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THETA LÉČENÍ
Ačkoli se léčení od čtení liší, zjistíte, až se seznámíte se všemi aspekty Theta léčení, že obě metody se nakonec sloučí.
U prvního případu okamžitého uzdravení jsem byla svědkem toho,
jak se koni zahojila zlomená noha. Podobné události mi dodávaly odvahu k tomu, abych nadále experimentovala s různými neduhy. Zjistila
jsem, že metodu Theta léčení lze použít i při nemocích jako rakovina.
Příběh Sally jasně ukazuje, jak velká je milost Stvořitele všeho, co jest.
Jmenuji se Sally. V červnu 2001 mi byl diagnostikován zhoubný melanom, který se u mě vyvinul z mateřského znaménka na zadní straně
hlavy. Tato diagnóza byla zničující, jelikož melanom nelze účinně léčit
a toto onemocnění je obvykle smrtelné.
Po operaci, několika lékařských konzultacích a několika patologických rozborech mi byly v mozku 11. září 2001 nalezeny léze.
Tato zpráva byla skutečně zdrcující, protože neexistuje žádná léčba zhoubného nádorového bujení, které zasáhne mozek. Obvykle
lze očekávat čtyři až šest měsíců života, ale tato doba se může
zkrátit až na čtyři týdny.
Po této zprávě jsem se dozvěděla o Vianně. Rodinný přítel slyšel
o tom, jak úspěšně pomáhá lidem se závažnými nemocemi, a dal
nám informace, které nám pomohly ji najít.
Vianna byla od začátku naprosto úžasná. Přestože byla velmi zaneprázdněna, dokázala si zařídit „pohotovostní“ sezení se mnou.
Během něho mi odstranila léze v mozku. Následné vyšetření mozku magnetickou rezonancí ukázalo, že jsou pryč. Během dalšího
sezení mi vyčistila krev a speciální test z institutu John Wayne
Cancer prokázal, že se v mé krvi už nevyskytují žádné rakovinové
buňky, což v podstatě znamenalo, že jsem se rakoviny zbavila.
Přestože mé uzdravení bylo zázračné, nebyla to jediná věc, která mě na Vianně fascinovala. Během mé první návštěvy mi řekla, že mám ve starých kořenových kanálcích zubů „čepy“, které
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mi způsobí potíže. Za dva měsíce se u mě objevila mohutná infekce, která byla způsobena rozpadem stříbrných čepů, jež byly
do zubních kořenových kanálků vloženy před několika lety. Jelikož jsem byla vystavena celkovému ozáření mozku, ztratila jsem
cit pro chuť, což je běžný vedlejší příznak této léčby. Během sezení s Viannou jsem se jí o tom zmínila a ona účinky radiace zmírnila. Hned v noci jsem mohla chutě opět vnímat.
Vianna se k mému manželovi i ke mně chovala vždy přátelsky
a přistupovala k nám s velkou úctou. Udělala si na mě čas, přestože byla pracovně zcela vytížená. Je to upřímná a soucitná bytost,
která své léčitelské schopnosti nevystavuje nijak na odiv. Pokaždé
se odvolává na Boha a tvrdí, že je pouze posel vzkazů. Vždy mi
dodávala naději a chuť do života. Nikdo z doktorů nedokázal vysvětlit změny, jež se se mnou odehrály, a všichni jsou zcela ohromeni, že má smrtelná nemoc prostě zmizela. Znám příčinu svého
uzdravení a nyní i zbytek světa může toto poznání se mnou sdílet.
Vianna dělá skutečné zázraky.
Tento příběh nám posloužil jako vynikající příklad člověka, jehož
podvědomé programy nijak nezabránily samotnému léčebnému procesu. Díky svému psychickému nastavení byla Sally připravena přijmout
okamžité vyléčení. Stejně tak já jsem byla připravena být jeho svědkem.
Když jsem scanovala její tělo, bylo mi řečeno, že se melanom vyvinul v době, kdy pracovala v továrně s chemickými látkami. Musela
jsem její paměť popostrčit, aby mi potvrdila, že mám pravdu. Sally si
poté vzpomněla, že před několika lety pracovala v chemické továrně.
Tím jsem se dozvěděla, že příčina pochází z prostředí a je způsobena zářením nebo chemikáliemi. S jistotou jsem cítila, že může být vyléčena,
aniž by musela projít přeprogramováním svých systémů přesvědčení.
Během léčení jsem byla svědkem toho, jak Stvořitel vytáhl z jejího
mozku léze. K uzdravení došlo okamžitě a mohla jsem cítit, jak se vibrace jejího těla změnily a jak se Stvořitelovou láskou uzdravila. Tato
energie prošla mým prostorem, vyšla ze mě ven a vešla zpět do nás
obou. Věděla jsem, že byla okamžitě uzdravena.
Nyní zde uvedu, jak se má postupovat při léčení krok za krokem.
Θ Stvořitel všeho, co jest, je ten, kdo léčí, a vy jste pouhými pozorovateli tohoto procesu.
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ZÁSADY LÉČENÍ
Tuto základní léčitelskou techniku můžete použít na dětech, které se
zranily a potřebují okamžitou pomoc. Úžasně funguje při každé příležitosti a můžete ji použít na celé své rodině. Výborně odnímá bolest hlavy
a odstraňuje bolest zad. Jednoduše nařídíte, aby veškerá bolest zmizela.
Tato léčitelská technika vám změní život.

