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HLUBINNÃ• ABREAKTIVNÃ• PSYCHOTERAPIE
PondÄ›lÃ-, 18 Ä•erven 2007

V souÄ•asné dobÄ› je neskuteÄ•né mnoÅ¾ství v&scaron;elijakých &bdquo;berliÄ•ek", které mají pomáhat lidem z trampot, které
by nemÄ›li, kdyby Å¾ili o nÄ›co klidnÄ›ji, vyrovnanÄ›ji. Ale - od dob pradávných lidi fascinovaly v&scaron;elijaké ty
&bdquo;nadpÅ™irozené mocnosti, schopnosti rÅ¯zných &scaron;amanÅ¯, kouzelníkÅ¯, mágÅ¯.
ÄŒím záhadnÄ›ji název nÄ›jaké té &bdquo;terapie" zní, tím víc placebo uÄ•inkuje. A pokud to je&scaron;tÄ› stojí opravdu hodnÄ
penÄ›z - tak to uÅ¾ pÅ™eci MUSÍ fungovat, ne? BohuÅ¾el, vzdÄ›lání není ochranným faktorem pÅ™ed pÅ¯sobením vÄ›decky
neovÄ›Å™ených, sporných teorií a léÄ•itelských praktik. Mnozí lidé inklinují i ke v&scaron;emoÅ¾ným sporným léÄ•itelským met
velice váÅ¾nÄ› berou napÅ™íklad kineziologii, reiki Ä•i astrologii, kabalu, &scaron;amanismus...- je jich mnoho, tÄ›chto
vábniÄ•ek...
Vý&scaron;e zmínÄ›ná &bdquo;terapie" uvádí, Å¾e psychické a sychosomatické potíÅ¾e, jimiÅ¾ lidé trpí, jsou ve své podst
v&scaron;echno jen následky traumat, proÅ¾itých v minulosti, v minulých Å¾ivotech, mnohá staletí pÅ™ed námi proÅ¾itých. A
léÄ•í? V&scaron;echno... Pocity bezmoci, nejistoty, stres, nejrÅ¯znÄ›j&scaron;í druhy fóbií, deprese, vztahové problémy,
nejrÅ¯znÄ›j&scaron;í i nevysvÄ›tlitelné bolesti, fantomové bolesti, narkomanie, alkoholismus, problémy tvÅ¯rÄ•ích schopností,
sexuální deviace, zpracování nevhodných vlastností, vyléÄ•ení fyzických vad a uzdravování vztahÅ¯, nejrÅ¯znÄ›j&scaron;í
poruchy osobnosti i ve&scaron;keré bÄ›Å¾né choroby, jak si na které budete stÄ›Å¾ovat. Ano - rÅ¯zné sporné a
&scaron;arlatánské metody se vyznaÄ•ují právÄ› prohla&scaron;ováním o své v&scaron;emocnosti, zatímco jednotlivé
odbory klasické medicíny a psychologie se snaÅ¾í pÅ™esnÄ› diagnostikovat, najít pÅ™íÄ•inu onemocnÄ›ní a následnÄ› specifi
nejúÄ•innÄ›j&scaron;í terapeutické metody se zamÄ›Å™ením na konkrétní problém.
A tak zjistíte, Å¾e jste bÄ›hem tÅ™icetil
pÅ™i&scaron;li o ruku, upálili vás jako kacíÅ™e, byli jste aztéckou princeznou, zastÅ™eleným tulákem a posléze fenkou,
kterou pÅ™ejelo auto. Z Ä•ehoÅ¾ se dozvíte, Å¾e proto vás teÄ• bolí zápÄ›stí, &scaron;patnÄ› se opalujete, bojíte se do lesa, r
chodíte ulicemi a máte strach z kÅ™iÅ¾ovatek... (Nu, kdyÅ¾ léÄ•iteli vypovíte svoje trable..) Kupodivu zvládnou léÄ•it i
nepÅ™ítomné...
