Ozaveščanje in procesiranje podzavestnih vzorcev
Ljudje, zlasti pa duhovnjaki , energijski zdravilci, terapevti, psihologi in mogoče še kdo,
danes veliko govorijo o podzavestnih vzorcih. Bolj malo od njih se pa zaveda globine tega.
Govorijo marsikaj kar se kasneje v praksi izkaže čisto drugače...Zato bom tukaj podal malo
namigov...
Ozaveščanje in procesiranje sta dva različna pojma. Ločimo zavestne in podzavestne vzorce.
Zavestni so tisti, ki so že na površini in se jih oseba že nekako zaveda, podzavestni so pa tisti,
ki se jih oseba ne zaveda. Tudi če so vzorci na površini ni nujno, da se sprocesirajo. Lahko
ostanejo na površini ali pa se nekako spet poležejo v podzavest.
Velikokrat me ljudje vprašajo kako se procesira vzorce...Najprej je treba vzorec prepoznati,
ga ozavestiti, šele potem pride na vrsto tisto s čimer se ukvarjata recimo karmična
diagnostika ali theta healing. Med podzavestne vzorce ponavadi spadajo podzavestni
strahovi, agresije, želje , hrepenenja...Nekaj drugega so pa raznorazni programi, inštalacije,
vsiljene misli, ipd. To si lahko ustvari oseba sama ali pa mu jih vsili nekdo drug- implantanti,
črna magija in stvari povezane s tem. Te stvari zahtevajo drugačen pristop kot vzorci zlasti
stvari, ki so "vsiljene" od "drugih".
PRIMER PROCESIRANJA VZORCEV, PREPRIČANJ
1. Karmična diagnostika ... "osvobajam se podzavestnega vzorca "strah xy- recimo strah pred
lastno močjo, postaviti se zase, reči besedo NE...Na kratko povedano "osvobajam se
podzavestnega strahu pred lastno močjo, postaviti se zase, reči besedo NE "...
2. Theta healinga...Kreator vsega kar je ukazujem (ne uzkazuje se njemu, ampak se ukaz
poda preko njega) da se mi odstrani podzavestni vzorec strah xy iz vseh nivojev, vseh
dimenzij, 100%, sedaj v tem trenutku...
3. V tem trenutku "ukazujem " da gre strah xy v svetlobo...
4. Kreator vsega kar je preko tebe podajam ukaz, da se mi odstrani........ali pa
ukaz "osvobajam se...".......... osvobajam se tega vzorca iz vseh nivojev, vseh dimenzij, sedaj,
v tem trenutku...Naj gre vse to v svetlobo in naj na to mesto pride svetloba, ljubezen oz. tak
vzorec kot ti misliš da je najboljši...lahko se vizualizira........Ali se pa prav definira- naj na to
mesto pride- nasprotje tistega- sprejemam lastno moč; zmorem se soočiti z lastno močjo;
brezpogojno sprejemam lastno moč; ipd.
In sedaj pridemo do tistega dela, zakaj stvari niso tako enostavne, kot si misli marsikateri
duhovnjak ali energijski zdravilec. V večini primerov vzorci, prepričanja, želje, hrepenenja,
programi, ipd. predstavljajo samo 1/3 problema, ostale 2/3 je pa tisto na kar se ti vzorci
vežejo. Recimo da 2/3 predstavljajo xxx in yyy dejavniki...

V praksi to pomeni da lahko zdravilec karmične diagnostike, theta healer ali kdo drug trdi, da
se je vzorec sprocesiral do konca, v resnici se pa ni. V resnici se je pa lahko samo zmanjšal za
kakšnih 20%. In potem se ljudje čudijo zakaj se nekatere stvari ponavljajo ali pa zakaj jih še
zmeraj "drma", če kasneje spet opazijo in procesirajo vzorec za katerega so mislili, da so ga
že sprocesirali. Ravno zato ker so te stvari vezane na xxx in yyy, se vzorci ne razrešujejo kar
tako. Z zgornjimi načini pomeni, da se je vzorec ozavestil, ampak to še ne pomeni da se je
tudi sprocesiral do konca. Tako lahko ljudje zgornje ukaze kot so "osvobajam se " ponovijo
tudi 10x ali večkrat v obdobju pol leta za določene vzorce, ampakj vzorci se ne bojo kaj
bistveno zmanjšali. XXX in YYY so stvari, ki jih energijski zdravilci ponavadi ne upoštevajo, jim
ne dajejo poudarka ali pa pravijo da niso pomembni.
