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Opravičilo 
 

NEPRAVILNA SLOVENŠČINA 
Opravičujem se, ker tekst ni lektoriran. 

Zaenkrat ne obstoji jezikoslovca, ki bi poznal to 
miselnost, ki jo 

vam ponujam. Brez tega znanja pa ni možno 
primerno opraviti 
lektorsko delo. 

 
 

RELIGIOZNE BESEDE 
V svojih tekstih velikokrat uporabljam besede in 
pojme, ki se največkrat uporabljajo v cerkvi in svetih 
spisih. Moram poudariti, da nisem »religiozna« 
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 liki, niso pa niti  
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. 
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UVOD 
 
Bila sem še študent na Medicinski fakulteti v Zagrebu, ko so začeli 
graditi prvi diagnostični center, za zgodnje diagnosticiranje vsega 
mogočega - tudi najmanjših odklonov od neke normale.  
Profesorji so nam govorili, da so to zgrešeni in celo škodljivi 
projekti. Namreč, naše telo kar naprej izdeluje »škartne izdelke« — 
kar pa je normalen pojav. Evolucija je poskrbela za številne 
mehanizme, s katerimi se te napake eliminirajo in se vse spravlja v 
red.  
Problem nastaja, če se človek vtika v ta proces. 
Vsaka zunanja intervencija onemogoči organizmu lasten čistilni 
proces.   
Razen tega pa je naš ukrep v prizadeto področje kot bencin na 
ogenj.  
 
Od ključnega pomena je tudi psihološka obremenitev, ob izvidu, ki 
bi pokazal odklon od normale, četudi je ta odklon minimalen. 
Človek postane obseden s problemom in ta obsedenost ga 
resnično pripelje v bolezen, ki se sicer ne bi razvila.   
 
Povedano z drugimi besedami: več ko bomo »zgodnje 
odkrivali« in »zdravili«, bolj bolni bomo.  
 
»Zgodnje odkrivanje« kot tudi SILNA SKRB za zdravje in želja po 
NADZOROVANJU čisto vsega (najbolj vidno je to v zvezi s 
prehrano) je v resnici ODZIV na strah, ki ga imate v sebi. 
(https://fran.si/iskanje?View=1&Query=skrb) 
Strah ste pa kategorizirali kot »negativno« miselnost/občutek. 
 
Zagovarjate »pozitivno miselnost«. Trdite, da bolezni in 
nevšečnosti nastanejo zaradi tega, ker na to mislimo.  
Ne zavedate se pa, da je v resnici vaša miselnost (»skrb za 
zdravje«, kot to danes počnete) bolj »negativna«, kot je bila 
miselnost človeštva kadarkoli prej.  
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            PRIPOMBA: 

Gledano s strani psihologije, strah (tudi za        
zdravje) je v resnici samo signalna lučka, ki 
opozarja, da delamo nekaj narobe in da bo naše 
dejanje imelo škodljivih posledic za nas. 
Logično bi bilo, poglobiti se v sebe in raziskati, 
po tem pa tudi v red spraviti to, na kar nas 

signalna lučka opozarja.  
 
Namesto tega, vodeni s popularno miselnostjo, vi greste v obratno 
smer. Namesto v sebi, krivca iščete od zunaj. Zato ste že čisto vse 
in vsakoga obdolžili za neprijatelja in sami hočete vse nadzorovati, 
da bi se obvarovali.  
 
Bolezen in drugi problemi ne nastanejo zato, ker o njih mislimo 
temveč obratno: mislimo na to, kar ŽE obstoji v nas.   
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IZHODIŠČE 
 
Bilo je objavljeno v medijih: 
“Podatki registra raka kažejo, da število na novo odkritih 
rakov kot tudi smrti zaradi raka pri nas raste. Strokovnjaki 
ocenjujejo, da bi lahko tretjino vseh rakov preprečili z zdravim 
načinom življenja, kar v Sloveniji pomeni več kot 4000 
primerov na leto«. 
 
V tistem članku je bilo napisano tudi: 
»Uspehe je treba pripisati presejalnemu programu ZORA, 
prizadevanjem številnih strokovnjakov ter večji osveščenosti 
žensk, pravijo pristojni. V prihodnosti pa pričakujejo še 
dodatno znižanje zaradi cepljenja deklic proti HPV. 
Zaradi presejalnega programa SVIT pričakujejo znižanje 
obolevnosti in smrtnosti tudi pri črevesnem raku, pri 
programu DORA pa znižanje smrtnosti zaradi raka dojke za 
četrtino«. 
 
Malo »kmečke logike« 
V navedenem sporočilu pravijo, da je za tretjino raka krivo 
nezdravo življenje. 
 
Do pred 20–25 leti je našo prehrano v veliki meri sestavljala 
mastna svinjina in relativno malo zelenjave in sadja.  
 
Naš »fitnes« je bil delo na njivi ali odmetavanje snega pozimi. 
Niti super »zdravih« oblačil (za vsako aktivnost drugačnih) nismo 
imeli ... 
 
Stališče je bilo, da tisti, ki ne je mesa, zboli ali znori.  
Na Gorjancih so pa še dojenčkom dajali vino – »za moč«. 
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Po osamosvojitvi se je vse bolj začelo »skrbeti za zdravje«. In ta 
silna »skrb« za zdravje se je popolnoma razbohotila v teh 20–25 
letih. Nič več ni dovolj dobro, kar je evolucija ustvarila v teh nekaj 
milijonih letih. Na trg so vrgli drage »pametne ure« in števine 
»pametne« aplikacije, ki naj bi nam koristili v naši skrbi za »zdravo 
življenje«. 
 
Pa ni samo to! Mečemo vase številne vitaminske in beljakovinske 
dodatke. Farmacevtska industrija pa, v »silni skrbi« za naše 
zdravje, podkupuje medicinske strokovnjake, ki nam po tem 
dokazujejo, da nismo zdravi tudi, ko smo. Če pa se upiramo  
kupovati neumne, nepotrebne in drage izdelke »za zdravje«, 
uporabi se najboljše orožje: zganjanje panike.  
 

 
LOGIČNI SKLEP: Če bi trditve o nezdravem 
življenju, kot vzroku za rak bile res, bi se morala 
obolevnost z rakom v zadnjih 20–25 letih MOČNO 
ZMANJŠATI! Iz navedka pa izhaja, da se to ni zgodilo. 
 
 

Nadaljnja nesmisel v tem članku o raku je trditev, da naj bi 
ozaveščenost in presejalni programi »ZMANJŠALI 
OBOLEVNOST«. 
 
»Presejalni program« je ukrep za ZGODNJE ODKRIVANJE ŽE 
OBSTOJEČE bolezni, ki pa se še ni razbohotela.  
Sprašujem se, kako naj bi »odkrivanje« začetka bolezni zmanjšalo 
OBOLEVNOST? Ali mislite, da bo rak kar ubežal, ko se bo 
zavedal, da ga bodo zgodaj odkrili?   
 