VERBÁLNÍ SOUHLAS

Často se lidé ptají, jaké nemoci můžete léčit, nemáte-li od dotyčné
osoby slovní souhlas.
Je-li osoba, se kterou pracujete, v bezvědomí nebo ve velmi vážném
stavu, můžete požádat o souhlas s léčením její vyšší Já.
V této knize jsou uvedeny ještě další léčitelské techniky, jež se zabývají chromozomálními změnami, DNA a podvědomými programy.
U těchto technik si vždy vyžádejte verbální souhlas člověka, se kterým
budete pracovat. Tato zásada musí být respektována.
Každopádně kdykoliv můžete člověku poslat bezpodmínečnou lásku,
což nás přivádí k tématu…

BEZPODMÍNEČNÁ LÁSKA

Aby v těle došlo ke změně na molekulární úrovni, musí mít člověk
dostatek energie. Tento fakt se týká i té nejmenší částice: atomu. Molekula se vytvoří pouze tehdy, má-li dostatek energie potřebné k tomu,
aby se navzájem spojily atomy, z nichž má být složena. Vzhledem k tomu, že víme, že na molekulární úrovni vytváří změny energie, musí být
dostupná, aby se změny přihodily.
Proto se tělesná buňka může změnit a uzdravit pouze tehdy, má-li
energii. Tělo vytváří tuto energii dvěma způsoby: teplem a enzymy.
Jakoukoliv tělesnou změnu tedy způsobuje teplo a enzymy. Neplatí to
pouze tehdy, provede-li změnu Stvořitel všeho, co jest.
Když se během léčení vydáte za Stvořitelem všeho, co jest, dostanete
se k energii bezpodmínečné lásky, kterou zachytíte a vtáhnete do těla.
Tím tělo získá dostatek energie k tomu, aby v něm nastaly změny. Většinou nestačí nařídit tělu, aby se samo vyléčilo. Chtít po něm, aby použilo
svůj vlastní mechanismus vytváření energie, je nad jeho síly. Například
nařídíte-li, aby se vám zhojila kost, a ke svému příkazu nepřidáte dodatečnou energii, vytáhne vám vápník z okolních tkání, aby příkaz splnila.
Můžete se zeptat: „Kolik této energie mám použít?“ Na jakoukoliv
tělesnou změnu stačí pouze jeden atom bezpodmínečné lásky. Například
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když řeknete: „Stvořiteli všeho, co jest, je přikázáno, ať se toto tělo změní.“ Ihned spatříte, jak do těla vchází energie, aby k této změně došlo.
V kurzech pro začátečníky učíme tento postup krok za krokem. Studenti si představují, jak „stoupají vzhůru“ a shromažďují lásku. Jakmile
si však mozek na vizualizaci zvykne, proces se bude dít automaticky.
Nakonec je to vaše schopnost pozorování, co přivádí léčení do přítomnosti. Léčení provádí Stvořitel, vy ho pozorujete. Ve fyzice existuje zákon, který tvrdí, že věc existuje, až když ji někdo pozoruje.