Recimo pri črni magiji je prav smešno trditi, da se bodo z ozaveščanjem vzorcev stvari
razrešile. NE, na površje bo butnilo še več vzorcev. Vzorci imajo v takih primerih samo 1020% vlogo. Po drugi strani se pa ravno zaradi xxx in yyy dejavnikov ne bodo razrešili niti prvi
vzorci, razen če se oseba prav namensko ne bo lotila razreševanja tega. In tako ima lahko
oseba na površju do 200-300% več vzorcev kot ponavadi. Kaj to pomeni pa ne bom govoril
preveč. Rekel bom samo, da se jim lahko v skrajnem primeru zmeša, pristanejo na psihiatriji,
gre vse navzdol ali naredijo samomor...
Še večja fora pri vzorcih je pa to da ima lahko zadnjih 10% nekega vzorca, kar še ni
sprocesirano, isto ali celo večjo težo kot ostalih 90%, kar je že sprocesirano. To pomeni da
lahko korenina nekega vzorca ali česarkoli drugega človeka bolj "zdrma" kot vse kar je prej
delal, ozaveščal. Zato najbolj "jeba" vzorci oz. korenina ali ostale stvari ostanejo za konec.
Ker šele takrat se je človek pripravljen soočati s takimi stvarmi.
Da pa ne bo vse tako črno, naj povem, da lahko že samo zmanjšanje določenih vzorcev,
prepričanj za kakšnih 30-50% zelo pomaga oz. spremeni miselnost in doživljanje okolice. Kar
se pozna tudi pri psihofizičnemu počutju.
NEKATERI TIPIČNI SIMPTOMI, KO VZORCI PRIHAJAJO NA POVRŠJE
-med meditacijo, energijskimi vajami, sproščanjem se pojavijo ali povečajo pritisk v glavi, kot
da bi nekaj udarjalo v glavo, glavobol, osebo začne peči po različnih delih telesa, tesnoba,
pritisk na srcu ali drugih delih telesa, pojavijo se bolečine od čisto lahkih do neznosnih,
tresenje telesa, občutek kurjenja, šumenje v ušesih, vrtoglavica, zvijanje telesa, popačenje
obrazne mimike glede na to kakšna čustva priplavajo na površje...Vsi te simptomi se lahko
pojavijo tudi v čisto običajnem življenju samo v dosti manjši meri
-osebo boli na določenem delu telesa, bolečina je lahko zelo blaga, srednje huda, zelo huda,
ima glavobole, migrene...vsi uradni zdravstveni izvidi b.p....ko oseba ozavesti in sprocesira
vzorce, prepričanja, simptomi kar "nenadoma" izginejo ali pa se zmanjšajo...
-razdraženost, živčnost, nespečnost, ki nastanejo brez vidnega vzroka

-čudne, " otkačene" sanje
-pojavijo se lahko depresivne misli, do tega kaj vse bi oseba delala (negativno) drugim in še
marsikaj drugega kar je že nakazano pri črni magiji
Take in podobne stvari se lahko pojavijo, ko začnejo butati na površje potlačeni vzorci ali kaj
drugega. Potem je pa od osebe same odvisno ali bo to sprocesirala ali ne. Bolje rečeno ali bo
oseba to znala sprocesirat ali ne. Če se ne bo sprocesiralo, bo nekaj ostalo na površju, večina
pa se bo polegla nazaj v globino (podzavest). In ko bo spet prišlo do podobne situacije v
življenju ali dražljaja iz okolice ali notranjosti, bodo pač isti vzorci spet priplavali na površje.