In kako naj bi ozaveščenost pomagala? Ozaveščenost o čem? 
Ozaveščenost o »zdravemu življenju« se je intenzivno začela pred 
četrt stoletij! Do danes je za to zapravljeno že ogromno denarja in 
že vrabčki čivkajo o tem.  
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Če bi »ozaveščenost« in »zdrav način življenja« res pomagala, bi 
po toliko letih že imeli vidne rezultate v zmanjšanju obolevnosti od 
raka.  Vendar v članku trdijo nasprotno.  
Kako nas lahko imajo za tako neumne, da nas terjajo v ukrepe, ko 
pa so nam sami servirali podatke, iz katerih je razvidno, da so ti 
ukrepi neučinkoviti!  
 
Nadaljnje vprašanje je učinkovitost te zelo drage in strupene 
TERAPIJE. Namreč, presejalni testi se delajo, da bi se ljudje 
pravočasno začeli zdraviti, preden se bolezen (ki je ŽE v njih) 
razbohoti. 
 
Logično bi bilo, da se zaradi vse večje učinkovitosti presejalnih 
metod, zgodaj odkriva vse več obolelih z rakom, ki pa še ne kažjo 
znake bolezni. V redu. Saj če zgodaj odkriješ, bolezen se ne 
razbohoti, ker je pač uspešno pozdravljena že v zgodnji fazi.  
Vendar, kot je iz objave razvidno: TEMU NI TAKO! 
 
Če je vse več bolnih in vse več jih umira, pomeni, da te silno drage 
terapije v resnici niso učinkovite!  
Zaradi česa bi potem dajali znovič denar za metode in ukrepe, ki 
se v teh dveh-treh desetletjih niso izkazale za učinkovite! Pa tudi 
način in smer razmišljanja s katerim se iščejo rešitve niso uspešni. 
Sicer bi že obrodili prave sadove.  
 
Pa tudi sicer. Ljudje so toliko v paniki, da vsak leta k zdravniku za 
vsako malenkost. In se že rutinsko dela na milijone laboratorijskih 
in drugih testov in preiskav. Zakaj bi potem zapravljali še dodatni 
denar za drage presejalne akcije?! 
 
Če bi bile vse te drage reči okoli odkrivanja in terapije učinkovite, 
še vedno ostaja odprto vprašanje... 
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Če bi bile vse te drage reči okoli odkrivanja in terapije učinkovite, 
še vedno ostaja odprto vprašanje...  
 
... Zakaj je vse večja obolevnost?  
Verjetno se strinjate z mano, da se pravi razultati terapije dosežejo 
šele takrat, ko se NAJDE in ODSTRANI PRAVI VZROK za 
določeno bolezen.  
 
Za nastanek raka obdolžujete zunanje in materialne faktorje! 
 
Stres se, na primer, pogosto obdolžuje kot pomemben vzrok raka 
in za to popularizirate razne metode sproščanja.  
Mogoče bomo s tem malo zmanjšali nastajanje raka.  
 
Zakaj trdim, da »mogoče« in »malo«? 
 
Zaradi tega, ker dokler mi pridemo do tega, da bi se sproščali, 
požar stresa že naredi v nas številne okvare, ki na podlagi domino 
učinka pokrenejo številne patološke mehanizme!  
 
Torej, s sproščanjem od stresa smo samo malo podaljšali čas, do 
izbruha bolezni, ki ga naj bi povzročal stres. Nismo pa odklonili 
vzrok za nastajanje stresa!  
 
Se pa spet postavlja vpašanje, kaj pa je vzrok za stres? 
Tukaj pa ponovno trdite, da je za stres kriv naš nezdravi način in 
tempo življenja.  
 
Sedaj se spet moramo vprašati: KAJ IN KDO USTVARJA 
NEZDRAVI TEMPO ŽIVLJENJA?  
Kdo je hotel  postati milionar na ameriški način in je pognal to 
gonjo za profitom in materialnimi dobrinami? 
 
In čigava prosta volja odloča o tem kako boste izsiljevali in trpinčili 
sebe, da bi shujšali ali telovadili do iznemoglosti »za zdravje«?   
Ker tudi to je stres! 
 

 
  



	 13	

 
In od koga je odvisno koliko stresa si boste naredili z izvajanjem 
»protistresnih« in drugih metod »za zdravje« in za »pozitivno 
miselnost«?  
 
Če si ne dovolite skričati se, jeziti se, negativno misliti... ali 
porednemu otroku primazati klofuto, ker vam kar naprej »kaka na 
glavo«, je tudi stres!  
 
Študiranje s pametnim aplikacijam zraven vsakega izdelka v 
trgovini s strahom, da je mogoče v teh izdelkih le nekaj, za kar 
menite da je neprimerno in ali je za enzim, ki je potreben pri 
izdelavi skute  morala biti ubita določena žival, tudi izzove stresno 
reacijo v nas.  
 
Tudi »skrb za zdravje« je SKRB—in tudi to je stres. 
 
Hudi stres je tudi to, če si ne dovolimo zavedati se, da nismo tako 
idelani, kot si domišljamo ali da ne izpolnjujemo neumnih in 
nemogočih kriterijev, ki smo si jih postavili sami sebi.  
 
Na podlagi vašega načina gledanja na bolezni, je najboljša 
prvencija raka prenehati z dejanji, ki v nas sprožijo stres, ki naj bi 
bil vzrok za rak. Mar ne? 

 
Če temu dodamo, da več ni stvari na tem svetu, ki ne bi bila 
obdolžena za karcinogenost, logično sledi sklep, da morate 
prenehajte jesti, piti, dihati, misliti, delati, uporabljati te in druge 
reči... 
Z eno besedo: prenehajte ŽIVETI! To bo bolj preprosti ukrep za 
izogneti se »karcinogenim« in stres povzročajočim faktorjem, kot 
da se, v svoji »skrbi za zdravje in dobrobit«, borite proti čisto vsem 
na tem svetu. Saj sama borba je silno stresna in z njo tudi 
ustvarjamo vse več karcinogenih snovi!  
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Namreč: Stres je fiziološki ODZIV našega telesa na neki 
zunanji ali notranji dogodek, ne pa dogodek sam..  
Nekdo bo odreagiral s stresom že ko zagleda črno mačko. Ali pa  
miš. Učitelji otrokom več ne smejo povedati, da so narobe naredili 
domačo nalogo, ker tudi to imate za stres ... 
Nekdo drugi pa se z lahkoto sooča z neverjetnimi obremenitvami 
in jih spontano rešuje brez da bi se njegovo bitje odzvalo s streno 
reakcijo.   
Znanost o stresu (https://en.wikipedia.org/wiki/Hans_Selye)  pa je 
dokazala učinek psihe na našo fiziologijo. 
 
Tako smo pa prišli do človeka in na področje Transformne 
osebnostne terapije. Namreč, lahko vidimo, da bolezni ne moremo 
uspešno rešiti na način, kot to uporno hočemo, saj pravi vzrok leži 
globoko v nas.  
 
Samo z metodami, zajetim pod imenom »Transformna osebnostna 
terapija« (TOT) lahko rešimo probleme v sebi. (Več o trapiji 
najdete v brezplačni e-knjigici: »Logika, kot terapevtska metoda«) 

 
Rak je bil eden od močnih vzrokov, da sem postala razočarana v 
medicino in sem jo zapustila.  
 