PŘESVĚDČENÍ ZABRAŇUJÍCÍ LÉČENÍ

Mnoho lidí je na okamžité tělesné uzdravení připraveno. Jestliže se
po příkazu tělo ihned neuzdraví, znamená to, že léčebnému procesu stojí v cestě podvědomý program. Tento program musíte nalézt a změnit.
Neodradí-li léčitele neúspěch, Stvořitel mu na základě své moudrosti
nebo moudrosti léčené osoby tento pocit, emoci či přesvědčení pomůže
najít. Mysl, tělo a duch této osoby má paměť jako počítač. Jestliže položíte správné otázky, tyto aspekty léčené osoby vám sdělí, co se musí
vyjmout a nahradit nebo jaký pocit chybí.
Nicméně se může stát, že si léčitel chybně vysvětlí tyto vzkazy a bude
pociťovat zklamání, které ho odradí od dalšího léčení. Možná však pocit
zklamání nepatří léčiteli, ale osobě, jež je léčena a tento pocit vysílá. Možná tato osoba ani neví, jak žít bez pocitu zklamání, a ztratila naději.
Jsem přesvědčena o tom, že u každého speciﬁckého léčení existuje
pouze několik blokujících pocitů, emocí a přesvědčení. Pochopila jsem,
že nemoc je způsobena tím, že máme po dlouhou dobu určité programy
přesvědčení. Až se tato přesvědčení odstraní, nemoc zmizí. Očista je
jednoduchá. Musíte svou pozornost zaměřit na nemoc, čímž zjistíte, co
s tělem není v pořádku a jaké tělesné funkce nejsou v rovnováze či vzájemném souladu. Poté rovnováhu opět nastolíte.

KOMUNIKACE SE STVOŘITELEM

Jsem také přesvědčena o tom, že Theta léčení neslouží pouze k odstranění nemoci. Ukazuje lidstvu cestu ke komunikaci se Stvořitelem
Všeho, co jest. Jeho cílem je očistit tělo, mysl a duši od spousty zatěžujících přesvědčení, aby komunikace se Stvořitelem probíhala čistě
a nebyla ničím ovlivněna.
Představte si, jak stoupáte vysoko nad své tělo, kde vás obklopuje láska
Všeho, co jest, která vám bude při léčení pomáhat. Jakmile se spojíte se
Stvořitelovou energií Všeho, co jest, projdete elektromagnetickým polem
Země. Až tímto polem projdete, dostanete se do sféry bezpodmínečné lásky, která se nachází za karmickými zákony a za oblastmi, jež vaše „celist65

vé bytí“ blokují. Vždy do léčení vneste esenci této lásky. Léčení probíhá
z místa bezpodmínečné lásky! Nikdy na tuto nezvratnou skutečnost nezapomeňte. Léčení neprobíhá kvůli tomu, aby ukázalo, že máte pravdu, ani
proto, abyste mohli předvést své léčitelské schopnosti.

PŘIPOUTANOST

Očekávejte, že se člověk uzdraví, ale nebuďte k výsledku léčení příliš připoutaní. Stvořitel všeho, co jest je ten, kdo léčí. Nechte tedy výsledek na tvořivé síle. Řekněte svému klientovi: „Léčit vás bude Stvořitel
všeho, co jest. Uvidíme, co se stane.“
Jestliže se očekávaný výsledek nedostaví, znamená to, že je potřeba
pracovat s přesvědčeními.