Na &bdquo;terapii", o které je dnes Å™eÄ•, pÅ™i&scaron;la paní s tím, Å¾e se jim v rodinÄ› narodilo mimin
kterému nefungují ledviny. LékaÅ™i prý tento stav oznaÄ•ili za definitivní s tím, Å¾e chlapeÄ•ek bude celý Å¾ivot odkázaný na
dialyzaÄ•ní pÅ™ístroj. Paní tedy bylo Å™eÄ•eno, aby si miminko pÅ™edstavila. (A nyní vyjímám z textu na webu jednoho
samozvaného "psychoterapeuta"): &bdquo;.. Je nÄ›jaké zamraÄ•ené... Je mu zle. Ví, Å¾e nÄ›co v nÄ›m nefunguje, nechce ze
sebe nic vypou&scaron;tÄ›t. PÅ™ipadá mu to prý stra&scaron;nÄ› blbé, jako &scaron;pína. zavÅ™ený ve vÄ›zení..." Pak uÅ¾ Å
mluví coby miminko: &bdquo;Je to hnus. Nechci to ukazovat pÅ™ed druhýma... Tam to dÄ›lám pod sebe. Je to hnusné.
Umírám v tom asi. Chci radÄ›ji zemÅ™ít, jsem tam jak prase..." (Pak si uvÄ›domuje, Å¾e nÄ›kde kradl. ProtoÅ¾e byl líný a nech
mu dÄ›lat. Chytili ho na trÅ¾nici. Odvlekli do vÄ›zení. Tam byl asi pÅ¯l roku.) "Nechali mÄ› tam chcípnout. Rad&scaron;i
chcípnout, neÅ¾ Å¾ít v takovém sajrajtu..." Pak paní konstatuje, Å¾e tyto my&scaron;lenky chlapeÄ•ka-miminka patÅ™í do dob
ve 14. století kradl na trhu a pak pÅ™i&scaron;lo potrestání. KdyÅ¾ mu to do&scaron;lo, cítil velkou úlevu."Výsledek: Po
nÄ›kolika dnech miminko z nemocnice propustili s tím, Å¾e ledviny se nÄ›jak umoudÅ™ily a zaÄ•aly fungovat. Zajímavá je i dob
tohoto sezení. Za pouhých 30 minut bylo uzdraveno neuzdravitelné. Nebo: jiná Å¾ena hlásí chronický zánÄ›t ledvin, spojený
s bolestí a únavou. Podle doktorÅ¯ se jedná o usazeniny v ledvinách. &bdquo;...Å˜ezavá bolest v ledvinÄ›. Je Ä•ím dál
vÄ›t&scaron;í. Mám strach, &scaron;patnÄ› se mi dýchá. Je mi úzko. NÄ›kdo mÄ› drÅ¾í v pase. NÄ›co mÄ› maÄ•ká. Je mi zle.
NemÅ¯Å¾u se nadechnout. TlaÄ•í to na levou stranu. Jsem skoro v bezvÄ›domí, toÄ•í se mi hlava. PusÅ¥te mÄ›, to bolí. Já jsem
vodÄ›. Kou&scaron;e mÄ› Å¾ralok. Já visím na loÄ•ce. Trnou mi nohy. On mi vykousl celý bok. UÅ¾ se vidím, jsem zbytky. Byla
jsem jako obÄ›Å¥. VÄ›Å™í se tady na zlé duchy, kteÅ™í se vtÄ›lují do Å¾ralokÅ¯. Proto jim dávají obÄ›ti, aby dali lidem pokoj. L
bÅ™ehu jásají a vÄ›Å™í, Å¾e dal&scaron;í rok bude díky obÄ›ti hezký. Já uÅ¾ nejsem, ale je&scaron;tÄ› myslím. Mám ty lidi rá
Å¾e je to jejich víra. PÅ™eju jim krásný rok a odcházím."Výsledek: Po nÄ›kolika sezeních v&scaron;e uzdravené.