Razočaranje se je začelo že na specializaciji.  
Svetovali so nam, da delamo registre obolelih od določenih bolezni 
na naših terenih in da se posebej posvečamo tem skupinam. 
Zaradi tega sem, ko sem delala turnus na onkologiji, zaprosila za  
seznam ŽIVIH, od raka ozdravelih bolnikov z mojega področja 
(Kostanjevica na Krki in Podbočje). 
 

 
  

Jaz vam pa ponujam LOGIKO, ki je osnovna 
»sestavina« Transformne osebnostne terapije. 
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Rak je bil eden od močnih vzrokov, da sem postala razočarana v 
medicino in sem jo zapustila.  
 
Razočaranje se je začelo že na specializaciji.  
Svetovali so nam, da delamo registre obolelih od določenih bolezni 
na naših terenih in da se posebej posvečamo tem skupinam. 
Zaradi tega sem, ko sem delala turnus na onkologiji, zaprosila za  
seznam ŽIVIH, od raka ozdravelih bolnikov z mojega področja 
(Kostanjevica na Krki in Podbočje).  
 
Seznam, ki sem ga dobila, je vseboval kar precej natisnjenih strani 
z imeni.  
Veselo sem prikorakala v svojo sveže pridobljeno terensko 
ambulanto in takoj razložila naši stari patronažni sestri, kaj želim. 
Ona se je samo smehljala (ni se upala naravnost v obraz mi 
zmetati, kar je mislila). Namreč, ona je poznavala vseh 5000 ljudi 
na tem območju in dobro je vedela resnico, ki jo jaz takrat še 
nisem.  
 
Šli sva po seznamu od enega imena do drugega.  
Od zajetnega seznama »ozdravelih od raka in živečih« so ostala 
mogoče 3–4 imena. Velika večina jih pa ni umrla zaradi starosti!... 
 
Ljudi še vedno ne vedo tega, da se pri raku šteje za »ozdravljen«, 
če pacient preživi 5 let (pri levkemiji 3 leta)! Če po 5 letih in enemu 
dnevu umre zaradi raka, se bo v statistiki prikazoval kot ozdravljen. 
Mislim, da se kriteriji pri tem niso spremenili. 
 
Vem tudi za nekaj pacientov, ki SPLOH NISO IMELI RAKA, čeprav 
so vodeni kot »ozdravljen rak«. Torej, »ozdraveli« so, ker sploh 
niso bili bolni. Seveda ti in takšni podatki ne gredo v javnost! 

 
UPORABIMO LOGIKO: 
Za raka se proglasi marsikaj, kar dejansko ni rak. To 
pomeni, videti je več obolelih, kot jih je resnično. 
Potem zavajajo o uspešnosti terapije. Verjetno trajno 
preživijo tisti, ki niti niso imeli raka. Ali pa 
tisti, ki ozdravijo KLJUB MEDICINI, a zaradi lastnih  
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prizadevanj. 
Kljub vsem tem goljufijam, da bi razultate prikazali za boljše, kot 
so, so le prisiljeni priznati, da OBOLEVNOST IN TUDI UMRLJIVOST OD 
RAKA ŠE NAPREJ RASTETA. 
 
Na podlagi vsega tega se postavlja logično vprašanje: KOLIKO JE 
DEJANSKO RESNIČNIH RAKAVIH BOLNIKOV, KATERIM NAJ BI 
MEDICINA TAKO ZELO POMAGALA OZDRAVETI (pa ne samo 
preživeti 3 ali 5 let)? 
 

OPOZORILO: Alternativci so še veliko bolj sposobni 
vse in vsa oklicati za konkretne bolezni (tudi za 
raka) čeprav oseba ni telesno bolna. Zdi se, da to 
največkrat delajo na biorezonanci. Na ta način zbujajo 
paniko pri telesno sicer popolnoma zdravih ljudeh, da 
bi potem prodajali svoje neumnosti in hokuspokuse.  
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OBČUTLJIVA IN KRITIČNA VPRAŠANJA V 
ZVEZI Z RAKOM 
 
Da bi prišli do pravih rešitvi, potrebno je najprej zavedati se, da 
tako, kot se dela NI DOBRO. Šele na podlagi tega, a spomočjo 
logičnih metod Transformne osebnostne terapije (TOT), bomo 
lahko našli prave rešitve. 
Gre pa za naslednja vprašanja: 
 
Kvaliteta življenja 
Številne statistike dokazujejo, da medicinska terapija ne samo, da 
ne podaljša življenja rakastih bolnikov, temveč močno poslabša 
tudi to, kar je človeku še ostalo, (to sem doživela v svoji praksi in 
to so bile zadnje »kaplje čez rob«, da sem napustila medicino). 
 
Etični problemi  
Ne rabimo uzakoniti evtanazije! Morali bi samo pustiti človeku, da 
dostojanstveno umre, namesto da mu na silo podaljšujemo 
trpljenje in razčlovečeno umiranje.  
 
Ob njem so uničeni tudi svojci, ki trpijo skupaj z bolnikom. A 
trpljenja se ne znebijo niti po smrti bolnika. Saj vsak od njih razvije 
odpor, tudi sovraštvo do svojega bolnika in željno pričakuje 
njegovo smrt. Potem pa ima zaradi tega slabo vest celo življenje.  
 
Ali pa npr. majhni otroci z levkemijo, ki jim samo toliko podaljšaš 
življenje, da se začno zavedati svojega brezizhodnega stanja.   
 
Ali fetus z napako! Namesto da pustimo naravno selekcijo, da dela 
svoje, se delajo ekstravagantni znotrajmaternični posegi, da bi se ti 
zarodki »rešili«.   
Vse to pa nima nobenega drugega smisla, kot za fasado 
»humanosti« skriti napihovanje nekogaršnjega ega in iluzije 
bogovske moči. Nihče pa noče videti, da vse to in na ta način vodi  
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samo do zagotavljanja profita tistim, ki se bogatijo na račun 
bolnega in trpečega človeka. 
 
Namreč, s takšnimi posegi, oviramo naravne mehanizme da iz 
sveta in ŽIVLJENJA spontano umeknejo škart in smeti, kot to na 
telesni ravni delajo npr. bele krvničke.  
Na ta način preživijo za življenje sicer nesposobni posamezniki. 
Oni so, po tem, zagotovljeni vir dohodka za vse tiste, ki nudijo 
zdravilne usluge in preparate!  
 
Sicer pa ni razlike med zarodkom z napako in rakastim tkivom! Z 
vsemi silami obdržati takšen neprimerni fetus, ki bi ga naravna 
selekcija odstranila, je kot negovati rakasti izrastek. 
 
Nam samim ni treba »mazali roke«, saj narava bi za vse 
poskrbela. Ob tem tudi ta duša ne bi bila oškodovana.  
 

Z ukrepi proti naravni selekciji smo dušo obsodili na zapor in 
desetletja trajajoče trpljenje zaradi uklenjenosti v »neprimerni 
obleki« in zaradi bolezni, ki jo bodo doletele. Ravno zato jo je 
selekcija hotela umakniti, ker se njeno bitje ni izkazalo primernim 
in sposobnim soočiti se z izzivi, ki jih postavlja življenje.  
 