SVĚDEK A ZÁMĚR

Velmi důležitou součástí léčebného procesu je pozorovat, jak léčení
probíhá. Vydat se vzhůru a pronést příkaz je jedna věc, ale pozorovat
průběh léčení je věcí druhou. Léčení se uskuteční pouze tehdy, kdy ho
jako svědek pozorujete.
Mnoho lidí mi tvrdilo, že pokud léčitel zamýšlí něco udělat, stane se
to. Je však velký rozdíl mezi zamýšlením a vlastním děláním. Celý den
se mohu zamýšlet nad tím, jak zvednu klíče, a mohu se také zamýšlet
nad tím, jak pomohu svému manželovi. Neznamená to však, že jsem
skutečně ke klíčům došla a zvedla je, ani to neznamená, že jsem v něčem
pomohla svému manželovi. Když vstoupíte do těla, musíte sledovat proces, který jste nařídili, až do konce. Vy jste ti, kdo pozorují jeho průběh.
Nic se nestane, jestliže události nepředchází čin. Přemýšlíte-li, že něco
uděláte, pak tuto činnost odkládáte, což se velmi liší od samotného činu,
a nezáleží na tom, zda se jedná o fyzickou, či metafyzickou úroveň.
Říká se, že „cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly či záměry“,
ale záměry si takovou špatnou pověst zcela nezaslouží. Je vědecky dokázáno, že záměry sice malou měrou, ale přece jenom ovlivňují pozdější
chování. Dobré záměry se odrážejí v chování pouze 20 až 30 procenty.
Samozřejmě silné záměry mají daleko větší vliv než ty slabé. Avšak často selžou jak slabé, tak i silné záměry. Samotný záměr nebude mít stejný
účinek jako pozorování spolutvořivé energie v těle vašeho klienta nebo
ve vašem těle, což záleží na situaci. Vlastní pozorování celého procesu
ho přivádí do reality. U Theta léčení jdete za záměry ega ve vědomé
mysli. Jste svědkem léčebného procesu.
Jste-li svědkem léčení neboli ho pozorujete, přivádíte ho do reality.
Vzniká na základě pozorování.
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LÉČENÍ VZNIKÁ NA ZÁKLADĚ POZOROVÁNÍ

V roce 2002 si John Wheeler, kolega takových vědců jako Albert
Einstein a Niels Bohr, člověk, který jako první přišel s pojmem černá
díra, položil otázku: „Jak vzniká existence?“ Brzy může nastat chvíle,
kdy kvantová fyzika prokáže, že akt pozorování mění naši realitu.
Aby tuto teorii otestovali, vytvořili vědci experiment s názvem dvoušteřbinový test. Světlo svítilo přes dvě paralelní štěrbiny a dopadalo na fotograﬁcký papír. Experiment probíhal dvěma způsoby a každý z nich měl
jiný výsledek. Při prvním způsobu byly fotonové detektory umístěny hned
za každou štěrbinou. Fyzikové pozorovali každý foton, který procházel
první i druhou štěrbinou. Jinými slovy fotony se chovaly jako částice.
Při druhém způsobu byly fotonové detektory odstraněny, ale ve všem
ostatním proběhl experiment naprosto stejně. Každopádně tentokrát fotosenzitivní papír ukázal, že místo toho, aby se světlo chovalo jako částice, chovalo se jako vlna.
Víme, že světlo má dvojí podstatu. Je částicí i vlnou. Avšak zdá se, že
pouhý akt pozorování ovlivňuje, jakým způsobem se bude chovat.
Tato „reakce na základě pozorování“ funguje také ve vesmírném
měřítku. Tento experiment byl prováděn i se světlem, které putuje přes
celou Galaxii a dopadá na Zem. Výsledek byl stejný. Světlo reagovalo odlišně podle toho, zda je někdo pozoroval. To znamená, že naše
pozorování zřejmě ovlivňuje světelné vlny/částice, které byly stvořeny
miliony, či dokonce miliardy let předtím, než jsme se narodili. Zdá se,
že myšlenka mění dokonce i naši minulost, neboli jak John Wheeler
říká: „Informace neslouží pouze k tomu, abychom svět s jejich pomocí
poznávali, nýbrž samy mohou svět tvořit.“
Vztáhneme-li toto tvrzení na theta techniku, můžeme chápat éterické spojení mezi léčitelem, klientem a tvořivou silou jako „červí díru“.
V prostoru a čase nám tato červí díra umožňuje procházet dimenzemi,
abychom mohli provádět léčení a čtení, aniž by do obojího zasahoval
čas nebo jiné faktory. Dále slouží jako vstup pro tvořivou sílu, která nám
dodává potřebnou energii.
V kvantové mechanice akt pozorování ovlivňuje výsledek. Theta léčení znamená akt pozorování. Theta technika je kvantová mechanika.
Člověk se musí naučit umění vizualizace, aby mohl spolutvořit. Z toho
důvodu je pozorování při léčení tak důležité. Jakmile léčitel pozoruje, že
léčení proběhlo, je přivedeno do této reality.
Nejlépe se do tvořivé energie dostanete tak, že pronesete příkaz
ke Stvořiteli všeho, co jest. Tím se podvědomá mysl dozví, že se tak stane. Použijete-li spojení „je přikázáno“ nebo energii příkazu, podvědomí
se dostane do pozice, odkud nemůže nijak zasáhnout.
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PŘIJETÍ