In tako se bo ponavljal, vse dokler oseba tega ne bo sprocesirala oz. razrešila. In potem se
nekateri čudijo zakaj se določene stvari ponavljajo.
V praksi to pomeni, da se take stvari lahko začnejo dogajati, če si človek začne govoriti razne
afirmacije, dela proces prisotnost, regresoterapijo, hipnoterapijo ali pa kakšne druge
energijske vaje. Skoraj vse energijske vaje, meditacije, ipd. privabijo vzorce iz podzavesti. Ali
se zna z njimi oseba soočati, ozaveščati, razreševati ali ne, je pa drugo vprašanje.
Ozaveščanje in procesiranje vzorcev ni tako lahko kot izgleda na prvi pogled. Najbolj "jeba"
so tisti vzorci, ki se prepletajo z xxx in yyy dejavniki. Zato se ne čudit, če povprečni ljudje, ki
niso nikoli delali na sebi, rabijo mesece ali leta, da predelajo v "zadovoljivi" meri določene
vzorce ali prepričanja (ne sprocesirajo do konca, samo zmanjšajo vpliv v neki meri) mesece
ali leta. Zelo pogosto se tudi "duhovnjaki" ujamejo v take in drugačne pasti in se začnejo
vrteti v začaranem krogu.
KAJ SE DOGAJA PRI OZAVEŠČANJU IN PROCESIRANJU
Oseba lahko vidi prizore, slike kot diapozitive, filmčke...lahko se ji pojavijo kakšni odlomki iz
filmov, ki jih je gledala ali verzi iz pesmi, ki jih je poslušala...lahko prav vidi vzorce ala
strahove v obliki barv, bitij, dobi "flash" o čemu se gre...Lahko ozavesti samo vzorec iz tega
življenja ali pa več življenj hkrati. Recimo oseba lahko vidi neko dogajanje, dogodek, nekaj
kar je sama doživela ali bila vpletena, lahko tudi občuti ali zazna občutke, misli, ki so se takrat
pojavili oz. jih je imela takrat. Recimo najprej se ji pojavi filmček iz srednjega veka, kjer so jo
najbližji ljudje izdali, da je izgubila glavo. Po odvrtetem scenariju filmček takoj preskoči na
drug filmček iz časa Egipta, kjer se je zgodilo podobno . Tretji filmček iz Atlantide, kjer se je
zgodilo podobno samo da v še hujši obliki, več spletkami in z elementi magije. Četrti filmček
iz obdobja na drugih planetih, peti filmček iz zčetka prvih življenj v katerih se je ta oseba
utelesila. To pomeni, da se je nek vzorec vlekel iz sedanjosti preko milijard let do čisto prvih
življenj kjer je bila korenina oz. začetek. Pri tem lahko oseba občuti različne občutke po
telesu kot je vrtenje v glavi, videnje prizorov kot jih opisujejo ljudje, ki so bili klinično mrtvi,
astralno potovanje, "prženje" po različnih delih telesa, kot da bi imel v bližini 10x radiatorjev,
tresenje, vrtenje telesa in še marsikaj drugega.

Ponavadi se občuti, kot da bi neko breme odšlo, da se nekaj sprosti, spremeni, oseba je
lahko na začetku full "naspidirana" z energijo, kasneje pa lahko postane utrujena ali
prekurjena kot da bi delala nočne cel mesec ali pa ne vem kako težko fizično naporno delo.
Po takih procesih oseba rabi več spanja ali počitka kot ponavadi. Fizično telo ima pač svoje
omejitve. Ponavadi take faze trajajo dan, dva ali pa malce več. Odvisno kako globoki vzorci
so se sprocesirali. Stvari se lahko na nek način ozaveščajo in procesirajo tudi v sanjah. Lahko
se ozavestijo v sanjah, v budnem stanju je pa potem treba narediti samo tisti glavni delsprocesirati, poštimati in izravnati stvari z xxx in yyy dejavniki...