Razen tega, vsaki kmetovalec dobro ve, da iz bolne zemlje ne 
more izrasti zdrav in polnovreden pridelek. A nezdravi pridelek 
ustvarja še bolj nekvalitetno seme, iz katerega izraste še bolj bolno 
in nekvalitetno potomstvo... 
Zakaj pozabljamo to preprosto logiko, ko gre za nas?  
 
 

 
  

Naravna selekcija duši omogoča pravice, za katere 
ste se vi borili: da vrnete nazaj neprimerno oblačilo, 

potem ko ste doma ugotovili, da le ni primerna. 
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Koristi od nekogaršnjega ega imajo samo tisti, ki se bogatijo na 
račun človekovega trpljenja. Na ta način jim je zagotovljen vse 
večji zaslužek za vedno. Pozabljajo pa, da tudi njih doleti enak 
proces propadanja.  
Zaradi tega rastejo tudi stroški zdravljenja. Oni so – po izjavah 
strokovnjakov – pri nekaterih stanjih že tako visoki, da si takšno 
zdravljenje ne morejo privoščiti niti milijarderji. 
 
In smo spet pri Zgodbi o ribiču (http://www.kornelija-pt.com/blog-
1/zgodba-o-ribiču-za-današnje-čase)	
Zapraviš zdravje zaradi gonje za denarjem—da bi ta denar po tem 
zapravil za zdravje, ki ga, kljub vsemu le ne boš dosegel.  
 
Družine z bolnimi otroki   
Ali ste pomislili na starše, ki morajo ne samo gledati svojega 
umirajočega otroka, temveč mu tudi odgovarjati na njegova tako 
boleča vprašanja ...  
Tukaj so pa še drugi otroci iste družine, ki so zapostavljeni in 
neznosno trpijo zaradi vsega tega. 
In to medicina jemlje za uspeh? Hvalijo se, da so levkemičnemu 
otroku podaljšali življenje za nekaj let! Zame je to greh proti 
človeštvu, ne pa hvalevreden uspeh. 
 
Zakaj mislimo, da smo pametnejši od evolucije? Ona je do 
današnjih časov pridno opravljala svoje delo in ŽIVLJENJE je 
napredovalo in se izpopolnjevalo milione let? Mi pa bomo vse to 
uničili v nekaj generacijah! 
 
Pomagati je treba! Marsikje se da ne samo ublažiti ali pa umakniti 
simptome, temveč tudi popolnoma izkoreniniti bolezen, vendar ne 
s takšnimi ukrepi uradne medicine in z njenimi egzibicijami. Pa tudi 
z zlorabljenimi »alternativnimi« metodami ne. V tem stanju v 
katerega smo spravili sami sebe noben, četudi pravilno vpoštevan 
terapevtski sistem ne more več pomagati.  
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Tudi zavedanje o svojih »grehih« ne pomaga.  
Rešitev je samo v TRANSFORMACIJI teh naših značilnosti, ki ga 
v religiji imenujejo za »grehe«, v homeopatiji za »miazme«, jaz pa 
jih preprosto imenujem za »hudobije«.  
 
Prej je zavedanje samo po sebi še lahko odprlo proces 
transformacije. Danes pa, zaradi popularne miselnosti, je to 
praktično onemogočeno. Zato je rešitev zavestni pristop in 
uporaba metod Transformna osebnostne terapije.  
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ZNAČAJ IN MISELNOST ČLOVEKA, KI 
USTVARJA RAKASTO BOLEZEN 
 
Na podlagi homeopatskega pristopa (Ravi Roy, seminarji) rak 
nastaja iz karcinotične miazme, ki sodi pod vratno čakro.  
 
Hahnemann, ki je ustanovitelj homeopatije, je v 6. izdanju svojega 
»ORGANON«-a objavil, da tretirati bolezni na podlagi simptomov 
pripelje do hitrega uspeha, vendar po nekem času se bolezan 
vrača in takrat več ne pomagajo prej uspešna zdravila.  

 
OPOZORILO: Vidim, da EMKA ponuja angleški prevod 
(prevedeno nekjer leta 1900) Hahnemannovega »ORGANON«-a. 
Vendar, če to ni prevod šestega izdanja, po tem je ta 
angleški pravod NEVREDNA »stara tehnologija«, ki jo je 
sam avtor PREKLICAL in prekoračil. Hahnemann je v tem 

izdanju demantiral, v resnici nadgradil svoja prejšnja stališča z 
novimi ugotovitvami.  
 
Na podlagi svojih, zelo sistematičnih raziskav, Hahnemann je 
prišel do sklepa, da v globini človeka obstaja neko osnovno zlo, 
neka bolezenska korenina, iz katere, kot veje, izrastajo številne 
konkretne bolezni. Določene bolezni imajo skupne korenine.  
Oziroma, obstoji več korenin in iz vsake izrasta določena skupina 
bolezni.  
 
Skupno korenino imajo na primer, ekcem in pljučne težave 
(bronhitis, astma..). Če, pozdravimo kožne spremembe, brez, da bi 
delovali na korenino, bolzen se bo prej ali slej vrnila. Vrne se lahko 
ponovno kot kožne težave, ali pa kot bronhitis. Ker je bronhitis bolj 
globok problem in je bolj od življenskega pomena kot koža, 
tovrstna sprememba je poslabšanje stanja bolnika, in pomeni, 
da so kožne težave zdravljene NAPAČNO. Če pa je iz bronhitisa 
nastal ekcem, pomeni, da je terapija pravilno usmerjene, čeprav 
ne dovolj globoka. 
Te korenine je Hahnemann imenoval za »miazme«. 
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Miazmo v religiji imenujejo »greh«, v psihologiji »id« (podzavest), a 
jaz jo, na podlagi izkušenj, imenujem »žlehtnoba«, oz. »hudobija« .  
 

Za razliko od ostalih miazem ima karcinoza veliko »obrazov«.  
Ena plat karcinotičnega značaja je človekova lastna 
predpostavka o tem, kaj naj bi bilo prav in kaj ne«.Ta značaj 
religija definira za »izvirni greh« pri katerem je človek, brez da bi 
dozorel do primernega nivoja, hotel sam biti bog in znati presoditi 
kaj je prav in kaj ne (vgriznil v »jabolka spoznanja«).  
 
Prepričanje o tem, da lahko, brez hudih posledic kreiramo svet na 
predpostavkah naše omejene človeške glave, je samo ILUZIJA.  
Omejenost človeške glave dokazuje tudi nevroznanost. (opisano v 
knjigi »Nevromarketing razbija iluzije« http://www.kornelija-
pt.com/nevromarketing-razbija-iluzije-1). Na podlagi teh izsledkov 
mi se zavedamo samo petine tega, kar naša konkretna čutila na 
materialni ravni zaznavajo! 	
Materialna raven je pa samo minimalni delček naše celotne 
osebnosti – samo vrh ledene gore!  
 
O neumnosti boljše ne govoriti! Imela sem posla s takšnimi 
»terapevti« ki niso razpolagali niti z najbolj osnovnim splošnim 
znanjem s področja, na katerem so se postavljali kot terapevti in 
svetovalci.  
Nekateri so me celo ozmerjali, ker sem se drznila govoriti o 
določeni zdravstveni temi. Šlo pa je za neko elementarno znanje 
brez katerega ne samo da diplome zdravnika ne bi dobila, temveč 
niti pozitivne ocene iz biologije v osnovni šoli.    
In s takšnim (ne)znanjem se drznemo kreirati svet in postavljati 
pravila!  

