je vaša „intuicije“ o vašemu
otroku, pa večinoma nima nobene veze z pravo intuicijo.
Šele ko doživite pravo intuicijo z uporabo metod TOT,
lahko sami primerjate in vidite razliko.
Bolj pravilno bi bilo reči, da ste med kaotičnimi občutki v
sebi izbrali napačnega in tega ustoličili za vodnika, čeprav
ni to bila ta prava intuicija. Pravo intuicijo ste, pod vplivom
popularne miselnosti odvrgli. To sem pogosto imela prilike
videti: Mater je imela dobre občutke in tudi občutek, da je
z njenim otrokom vse v redu. Vendar so tako močno
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pritiskali na njo s trditvami, da je z njenim otrokom narobe,
da je bilo težko rešiti tega otroka od torture, v katerega so
ga hoteli poslati.
Na primer, nadpovprečno inteligentnega otroka (ki se je
nagajal na dogočasnem pouku) so z vso močjo hoteli
poslati v posebno šolo. Ali mirnega fantiča, ki se ni
pretepal, temveč so ga zanimale knjige, so hoteli poslati
na psihiatrijsko terapjo ker so trdili, da ni normalen.
Primer v zvezi z napačno terapijo praktično zdravega
otroka sem opisala na blogu in v knjigi: Ozaveščanju
naproti“
Nihčne ne more, niti ne sme predpisati kaj je „pravilno“ in
kaj ne. Samo mati, ki dela po metodi TOT, se nahaja na
primerni frekvenci kjer v določenem momentu resnično
skozi njo previru primerne besede in spontano naredi to in
tako, kot je za ta moment potrebno njenemu otroku.
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TRANSFORMNA OSEBNOSTNA TERAPIJA
IN SVOJCI
To, kar velja za otroke, velja tudi za svojce, prijatelje ali
znance.
Tudi sicer je pravilo, da se s tem, ko se sami spreminjamo
(z uporabo metod TOT), spreminja tudi okolje.
Če pa hočemo pomagati nekomu, ki nam je blizu, a ta ni
sposoben ali ni pripravljen na to metodo, mu vseeno lahko
močno pomagamo, če sami ozaveščamo.
To pomeni, da v terapijo pridete vi, in po pravilih
ozaveščanja delate na sebi s poudarkom na tem, kar
vidite kot značaj pri tej, vam bližnji osebi.
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PRIDOBIVANJE SPOSOBNOSTI
Ko hočete postati sposobni in uspešni v svojem poslu, ali
pa znati z financami, iščete seminarje v stilu “milijonar čez
noč” ali finančnega svetovalca, ali pa strokovne seminarje.
Niti ne pomislite na možnost, da vam nihče od njih ne
more dati SPOSOBNOSTI, da dojamte in da speljete
nasvete, ki vam jih ti strokovnjaki dajejo. Njihovi nasveti so
lahko super, vendar če nimate v sebi nek “pedigre” za to
področje, teh nasvetov nikoli ne boste znali uspešno
uporabljati.
„Pedigre“ je prirojen. Nobena druga metoda vam ga ne
more dati. Lahko vadite tisoče let. Lahko postanete
spretni, vendar nikoli ne boste dosegli lahkotnost in
spontanost ki bi jo, če bi imeli „pedigre“.
Takšen „pedigre“ lahko vam naknadno da samo
transformna osebnostna terapija s svojim načinom
ozaveščanja.
Bolj pravilno pa je povedati, da vam tudi TOT ne more
vsaditi pedigree. Vendar pomaga umakniti žlehtnobe iz
vas, zaradi katerih so vaše sposobnosti izgubljeme ali
zablokirane.
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EPILOG
Nisem jaz izmislila to metodo!
To v resnici ni metoda za »zdravljenje«!
To je VELIKO VEČ od tega!
Transformna osebnostna terapija so principi s
pomočjo katerih najdemo pot v zdravje in suverenost.
To je nauk o tem, kako treba ribe loviti, da boste siti celo
svoje življenje.
To je nauk o tem kako naučiti suvereno plavati v bazenu
življenje polnim umazanije, brez da vam umazanija gre v
usta.
Ti principi in vse to znanje že obstaja v vsakem od vas,
samo ste ga raztrgali in izgubili.
Želeli ste se rešiti, imeli pa ste pokvarjen kompas in ste
ustvarili obratno miselnost. Takšno, ki v kalu zatira vse kar
je ta pravo in »božje« . Želite se spojiti s sabo, v resnici pa
se oddaljujete od sebe.
Želite naprej, ne vidite pa, da z polno močjo rinete nazaj in
vračate sebe in celotno človeštvo v stanje, ki je nižje od
živalskega. Namreč, to proti čem ste se obrnili s svojo,
danes tako popularno miselnostjo, je kvalitete, ki je
dvignila žival v homo sapiensa.
Obvladate to znanje tudi sami, vendar na vse pozabite, ko
gre za vas—za človeka.
Nisem jaz izmislila te prinicpe in pravila. In nisem jaz
izmislila obsodbe, ki sem jih tudi tukaj napisala. Vi jih
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imate zapisane, med ostalim tudi v slovarjih in v pravilih, ki
jih kot modrosti častite, ne vidite pa, da pa sami rinete v
obratno smer.
Zakaj mislim, da jaz in samo jaz pa vem?
Pa poglejte tudi vi v pravo smer in boste tudi vi videli.
Rodila sem se s gonjo po resnici. In sem izkala. Pa niti ne
bi šla tako daleč, vendar sem bila prisiljena. Vi ste me
prisilili, ko ste me kar naprej preganjali.
Ko nisem imela druge izbire, ostalo mi je, da sledim temu
ne da bi vedela, ali me bo izpeljalo iz problemov ali pa ne.
(Večo tem v e-knjigici »Logika, kot terapevtska metoda«.)
Hoteli ste me uničiti, a dali ste mi življenje.
In ko mi je zmanjkalo moči, vaše hudobije so mi dale moč,
da se dvignem in nadaljujem – bežanje pred vami! Ker
samo s pomočjo narejenih lekcij sem lahko ubežala z
nivojev, kjer ste prežali na mene.
Hvala vam. Če ne bi tako silno želeli, da me uničiti, ne bi
prišla do te stopnje.
Kot znak hvlaženost, se želim oddolžiti vam na ta način,
da vam ponujam to znanje. Celo jaz plačujem že več let,
da bi vi to lahko imeli zastonj.
Vse to, kar vam ponujam ima še eno – kot bi danes rekli –
zelo veliko dodano vrednost za vas.
Namreč, moč, s katero ste se znesli nad mano je
ogromna. In tudi želja, da me uničite je v vas ogromna.
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Niste pa pomislili na to, da so to bumerkangi, ki se vračajo
tistemu, ki jih je vrgel.
Sicer pa to pravilo velja v vseh medsebojnih odnosih in
nisem tukaj nobena izjema. Na takšne zadeve vas
opozarjam tudi tekom terapije. Če ste pozorni, lahko to
tudi sami opazite.
Ko smo še malo razviti, ta karmični krog ima veliki radius.
Posledice naših ravnanj nas vsekajo šele čez nekaj
življenj.
Danes pa, na tej stopnji razvoja, je radius zelo kratek.
Tako da se posledice naših ravnanj vrnejo nazaj zelo
hitro.—čez nekaj tedeni, ali samo čez nekaj ur.
Opazujte, pa boste videli.
In če vas nekaj doleti, ne mene obdolževati, da sem vas
preklela. Saj ravno s tem delom, ki vam ga ponujam in kot
ga ponujam, želim vam pomagati, da se izognete svojim
bumerangom, ki ste jih zmetali name.
Ne verjamte v takšne zadev!?
Pa nič za to! To je vaš problem.
Samo ne reči po tem, da niste bili opozorjeni ali pa da vam
nihče ni hotel pomagati priti iz problemov ven.

