
Při práci s klientem používám metodu sebeuvědomování
a korekce vlastního karmického
programu, aby se předešlo opakování uřknutí.
Nejlepší způsob ochrany před uřknutím je zpracování
vlastní negativní karmy.
Existují však i jednodušší způsoby obrany
proti energetickým zásahům. Patří sem různé
talismany zhotovené jednotlivě i pro širokou
veřejnost. V Turecku nosí talisman chránící před
uřknu tím nejen jednotlivci, ale najdete jej i v autech,
obchodech a re stau ra cích. V Indii si lidé při
rozhovoru s nedobrým člověkem spojují palec
a ukazovák. Uzavřením biopole se totiž vytvoří
ener ge tic ká obrana. V Rusku kdysi existoval podobný
zvyk: při ne u přím né chvále lidé v kapse zatínali
pěsti. V Bulharsku na otázku ,,Jak se máte?“
obvykle odpovídají ,,Jednou tak, podruhé tak,“
což je verbální metoda ochrany před uřknutím.
Ženy jsou nejčastěji uřknuté během své menstruace.
Proto je v zemích východu obvyklý názor,
že v tomto období se mají ženy stáhnout do ústraní
a oddávat se meditaci. Nejlepší ochra nou je pro ně
černý oděv, který energetický zásah neutralizuje.
Muži jsou zase energeticky absolutně bezbranní
v opilosti. Právě v zápalu přátelského rozhovoru,
zabarveného alkoholem, jsou uřknuty ty nejlepší
plány a předsevzetí.
U svých klientů často neutralizuji uřknutí od
nejbližších pří buz ných nebo přátel. Někdy se ener-
getický zásah opakuje a mění se na trvalý bioinformační
program chronického neúspěchu.
Uvedu několik příkladů neutralizace uřknutí
z praxe.
V Petrohradě přišla na seanci mladá rodina.
Manžel podnikal v oblasti bezpečnostích služeb.
Bylo to psychicky velmi náročné zaměstnání,
a tak přicházel domů ne právě nejlépe naladěn.
Jeho manželka mi řekla, že před narozením dítěte,
což bylo nedávno, měli mno hem lepší vztah.
,,Je velmi podrážděný. Každá maličkost ho
přivede k zuřivosti,“ stěžovala si.
Její muž však prohlásil, že přišli ze zcela jiných
důvodů. Řekl, že jeho žena nemůže kojit, i když
nemá žádnou fyziologickou po ru chu. Diagnóza
jejich biopole ukázala výrazné uřknutí dvě ma
star ší mi zdravotními sestrami v porodnici. Mladý
otec, oče ká va jí cí narození dítěte, působil dojmem
váženého a úspěšného člověka. Přijížděl v dobrém
autě, byl dobře oblečen a měl mo bil ní telefon. Je
možné, že to vyvolalo podvědomou závist dvou
star ších žen, které měly velmi malý příjem.
,,Když se syn narodil,“ vzpomínala klientka,



,,ty dvě ženy ho obstoupily a začaly naříkat: „Vždyť
je celý modrý a má nemocné srdce!“
Tato slova na mladou matku zapůsobila tak,
že ztratila mléko a několik dní byla velmi rozrušená.
Jejich syn samozřejmě žádnou srdeční poruchu
neměl, ale tento energetický šok natolik
zasáhl matčinu psychiku, že se zcela uzavřela do
sebe. Předtím to byla komunikativní a přívětivá
žena, ale nyní skutečně v manželovi probouzela
podrážděnost.
Použil jsem kombinované působení na psychiku
své klientky. Metodou hypnotického regresu
jsem ji vrátil do chvíle, když zažila stres a uřknutí
jsem energeticky odstranil. Za tři dny mi zavolala
a děkovala, že se jí znovu začalo tvořit mléko.
Pro úplnou normalizaci vztahů v rodině jsme
však musel udělat několik seancí s manželem mladé
matky. Po příchodu domů jednoduše nedokázal
odpojit svůj mozek od neustálého analyzování
pracovních problémů.
Starší žena přivedla na seanci svého dospělého
syna, abych mu naprogramoval odpor k alkoholu.
,,Můj syn je velmi pořádný a schopný člověk,
pracovitý a sluš ný, ale když se opije – je to hrůza,“
řekla.
Z rozhovoru jsem vyrozuměl, že syn byl ženatý,
ale žena ho opustila a odešla s jiným. Syn se
domnívá, že příčinou jejich roz cho du byl skrytý
konflikt mezi manželkou a jeho matkou. Bydleli
ve společném bytě a matka velmi často zasahovala
do jejich ro din né ho života. Do očí svou nevěstu
ale za zády synovi říkala, že to pro něj není vhodná
žena.
,,Po rozvodu se má matka doslova o každé ženě,
se kterou jsem se seznámil, snažila získat co nejvíce
informací,“ vyprávěl můj klient. ,,Ale pokaždé,
když jsem jí novou přítelkyni představil, mezi
námi začaly konflikty a já jsem se znovu ocitl
sám…
Podobně tomu bylo i s pracovní kariérou. Když
jsem nastoupil na nové místo, matka si zjistila
jména mých kolegů a nadřízeného.
Říkala, že tato práce je pro mne ideální a lepší ani
nemohla být. Dávala mi nesmyslné rady a poučení,
což mne znervózňovalo. Nakonec jsem příslušnou
práci nechal a hledal jsem si nové místo.“
Jeho matka mi řekla, že syn je velmi schopný
elektrikář, ale bohužel se vůbec nedokáže učit.
,,Několikrát jsem ho nutila, aby si podal přihlášku
na vysokou školu, přesto nezískal vysokoškolské
vzdělání,“ stěžovala si.
Tato žena, i když vědomě synovi přála, aby