 
  

Miazma/greh/hudobija je specifični značaj, nastal z 
»onesnaževanjem« ali deformacije neke naše 

božje podlage/lastnosti. Ta značaj sčasoma kreira 
tudi bolezen	
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Parola »življenje je v tvojih rokah« ne pomeni tega, kar mi mislimo. 
Življenje je RES v naših rokah, saj je od naših odločitvi odvisno, 
kakšne posledice si bomo nakopali s svojim načinom življenja in 
razmišljanja. A naše iluzije o tem, da lahko vse prekrojimo na 
podlagi naše omejene glave, imajo hude posledice.  
 
Srce je naš »bog«. Tudi če ni idealno, je bolj božje kot ta spaka, ki 
jo, pod vplivom danes popularne miselnosti delamo iz sebe. 
Narava je tudi »bog« kot tudi naše telo. Zakoni narave, fizikalni 
zakoni, fiziologija človeka itn. so tudi »Božji zakoni«!  
 
Mi smo zelo ponosni na ta naš razum in ne želmo se zavedati 
kako močno je omejen. Na podlagi tega ustvarjamo 
PREDPOSTAVKE o RESNICI, nočemo pa videti RESNICO 
SAMO. Smo kot majhni otroci, ki v svojih risbicah vidijo točne 
projekcije sveta, čeprav so samo brezoblična kracanja.  
Samo za razliko od otrok, mi gremo graditi svet na podlagi naših 
kracanj.  Ravno zaradi tega je ta naš umetno kreiran značaj, na 
katerga smo tako zelo ponosti, v resnici naša najhujša hudobija. 
Pelje v absolutni propad univerzuma in je med bistvenimi vzroki 
tudi za epidemijo raka. 
 

PRIPOMBA: Z besedo »hudobija« in »žlehtnoba« 
označujem vse, kar ni tako, kot bi moralo biti in ne 
samo tisto, kar je splošno znano kot hudobija. Nekaj o 
tem sem pisala v knjigici: »Logika, kot terapevtska 
metoda« in tudi na številnih drugih mestih.  
Nisem jaz ta, ki določene vaše lastnosti in dejanja 

označi za hudobijo! Vi ste tisti, ki uporno hočete marsikaj 
spremeniti pri sebi, in ki postavljate kriterije za druge. To pomeni, 
da ste vse ostalo, kar ne zadošča temi kriteriji označili za 
HUDOBIJO. Da pri tem uporabljate bolj sofisticirane izraze pa ne 
spreminja na bistvu.  
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KARCINOTIČNE PREDPOSTAVKE, KI 
RAZDIRAJO SVET 
 
Pri »znanstvenih« izmišljotinah velikokrat le ni šlo za marketinške 
mahinacije. Marketing je samo postavil svoj piskerček in so slavili 
in spodbujali neumnost novodobnega »mračnega srednjega 
veka«. 
 
Šlo je za znane in priznane strokovnjake svojega časa, ki so svoja 
stališča dokazovali z znanstvenimi raziskavami. Na podlagi teh so 
postavljali doktrine, ki jim je vsak moral slediti. Drugače misleče so 
pa sežigali na konkretnih, danes pa na bolj sofisticiranih grmadah.  
 
Na primer: 
Pred 40 leti so začeli kampanjo proti materinemu mleku. Trdili so, 
»na podlagi znanstvanih dokazil«, da materino mleko ni primerna 
hrana za dojenčke. Vsiljevali pa so umetno prehrano »obogateno z 
železom«!.  
In vsi so temu slepo sledili...  
(Primer opisan v knjigi »Ozaveščanju naproti«) 
 
Dovolj bi bilo spomniti se evolucije! 
Tekom milijarde let se je ustvarilo nešteto oblik ŽIVLJENJA. Ostali 
pa so samo tisti, ki so bili sposobni preživeti v določenih pogojih in 
tako omogočiti ŽIVLJENJU da se prenaša naprej in se razvija. 
Tako so se, pred 65 milioni let izoblikovali sesalci.Ti so postopoma 
evoluirali naprej v človeku podobne opice... 
Homo sapiens (misleči človek) pa naj bi se pojavil pred okoli 
200.000 leti! 
  
Ne verjamete v evolucijo?  
Ni problem!  
Saj je čisto vseeno ali je človek evoluiral od nižjih vrst ali pa ga je 
Bog ustvaril. 
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Pomembno je samo to, da se mladiči sesalcev uspešno razvijajo 
že milione let in nadaljujejo vrsto sesajoči mleko svojih mater. 
Tudi človek že nešteto tisočletij nadaljuje svojo vrsto z dojenjem 
svojih otrok. 
 
Če materino mleko ne bi bilo primerno za otroka, kot so trdili ti 
pametnjakoviči, ki so se (iz)rodili pred samo pol stoletja, potem bi 
vrsta sesalcev izumrla že takoj na začetku, že pri prvi generaciji, ki 
je sesala materino mleko.  
 
Res je, da materino mleko ne vsebuje toliko železa, kot si je nekdo 
zmislil, da ga naj bi bilo, vendar, zaradi številnih drugih faktorjv, ki 
so v igri ŽIVLJENJA, ga je ravno prav. 
 
Procesi ŽIVLJENJA so veliko bolj kompleksni, kot to naša omejena 
človeška glava lahko dojame. Ena številka, ki jo mi uspemo zmeriti 
na materialni ravni, ne igra veliko vlogo.   
 
Ni problem, da je naša glava omejena in da ne moremo dojeti vse. 
Problem je, da si domišljamo, da smo sposobni dojeti. In še večji 
problem je, da si domišljamo da ŽE vemo vse. 
 
Takšne neumnosti niso preteklost. Nadaljujejo se v vse hujši obliki. 
Na primer kot današnja pravila »zdrave prehrane«. 
 
Zdi se mi, da so te neumnosti s prehrano začele pred 30-40 leti z 
dokazovanjem neprimernosti kruha. Zato naj bi ga nadomestili z 
mesom.  
Potem so dokazovali, da ne smeš jesti mesa temveč ... ne vem 
več kaj. Pa spet ne smeš to, a moraš ono...  
 
Očitno so ostali brez novih idej za svoje izmišljotine. Zato gre sedaj  
spet od začetka in ponovno trdijo, da ne smeš jesti kuha (ogljikovih 
hidratov)...  
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V vsej tej zmešnjavi, pa zmaguje marketing ter kemična in 
farmacevtska industrija. Ponudili so vam svoje packarije in  
prepričujejo vas, da so »naravna prehranska dopolnila« in nujno 
potrebna »za zdravje« Vi pa vse verjamete in kupujete, čeprav vas 
zastruplja. 
 
Problem s prehrano je samo minimalni delček celotne karcinotične 
problematike. Tako se dela na čisto vseh področjih življenja: od 
prehrane, preko drugih napotkov za »zdravje in uspešnost« pa vse 
do genetskih mahinacij. 
 