Přijmi léčení jako skutečnost. Stvořitelova léčivá energie může působit tak rychle, že léčení proběhne předtím, než si ho vůbec představíte.
Dojde-li k tomu, nařiďte, ať vám je léčení pomalu přehráno, abyste ho
mohli pozorovat a přijmout.

DVOJSEČNÁ ZBRAŇ

Vizualizace je dvojsečná zbraň. Na jedné straně musíme léčení pozorovat, aby proběhlo, na druhé straně může léčitel fyzickým zrakem vidět
skutečnou řeznou ránu, popáleninu nebo zlomeninu. Když se fyzickým
zrakem „díváme“ na postižené místo, které se má uzdravit, samotný akt
dívání ho přivádí v mysli léčitele do reality. Léčíte-li otevřený vřed či
ránu, nejlepším řešením je, když ji před léčením zakryjete a nebudete se
na ni dívat. Nejlepší je, když se na ni díváte pouze očima Boha, dokud
si na proces okamžitého uzdravení nezvyknete.

LÉČENÍ NA DÁLKU

Stejně jako u čtení či skenování těla nám Theta léčení prostřednictvím
spolutvořivého procesu umožňuje léčit klienta, ať se nachází v jakékoliv
části Země. Jakmile nastane spojení, praktik provádějící čtení vyšle své
vědomí přes obrovské vzdálenosti a vstoupí do prostoru klienta podobně, jako by oba seděli v jedné místnosti.

STRACH, POCHYBNOSTI A NEVÍRA

Strach, pochybnosti a nevíra jsou nejsilnější bloky, které stojí v cestě
jakémukoliv intuitivnímu léčení. Čtení můžete ovlivnit svým vlastním
přesvědčením a obavami. Máte-li během čtení a léčení jakékoliv pochybnosti nebo cítíte-li se odpojeni od spolutvořivého procesu, vyjděte
z prostoru osoby, očistěte se a chvíli si odpočiňte. Poté začněte celý postup od začátku. Práci s přesvědčeními, kterou obsahuje Theta léčení,
byste měli použít i na sobě, abyste byli křišťálově čistí a mohli léčit, jak
nejlépe dovedete.
Zda se vaše přesvědčení vměšují do čtení, poznáte tak, že zažijete
přehnanou emocionální reakci před čtením, po něm nebo během něj.
Pamatujte si také, že samotný klient může mít přesvědčení, která nemoc
udržují nebo zabraňují léčivým energiím vstoupit do jeho prostoru.

RADOST, ŠTESTÍ A LÁSKA

Esence radosti, štěstí a lásky vytváří léčivou energii, která se používá
při spolutvoření, léčení nebo čtení. Abyste mohli během léčení vytvořit
štěstí a radost, musíte své osobní záležitosti oddělit od práce s energií.
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Také je důležité, abyste cítili vůči lidem určitou míru bezpodmínečné
lásky. Mělo by vám na lidech skutečně záležet. Jestliže tomu tak není,
může vám tato práce činit potíže.

NEMOCI ZPŮSOBENÉ VNĚJŠÍMI VLIVY

Nemoci, které vznikají na základě působení škodlivých látek v prostředí, mohou být okamžitě vyléčeny. Avšak je-li osoba nadále vystavena stejné látce, může se nemoc znovu objevit. Toxiny prostě nemoc
opět vyvolají. Aby osoba zůstala zdravá, doporučuje se změna životního
stylu a prostředí, po které následuje práce s přesvědčeními.