Ne, není t
humorné Ä•tení, vymy&scaron;lené pobavení pro Ä•tenáÅ™e, pÅ™ípadnÄ› léÄ•ivé placebo pro &bdquo;drahé vÄ›Å™ící, co víra
uzdravuje", ale nesmírnÄ› &scaron;kodlivá záleÅ¾itost; vÅ¾dyÅ¥ pokud nÄ›kteÅ™í dokonce svým klientÅ¯m doporuÄ•í pÅ™est
léky, pÅ™edepsané lékaÅ™i - a to na del&scaron;í dobu (nÄ›kdy i mÄ›síce)... UÅ¾ mnohokrát se v&scaron;ude psalo o smrteln
následcích podobných terapií pro váÅ¾nÄ› nemocné, kteÅ™í v zoufalství se opravdu chytají v&scaron;ech stébel. Sami jste jist
ve svém okolí zaÅ¾ili situace, kdy Ä•lovÄ›k by za uzdravení milovaného dal v&scaron;e... Je neuvÄ›Å™itelné a nechutné, jak
tohle dovedou nÄ›kteÅ™í vyuÅ¾ít ke svému obrovskému obohacení. (Ceníky, které jsou u v&scaron;ech tÄ›chto záleÅ¾itostí
uvedeny, jsou fascinující).
A tak se rÅ¯zná náboÅ¾enství, sekty, duchovní sdruÅ¾ení atd. &scaron;íÅ™í stále víc. Namátkou
vybírám kousek z jednoho blábolu: &bdquo;... je to mystická duchovní magie, která zaÄ•íná komunikací s Mistry
vy&scaron;&scaron;ích svÄ›tÅ¯ nebo s vlastním nadvÄ›domím a pokraÄ•uje duchovní výukou, vedenou tÄ›mito posvátnými boÅ¾
silami. Je to pÅ™ístup k Å¾ivotu, který vzniká z poznání základních zákonÅ¯ StvoÅ™ení aplikovaných na konkrétní situaci
zasvÄ›cence. PozdÄ›ji se mohou zasvÄ›cenci splnit schválená magická pÅ™ání. Nejvy&scaron;&scaron;ím výsledkem jsou
duchovní záÅ¾itky spojení s boÅ¾skými Ä•ástmi, které umoÅ¾Åˆují pravé VidÄ›ní a TvoÅ™ení. VyuÅ¾ívá obrovských moÅ¾n
stavÅ¯ vÄ›domí, které otevírají pootevÅ™enou bránu mikrokosmu nevÄ›domí..."
Uznejte, to musí být fu&scaron;ka, nÄ›co
podobného vymý&scaron;let...PÅ™esto je stále víc a víc lidí, kteÅ™í tÄ›mto vÄ›cem podléhají.
ÄŒeská lékaÅ™ská komora
vládu, aby pÅ™ijala zákon na ochranu pacientÅ¯ pÅ™ed léÄ•iteli. LékaÅ™Å¯m vadí, Å¾e léÄ•itele není moÅ¾né Å¾ádným zpÅ
postihnout, pokud zanedbají péÄ•i o pacienty. PrávÄ› to mívá nezÅ™ídka tragické následky hlavnÄ› u lidí s rakovinou, kteÅ™í se
upnou na sliby léÄ•itele a odmítnou klasickou léÄ•bu. Do nemocnice se pak Ä•asto vracejí aÅ¾ kdyÅ¾ uÅ¾ je pozdÄ›... d@niel
ZAJÍMAVOST pÅ™ikládám ceník jednoho z "nejlevnÄ›j&scaron;ích" léÄ•itelÅ¯:
- Jsem profesionální léÄ•itel s dlouholetou praxí. Mojí specializací je léÄ•ení na dálku bez spolupráce nemocného (pÅ™ípadnÄ›
i bez jeho souhlasu &ndash; pÅ™edev&scaron;ím u závislostí na alkoholu, drogách nebo automatech). DokáÅ¾u ovlivnit
mnoho druhÅ¯ nemocí a problémÅ¯, ale nejvÄ›t&scaron;í zájem je o léÄ•bu tÄ›chto problémÅ¯ - epilepsie, závislost a imunita
(vÄ•etnÄ› pomoci pÅ™i léÄ•bÄ› HIV+/AIDS). Základní doba léÄ•ení je jeden rok a bÄ›hem této doby nepÅ™etrÅ¾itÄ› ovlivÅˆuji