NA PODLAGI PREDPOSTAVK omejene, vendar zelo ošabne 
človeške glave, a pod parolo zdravja in »znanosti« deformirali 
smo že deformirano deformacijo. 
Režemo se in od »boga« in od narave (fiziologije). Sami 
prevzimamo kontrolo nad vsem. Mečemo stran vse, čemu naša 
omejena glava ne vidi pomena in hočemo vse prekrojiti, da je tako, 
kot si mi domišljamo. 
... In tako smo ustvarili rak! ... celico, ki sledi naši miselnosti. 
Odreže se od celote, jemlje zadeve v svoje roke in na svoj 
način izdeluje novo živo bitje. 
Kot je rak spaka na/v našem tlesu, tako smo mi spaka na 
našem celotnem, originalnem bitju. 
 
Prvi korak naše destruktivnosti je, »ubijanje« našega originalnega 
bitja.  
NE DOVOLIMO SVOJEMU TELESU POVEDATI, DA TRPI ALI DA 
NE ZMORE TEGA, KAR MI TERJAMO OD NJEGA.  Tudi če hoče 
povedati, ga ne poslušamo. Ne prenesemo, da se upa »drzno« 
starati se, ko pa smo mi hoteli večno ostati mladi! Sploh ga 
nočemo slišati, ko kriči, da je lačno, utrujeno, bolno, ali pa ima 
določenih potreb.  
 
Hočemo PREMAGATI, da bi potem preoblikovali NA PODLAGI 
NAŠIH PREDPOSTAVK.  
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Že dojenčku ne damo jesti, kadar ono javlja, da bi hotelo. Damo 
mu dudo, da bi se zamotilo in »preslišalo«, kaj mu želodček kriči. 
Potem pa ga hočemo prisiliti jesti takrat, ko mi to določimo. Če pa 
noče jesti takrat in tega, ko in kar mu mi hočemo vsiliti, iščemo 
medikamente (z drugimi besedami: strupe) ... in psihološke 
metode, da bi ga pretentati ... da bi le bilo po našem.  
 
Podobno delamo tudi s sabo.  
Kot bi na avtu razbili lučko za olje ali za bencin, uničujemo in 
zatlačujemo vse signale s katerimi telo hoče komunicirati z nami.  
 
Tudi pravo srce smo že zdavnaj izgubili. Ne dovolimo si začutiti, še 
manj pa ubogati to, kar bi naše pravo srce hotelo. Ne dovolimo si 
jesti to, kar bi nam iz srca pasalo, ne dovolimo si jeziti se, ne 
žalostiti se, ne biti v skrbeh... Srce in prave emocije smo zamenjali 
s pohlepom, s spolno slo ter z umetno generiranim »veseljem«, 
»navdušenjem« in »pozitivnostjo«. To, kar imamo za »izboljšano« 
alternativo sebe, je v resnici RAKASTA SPAKA našega 
originalnega bitja: navzven polikano, znotraj pa strohnelo.   
 
Tudi naši glavi smo prepovedati razmišljanje in procesiranje.  
Vloga možgan pa je kontinuirana obdelava informacije, ki iz raznih 
naših čutil, od »signalnih lučk« (kot so npr. strah in nesamozavest)  
in intuicije (Božji JAZ/»centralni računalnik«) neprekinjeno prihajajo 
v njega. Rezultate tega procesiranja pa nam možgani servirajo v 
zavest kot znanje, razumevanje, zavedanje, sklepanje, ter tudi kot 
primerni ukrep v določeni situaciji. 
 
Mi pa smo razvili številne metode za PRANJE MOŽGAN, ki ga je 
marketing, na podlagi nevroznanosti preimenoval za »metode za 
uspešnost« in ga postavil na oltar, kot najvišji dosežek za 
»duhovno razvitega« človeka. 
 
Pri vsemu temu pa ne dovolimo, da bi nam kdorkoli in kakorkoli 
oporekati ali nas omejeval. 
 
 

 
  



	 28	

 
Ustvarili smo separatistično miselnost s katero se režemo od 
celote in nočemo vpoštevati nobenih pravil ali zakonitosti, 
nobenega sožitja ter prave pripadnosti skupnosti.  
 
Ustvarili smo vojno in razdiranje na vseh nivojih. 
Namreč, v tej obliki kapitalistične miselnosti vsak hoče zase večji 
kos »torte«. Če jaz hočem večji kos zase, moram od drugega vzeti 
njegov kos. Vendar tudi ta drugi ima enake načrte, kot jaz. In 
podobno kot jaz, tudi on razmišlja kako bo moj kos prilastil zase...  
 
Separacija se pa tukaj ne konča! S tem, da sledimo številnim, 
pravilom, ki smo si jih ustvarli za vsaki del našega telesa, 
separiramo svoje organe drug od drugega, in onemogočamo, da 
jih vodi in koordinira naš avtonomni živčni sistem. 
 
Na primer: naše bitje išče takšno prehrano, kot jo potrebuje, da bi 
zadovoljilo nalogam, ki jih mi terjamo od njega. Vendar si mi ne 
dovolimo jesti to, kar potrebujemo. 
 
Ker uničujemo tudi svojo sposobnost razmišljanja, nismo več 
v stanju videti, da je naše početje sedaj neštetokrat hujše od 
našega početja, ki je pripeljalo do klimatskih sprememb in 
otokih plasike v oceanih... 
 
Nočemo služiti ŽIVLJENJU!  
S svojo ošabno omejenostjo si domišljamo, da ŽIVLJENJE in vse 
njegove moči, manifestacije in kreacije morajo služiti nam, samo 
nam, osebno nam in to tako, kot mi to hočemo. Ob tem pa živimo v 
iluziji, da bo vse to ostalo brez negativnih posledic. 
 
Smo kot otrok, ki je dobili v roke komplicirano, samovozeče letalo.  
Najprej vrže stran vse, čemur s svojo omejeno glavo ne vidi 
pomena. A ne vidi pomena ravno temu, kar je najbolj bistveno v 
tem »letalu«.  
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Popravi pa »pomanjkljivosti«! Zato mu »prišvasa« volan in dodatna 
kolesa... in ga okranclja z razno šaro, ki je brez bistvenega 
pomena vendar vsemu daje imeniten videz.  
 
Otrok pa je le bolj brihten od nas! Ono nikoli ne bo pomislilo, da bi 
resnično poletel s svojo kreacijo. Mi pa poveličujemo sebe in 
spako, ki smo jo nardili. Ko pa se zaženem, z mislijo kako bomo 
dosegli neskončne višave, zgrmimo v prepad.  
 
Pri vsej tej naši aktivnosti okoli preoblikovanja sebe niti ne 
pomislimo na evolucijo, ki je imela dovolj časa, da poskrbi, da naše 
telo le nima »odvečnih delov« in da čisto vse, kar imamo v sebi 
(tudi misli, strahovi, pomisleki), ima svoj pomen.  
 
Pred leti je nek znani nemški ginekolog, hotel postaviti doktrino, da 
bi se vsem puncam v puberteti odstranile dojke. Trdil je, da bi tako 
preprečili razvoj raka! 
 
To ni bil osamljen primer takšne norosti! 
Ginekologi velike Slovenske bolnišnice so zaradi majhnih in 
nepomembnih miomov (mišični vozli v maternici), po tekočem 
traku odstranjevali maternico pa tudi oba jajčnika tudi mladim 
ženam. Po uradni medicini takšne operacije niti slučajno niso 
bile upravičene!  
 