Sicer pa, ne me pretvarjati v svojega bogovskega hlapca
in ne me kaznovati, ker ne morem obrniti zakonitosti in
svet, da je takšen, kot ga vi hočete.
Jaz sem samo človek!
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Ker vem, da ne morem spreminjati zakone, niti poskušala
ne bom. Obljubljati, da lahko, čeprav je jasno da je
nemogoče, bi bilo nespoštivanje in zavajanje vas.
Znam vas pa voditi in tudi izpeljati iz problemov, tam
kjer vse drugo zakaže in tam, kjer nihče drugi ne zna
pomagati vam.
Znam vas odpeljati na nivo, na katerega vas nihče
drugi ne zna.
Znam vas odpeljati na »razgledno točko« od koder
boste videli tudi skrite kotičke tega sveta v novi luči in
multidimenzionalno.
Ampak, za to vi morate meni sledit in ne od mene terjati,
da jaz sledim vašim komandam.

Prišli ste do meje, kjer je potrebno stopiti v VIŠJI LETNIK.
Jaz vas porivam višje, vi pa uporno hočete takšne, ki vas
zabijajo nazaj.
Jaz vas hočem naučiti kako boste postali suvereni, vi pa
uporno hočete biti odvisni hlapci nekogar, ki naj bi vam
narekoval vsaki korak vašega življenja.
Tudi lekcija vam ne dajem jaz! In ne določam jaz, kaj je
narobe v vas. Problemi in okoliščine so te, ki vam dajo do
znanja da nekaj ni v redu.
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Jaz vas hočem naučiti poslušati vaše osebnosti ki so
edine, ki lahko povedo kaj je narobe v vas.
Vi pa hočte takšne, ki vas učijo kako boste poslušali njih.
Jaz spoštujem vaše osebnosti, ki ste jih vi proglasili za
hudobce in jih zatlačili kot ničvredne, ker ne odgovarjajo
predpisom, ki so jih drugi predpisali za vas.
Vi pa hočete tiste, ki vas imajo za ničvredne. Če bi vas
imeli za vredne, ne bi vam narekovali pravila in predpise,
kako boste postali takšen, kot vas oni hočejo.
Nisem jaz ta ki negativno mislim o vas. Če bi negativno
mislila, po tem vas ne bi pustila bliz in me ne bi mogli tako
prevarati in linčati, ko to delate. že 28 let .
Ker vam verjamem, saj moja naloga je, da vam verjamem,
mene ni težko prevarati. Vendar nisem jaz ta, ki delim
ocene. Jaz sem samo človek ne pa vaš božji hlapec.
Zastonj me prisiljujete, izsiljuete, blatite, uničujete... nisem
jaz ta, ki bi za vas lahko spremenila pravila igre. In če
razbijete signalne lučke, ki kažejo da je nekaj narobe, se
stanje vašega motorja ne bo spremenilo.
Jaz sem samo človek!
Jaz vam lahko pomagam najti vaše izgubljene a vredne
osebnosti, s katerim lahko srečno in uspešno zažitive.
Jaz sem samo človek in ne znam drugače.
Ponudila sem svoje znanje in sposobnosti pridobeljene
skozi delo, kom sem posvetila celo življenje.

94

Vaša odločitev je ali boste sprejeli moje darilo ali pa boste
naprej drveli za popularnimi bogovi, ki vam obljubljajo
nekaj, kar je meni, preprostemu človeku nemogoče
uresničiti.
HVALA, DA STE PREBRALI!

www.kornelija-pt.com
040 36 09 36
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