NIKDY NEJSTE SAMI

Během čtení nejste nikdy sami. Můžete vyjít vzhůru a kdykoliv, kdekoliv a za jakýchkoliv okolností požádat o pomoc.
Ani během léčení nejste nikdy sami, jelikož to nejste vy, kdo léčení
provádí, ale je to Stvořitel. Tuto skutečnost byste si měli velmi dobře
zapamatovat.

VYJÁDŘETE SE JASNĚ

Aby se váš příkaz mohl uskutečnit, vyjádřete ho zcela jasně a přesně.
Změny se mohou odehrát, jakmile přesně víte, co budete během léčení
pozorovat. Klíč k úspěšnému léčení spočívá v tom, že přesně víte, co se
má léčit.
Také se vždy na chvíli zklidněte a ujistěte se, že když vyjdete vzhůru
ke Stvořiteli, kterému nařídíte, co je potřeba léčit, zůstáváte stále v prostoru klienta do té doby, dokud si nejste jistí, že je celý proces dokončen.

DOSTATEČNĚ DLOUHÁ DOBA NA UZDRAVENÍ

Spolutvořivý proces Theta léčení probíhá mimo čas. Čas se v průběhu léčení zpomalí nebo zcela zastaví. To se děje z toho důvodu, že léčení vyžaduje neuvěřitelnou spoustu práce, a proto potřebuje dostatečné
množství času na to, aby proběhlo až do konce a zároveň nezpůsobilo
potíže na fyzické, mentální ani duchovní úrovni.
Musíte si uvědomit, že jakmile jste léčení nařídili a vaše mysl ho pozorovala a přijala, uskutečnilo se mimo přítomný čas a realitu. Skutečnost, že léčení pozorujete, ho přivádí do tohoto času a reality a umožní
mu, aby se ve fyzickém světě skutečně materializovalo a zformovalo
do fyzické podoby.
Tuto vlastnost času lze pozorovat u všech technik Theta léčení.
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SEBELÉČENÍ

Neexistuje žádný důvod, proč byste nemohli léčebný postup, který
používáte u klienta, aplikovat i na sebe.
U sebeléčení použijete stejnou léčebnou techniku jako u klienta. Přivedete Stvořitele do svého těla a pozorujete průběh léčení. Tento postup
jsem před mnoha lety použila na svou nohu a nesčetněkrát jsem ho opakovala.

BĚHEM THETA LÉČENÍ SE VYVARUJTE…

• Nařídit všem bakteriím, aby z těla odešly, jelikož mnoho tělesných funkcí na bakteriích závisí.
• Nařídit kvasinkám, aby z těla odešly, jelikož mnoho tělesných
funkcí určité množství těchto kvasinek potřebuje.
• Nařídit všem těžkým kovům, aby z těla zmizely, protože se tělo
skládá z mnoha rozličných těžkých kovů jako třeba z vápníku
a zinku.
• Nařídit, aby Stvořitel vytvořil životně důležité minerály a vitaminy. Bez určité praxe tělo nechápe, jak má takto vytvořené minerály a vitaminy vstřebat.
• Nařídit tělu, ať se vrátí ke svému dokonalému vzoru. Ve chvíli
početí dostane tělo genetický program, podle kterého je dokonalé.
Jestliže je v těle nemoc, vnímá ji jako dokonalou. Tělo má perfektní cukrovku, perfektní roztroušenou sklerózu atd. Vše je v rámci
jeho vesmíru dokonalé, proto podvědomí tento příkaz nepochopí.
• Nepředpokládejte, že jste to vy, kdo léčení provádí. Bůh léčí, ne
vy. Když žádáte Boha, aby „něco vyléčil“, dodejte k tomu „nejvyšším a nejlepším způsobem“ a „ukaž mi, jak léčíš“.
Θ Je nesmírně důležité v příkazu použít prohlášení „nejvyšším a nejlepším způsobem“. Z toho prohlášení vyplývá, že Stvořitel ví, co
je pro dotyčného člověka nejlepší. Tím se léčitel odpoutá od svého
ega alespoň po dobu, než se léčení dokončí. Také samotné léčení
se tímto prohlášením vymaní z vlivu této úrovně.
Slova „ukaž mi, jak léčíš“ signalizují Stvořiteli, že léčitel bude průběh léčení pozorovat.
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