Ni šlo samo za to, da so te ženske ostale brez svojega organa. Z 
odstranitvijo jajčnikov — za vsak slučaj – kot so govorili ginekologi, 
so jih pahnili, naenkrat in nasilno, v hude degenerativne procese in 
staranje. Takšen poseg je hudi šok za celo naše bitje. Kot bi s 
hitrostjo 200 km/h treščil ob debelo betonsko steno. 
 
Sedaj samo čakam, kdaj bodo predlagali, da bi umaknili večji del 
možgan. Namreč, tudi v »znanosti« razmišljajo kot sicer: če ne 
vidijo pomen nečemu, niti ne pomislijo na možnost, da le ni narava  
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zaradi svoje neumnosti ustvarila nekaj neprimernega in 
nepomembnega, temveč da oni sami imajo omejeno glavo, ki ni v 
stanju dojeti multidimenzionalno naravo.  
 
Nisem izmislila! Tako se je izrazil tudi nek uvaženi profesor na 
fakulteti v pogovoru, pri katerem sem bila prisotna! 
In takšno stališče slišimo kar naprej: če za nekaj ne znaju čemu 
služi ali niso (še) v stanju izmeriti, označijo za praznoverje in za 
neumnost.  
 

OPOZORILO! Zgornje dejstvo še bolj velja za neskončno 
množico raznih »zdravilcev« - novodobnih »jezusov« - ki 
ničejo kot gobe po dežju. Svoje »znanje« so pobrali iz 
nekaj oglasnih tekstov ali hitrih tečajev. Sedaj pa, kot 
vidim, vse več jih se oglašuje kot »intuitivni trapevt«. 

Ne vem natančno kaj to pomeni vendar se mi zdi, da gre za osebe ki 
res ne razpolagajo niti z najbolj osnovnim znanjem iz nobenega 
področja. Katastrofalno pa je, da jih celo uradne institucije 
podpirajo in oglašujejo. Na ta način ne širijo znanje, kot je naloga 
teh institucij, temveč neznanje in zavajanje.  
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FRANKENŠTEINI NOVE DOBE 
 
Prva knjiga o Frankensteinu je izšla 1818. Bila pa je napisana kot 
svarilo pred človekovo predrznostjo – piše v Wikipediji.  
 
Svarilo ni pomagalo. Tudi zaradi naravnih katastrof ki jih 
doživljamo in za katere vemo, da so posledice naših ravnanj, se 
nismo spametovali. V vse hujši obliki se tudi naprej vtikamo v 
naravo ter vse bolj razstavljamo naše originalno bitje. Iz gradbenih 
elementov pa hočemo zgraditi neko popolnoma novo bitje.  
 
Kdo so novodobni Frankenšteini? 

- Kirurzi! Oni imajo največ možnosti »popravljati« božjo 
kreacijo. Pa ne mislim samo na lepotilne operacije!  
Marsikateri del našega telesa je že bil obsojen za v smeti.  
Obrezovanje fantičov je bil še najmanjši problem, saj neke 
religije to delajo sistematično. Problem je, da tukaj ni šlo za 
religijo temveč za takoimenovana »znanstvena dokazila« o 
»nujnosti« tega posega – »za zdravje!«.  
 
Po tekočem traku so odstranjevali tudi mandle in slepo 
črevo. Potem pa »ups—nismo vedeli...da so ti deli telesa 
nujni sestavni deli imunskega sistema!« 
 
Potem je bila ideja odstranjevanja dokj pri vseh puncah v 
puberteti. Sledila je moda odstranjevanja maternice in 
jajčnikov, »za vsak slučaj« in ker po neki starosti »tako in 
tako ne služijo ničemur« (kot so trdili določeni ginekologi!)....  
 
Če si pa imel raka na nogi (tudi, če je ta bil na stopalu), so te 
v pasu kar odrezali in iz tebe naredili torzo (lahko preverite v 
knjigah. To je bilo kakšnih 50-60 let nazaj!). V načrtu pa že 
imajo (o tem se govori in piše), da ti odstranijo celo telo, 
možgane pa ti preselijo v robota. 
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- Psihologi in novodobni (popularni) »modreci« in 

»duhovni učitelji«. Psihologi te v analizah secirajo, potem 
pa koščke tvoje duše postavijo na pladenj. Sedaj vse znaš, 
vse razumeš, vendar od tega največkrat nimaš praktične 
koristi. Ker ne veš kaj bi, se obračaš novodobnim 
»modrecem«, ki pa določijo, da sploh nisi nič vreden 
(seveda, to ti ne rečejo v obraz). Boš pa nekaj veljal šele 
takrat, ko se boš izoblikoval po šablonah, ki ti oni narekujejo.   

 
- Genetiki: Njihovo predrzno igranje boga presega vse meje 

zdravega razuma, na sploh, ko že doživljamo hude posledice 
našega vmešavanja v naravo. Povrh vsega, to kar počno 
nima nobenega smisla. Marsikatero napako, bolezen in 
probleme bi lahko narava spravila v red, če se človek ne bi v 
vse to vmešaval in s tem onemogočal naravi, da opravi 
svoje. Živo bitje je sposobno »čistiti« se in tudi regenerirati 
se!  

 
OPOZORILO: Rešitev ni v tem, da bolezni prenehamo 
zdraviti. Problemi v nas so veliko globlji, kot to 
mislite. Zato spremembe, ki vam popularni učitelji 
predlagajo, vodijo v obratno smer od tega, kar želite 
doseči. Pravo spremembo omogočajo samo metode in 

prinicipi logike, zajeti pod skupnimi imenom Transformna osebnostna 
terapija.  
 

- Danes popularni »terapevti« in »modreci«. Razstavljajo 
kompleksne terapevtske sisteme. Izvlečejo iz njih to, kar se 
njim, na podlagi njihove omejene človeške glave zdi 
potrebno da bi »zaflikali« naša življenja. Vse ostalo pa, kar  
ne razumejo (ali jim ne prinaša dovolj veliki profit), zmečejo v 
smeti. Ne razumejo pa to, kar je najbolj bistveno. Seveda, za 
razumevanje bistva ni dovolj narediti kakšen vikend tečaje in 
prebrati nekaj marketinško usmerjenih a od strani laikov 
napisanih tekstov Potrebna so leta in leta učenja in 
vajeništva.  
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Postali smo tudi popolni individualisti, ki bi prodal ali kar umanknil 
tudi svoje najbližje če so nam na poti uresničitve naših iluzije in 
namišljenih »pravic«. Vsak si domišlja o sebi da je bog in bolj 
pameten in pomemben od katerega koli drugega in da njemu in 
samo njemu pripada ves svet. 
 
In tako smo ustvarili RAK. 
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KAJ JE RAK?  
 
Zagotovo veste, da je embriogeneza proces ustavarjanja človeka. 
Začne se s tem, da se oplojeni jajček začne deliti in nastane 
kopica ENAKIH celic. Te se hitro množijo in postopoma se tudi 
diferencirajo. Ene se začno »učiti« za »poklic«, da bodo koža, 
druge za »poklic« srce, tretje se pripravljajo na delo v »ledvični 
službi« ... Na koncu postanejo zrele celice z določenim 
»poklicem«. One se zružujejo (zaposlijo) v določena tkiva. 
Združitev določenih tkiv ustvari določene organe za določene 
namene.  
 