nemocného (závislého). (získal jsem schopnost pÅ¯sobit na kohokoliv, kdykoliv, kdekoliv, bez jeho spolupráce - ale i
bez jeho vÄ›domí a bez znalosti jeho problémÅ¯. Tedy on nemusí vÄ›dÄ›t o mÄ› a já nemusím vÄ›dÄ›t nic o nÄ›m. NepotÅ™ebu
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znát jeho problémy a nepotÅ™ebuji ani jeho fotografii nebo jiný tzv. kontakt - staÄ•í mi zapsat si napÅ™., Å¾e je to teta neteÅ™
babiÄ•ky strýce té paní, která telefonovala 23.5.2007. VlastnÄ› musím pouze toho Ä•lovÄ›ka na základÄ› nÄ›jaké Å¾ádosti
"pÅ™ijmout za pacienta". Mezi medicínou &scaron;patnÄ› léÄ•itelné nemoci patÅ™í napÅ™. atopický ekzém. U tÄ›ch mám prak
100% úspÄ›&scaron;nost. ) SamozÅ™ejmÄ› Å¾e pracuji za peníze:
- za první rok léÄ•ení 4.500,-KÄ• (tj. 375,-KÄ•/mÄ›síc). Celá Ä•ástka musí být zaplacena jednorázovÄ›. Pokud Å¾ije nemocný
v zahraniÄ•í, ale léÄ•ení platí nÄ›kdo v ÄŒeské republice (nebo na Slovensku) je cena stejná. V pÅ™ípadÄ› platby ze zahraniÄ•
je cena 180 EUR za 1. rok pÅ¯sobení, nebo (po dohodÄ›) cena v jiné mÄ›nÄ› pÅ™epoÄ•tená dle právÄ› platného kurzu, splatná
do konce 6. mÄ›síce. Základní doba léÄ•ení je jeden rok, ale obvykle bývá nutné pÅ¯sobit roky dva. OdstranÄ›ní negativních
vlivÅ¯ "vy&scaron;&scaron;ích sil" na Ä•lovÄ›ka
(napÅ™. astrálních sil, magického vlivu jiné osoby, negativních osudových pÅ™edpovÄ›dí, atd.)
Ceny jsou shodné s léÄ•ivým pÅ¯sobením - 4.500,-KÄ•

- "VyÄ•i&scaron;tÄ›ní" bytÅ¯ i domÅ¯ od negativních vlivÅ¯ - Poltergeist, duchové i du&scaron;e zemÅ™elých apod. projevy
po jednom mÄ›síci zaplatíte jednorázovÄ› 1.000,- KÄ•. Tady bych se chtÄ›l trochu pozastavit u techniky, kterou pouÅ¾ívám.
PÅ™edev&scaron;ím nikam nejezdím ani nechodím a nikdy jsem nebyl osobnÄ› v místÄ› projevÅ¯. U duchÅ¯ - kteÅ™í jsou obvy
z kategorie zbytkÅ¯ mrtvých - vycházím z pÅ™edpokladu "Å¾e jsou". Sednu si a Å™eknu jim (mentálnÄ› - na dálku), Å¾e
pÅ™edpokládám, Å¾e si neuvÄ›domují, Å¾e jejich pÅ™ítomnost se projevuje v na&scaron;em svÄ›tÄ› a je uÅ¾ivateli toho bytu
nepÅ™íjemná. Potom je poÅ¾ádám, aÅ¥ ustoupí "o schodek vý&scaron;" - ne aby ode&scaron;li nebo zmizeli, ale abychom
jejich projevy nevnímali.
Zákres negativních zón do pÅ¯dorysného plánku va&scaron;eho bytu nebo domu. Plánek mÅ¯Å¾e být od ruky a nemÄ›ly by
v nÄ›m být zakresleny Å¾ádné jiné údaje neÅ¾ poloha oken a dveÅ™í. K plánku pÅ™iloÅ¾te svoji fotografii hlavy. Cena 200,-

nu, pÅ™átelé, není tohle zajímavý obor Ä•innosti? výnosnÄ›j&scaron;í, neÅ¾ to, co teÄ• právÄ› dÄ›láte?bez Å¾ivnostÅˆáku, be
daÅˆového pÅ™iznání,bez námahy, bez studia,bez práce...
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