se mu vedlo, nevědomě každé jeho konání uřkla.
Každý den, kdy čekala na jeho návrat ze zaměstnání,
si představovala, že zase přijde opilý. Majetnic-
ký vztah k synovi se u ní spojoval s přenášením
agresivity vůči všem mužům, kterou u ní vyvolal
rozvod s manželem alkoholikem.
Pro případ, že syn přijde opilý, jsem jí navrhl
zcela nový model chování. Tato technika odstranila
matčin zvyk vstupovat do synova biopole
a upevňovat tak jeho program sebezničení.
Význam nové metody spočíval v tom, že když
byla v transu, uvedl jsem ji do stavu skryté ironie
a sympatií k synovi. Tím došlo ke zlomu v jejich
vztazích, což syna donutilo hledat kladný energe-
tický potenciál v samém sobě a nevysávat ho
z matky, což zase zpětně narušovalo její psychickou
rovnováhu.
Navrhl jsem jim každodenní meditaci k obnově
synova biopole a jemu jsem doporučil, aby sám
nesl odpovědnost za všechno, co se stane v jeho
životě, a zbavil se škodlivého návyku.
Problém alkoholismu, způsobený neustálým
posunem elektromagnetických vrstev biopole
mého klienta, se vyřešil hned druhého dne. S jeho
matkou jsem však jednou za měsíc pokračoval
v práci na zpracování černé stránky její karmy…
Uřknutí blízkých má kořeny v rodovém karmickém
pro gramu. Podobný případ jsem měl
v Petrohradu. Přišla za mnou matka s 13letým
synem Alexejem. Chlapec v poslední době často
upadal do deprese a býval agresivní. Při diagnostikování
jeho biopole jsem skenoval jeho obraz
a dostal jsem informaci o starší ženě, která stále
prorážela horní vrstvu Alexejevovy aury.
Má klientka podle popisu hned poznala svou
tchyni. Vyšlo najevo, že v prvních ročnících základní
školy měl Alexej mi mořádné intelektuální
schopnosti. Byl to výborný žák, často chodil na různé
školní olympiády a několikrát také vyhrál. Když
k nim přišla na návštěvu babička, vždy si pozorně
vyslechla vyprávění rodičů o vnukových úspěších
a hned ho zahrnula chválou. Její vlastní společenská
bezvýznamnost a s tím spojený pocit křivdy však
u ní vyvolával závist. Neupřímné pochvaly nakazily
Alexejovi první čakru a fixovaly v něm program
pocitu viny z vlastních úspěchů. Je zajímavé, že
uřknutí se u chlapce projevilo právě v čase získává-
ní energetické nezávislosti na biopoli matky
a téměř zcela zablokovalo čakru tvořivosti.
Alexejova babička, i když byla sama nadaná
výtvarnice s příslušným vzděláním, strávila svůj
život v kuchyni, výchovou dětí a sledováním společenských



úspěchů manžela. Nedosáhla společenské
realizace ani uznání vlastního talentu, měla pocit,
že jí osud ukřivdil, byla velmi nespokojená se
životem a mimovolně způsobovala energetické
útoky po mužské linii svého rodu. Tak uřkla také
Alexejova otce, který si nedokázal vybudovat
kariéru. Pracoval jako zámečník v továrně, kde
hrozilo propouštění.
Alexejovu čakru jsem obnovil a doporučil mu
mentální pro gram k ochraně biopole před vibracemi
závisti. Pak jsem měl několik seancí s jeho
otcem, abych neutralizoval negativní programy
v jeho rodové karmě…