Ustvarjanje tkiv je možno samo in izključno zaradi natančne 
organizacija in medsebojnega sodelavanja celic, ko vsaka od 
njih opravlja svojo specifično nalogo. 
 
Organi so se lahko ustvarili samo in izključno zaradi  
sodelovanja ter specifične razpodelitve dela in dobre 
koordinacije med raznimi tkivi.  
 
In samo natančno in specifično koordinirano delo organov, je 
omogočilo, da se ŽIVLJENJE nadaljuje in se razvije v vse bolj 
kompleksne oblike in da se na ta način izoblikuje tudi 
ČLOVEK. 
 
A svet se lahko obdrži, če se vsa živa bitja vklopijo in 
podrejejo nekemu organiziranemu programu sodelave, sicer 
se vse sesuje. 

 
PRIPOMBA: Vse to je kot ekspedicija v neke nove in 
oddaljene kraje, ali celo na Mars. Da bi kolonija 
uspešno funkcionirala, morajo v njej biti zastopljeni 
vsi možni profili in poklici: od čistilcev, preko 
kuharjev in krojačev pa vse do znanstvenikov 
najvišjega ranga. 

 
Za potrebna delovna mesta v ekspediciji se sprejemajo prostovoljci.  
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V pripravah na življenje v tej oddaljeni koloniji vsak dobi potrebno 
znanje in opremo. Dobijo pa tudi vse potrebno, da bi primerno 
opravili svojo nalogo, za katero so se odločili na podlagi 
svojih lastnih želja. 
Na samem kraju ekspedicije, ni vač možna sprememba! Vsaki 
(svojeglavi) odstop od programa lahko  sesuje celo kolonijo.  
 
Življenje na Zemlji je tudi ekspedicija, v katerem vsak ima določeno 
mesto in vlogo. Pravzaprav: je BILO tako, dokler človek ni vse sesul. 
Zato sedaj ne gre ravno vse samo po »željah«. Potrebno je najprej 
narediti red! Vsaki mora svoj del nereda počistiti. Šele po tem bo 
vse lahko začelo primerno funkcionirati. 
 
Pospravljanje nereda se je dogajalo do pred kratkem. In smo prišli do 
zadnjih lekcij in »diplomskega ispitu zrelosti«.  
Pri tem završnem ispitu je potrebno zavedati se in slediti poti TOT, 
ki bi nas pripeljela ven iz pekla in čez most na drugo stran, v naš 
pravi svet.  
Vi pa ste se ustavili pred mostom in razbežali vsak na svojo stran. 
Mislili ste, da ste že na pravi destinaciji, pa niste še. 
 
Ni potrebno da verjamete v takšne ezoterične zgodbe. Dovolj je 
poglobiti se v sebe in našli boste močno hrepenenje po pravem cilju 
svojega življenja. Ko to najdete, vse ostalo, kar danes imenujete za 
svoje »sanje« in »svobodo odločanja« bo odpadlo, kot nepomemben šrot. 
A v negativnim predznakom označeni »determiniranosti« pa boste 
prepoznali svojo pravo srčno željo in od vas izbrano usodo. 
 
 
Rak nastane, ko se ena NEUSPOSOBLJENA, ali ne do konca 
usposobljena celica domisli postati samostojna in prenehati služiti 
celoti. Ona se izdvaja in začne bohotenje - torej gre v 
EMBRIOGENEZO. Začne samostojno, brez »centralnega 
vodenja« ustvarjati novo živo bitje. To novo bitje pa je RAK.  
 
Ta proces je pa samo odraz naše, danas tako popularne 
separatistične miselnosti. Živimo v iluziji, da je potrebno samo 
sanjati, ter zadeve vzeti v svoje roke in lahko uresničimo vse, 
česar se zmislimo.  
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S takšno miselnostjo in tudi dejanji, ki jih izvajamo, smo odrezali 
našega boga (na materialni ravni je to fiziologija, ki koordinirano 
vodi naše funkcije) in se sami postavili za vrhovnega vodjo.  
 
Tudi nevroznanost je dokazala, da nismo sposobni zaznati niti vse 
informacije od svojih čutil. Hočemo pa vladati nad ŽIVLJNJEM in 
upravljati čisto vse: od čustev, možganskih funkcij, preko 
spreminjanja spola pa vse do genetskih mahinacij.  
 
Pri tem pa nam niti računalniki ne morejo pomagati, saj mi smo 
tisti, ki programiramo računalnike, rezultate pa interpretiramo s 
svojo omejeno glavo. Ko pa bo računalnik vedel čisto vse sam, 
potem ne bo več potreboval človeško vrsto, za svoje gospodarje! 
 
Ker se imamo za bogove, svoj zgled hočemo prenašati naprej in 
vse kreirati po »lastnem obličju«. Naše »obličje« in uzor, ki ga 
prenašamo je: reži se od svojega boga, separiraj se, postani 
sam bog in samostojna edinka, ustvarjaj lastne kreacije in 
uresničuj svoje sanje. Niti slučajno pa ne vpoštevaj nobenega 
drugega, na sploh ne dovoli, da bi te kdorkoli ali kar koli 
omejevalo v tvojem bogovstvu.   
 
Vaše želje se pa uresničujejo. 
 
Zato se tudi organi ali deli organa usamosvajajo in hočejo delati 
»po svoje«. Na primer del srca začne drugače utripati kot ostali 
deli srca. 
 
Pozabili ste tudi na naš osnovni gradbeni element – na celico. Ona 
je tudi na nek način inteligentno bitje – kot so to ugotovili pri 
preučevanju enoceličnih organizmih. Za svoj obstoj pa ne 
»izkorišča« druge, ker vse potrebne organe ima v sebi.  
Zato tudi celica privzama vaš uzor in odreže vas — ki ste se ji  
postavili za »boga«, kot ste vi oderzali svojega. 
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In kakor vi hočete svet in sebe oblikovati po svojem, celica hoče 
isto. Novo bitje, ki ga je ustvarila je pa RAK— ubijalska spaka, nič 
drugačne, kot ste vi, z napotki popularnih učiteljev nardili od sebe.   
 
In tako kot vi ne sprejemate nobeno vmešavanje v vaše življenje in 
ne dovolite, da vas kdorkoli zmoti ali ovira v uresničevanju vaših 
»sanj«, tako tudi rakasta celica ne dovoli nobeni terapiji da jo zmoti 
in ovira pri  uresničitvi svojih »sanj« in bohotenju. In nikakor se ne 
dovoli podrediti, da bi naprej stregla vam. 
 
Zato je »jesti jabolka spoznanja« in igrati se boga izvirni in najbolj 
hudi »smrtni greh«. Smrt od raka pa nikakor ni preprosta!  
Hoteli smo odleteli v neskončne višave našega ega in zagrabiti 
Sonce. Ono pa nam je raztopilo krila. Padec pa je popolnoma 
razčlovečeno, postopno in mučno umiranje. 
Vendar to tako mora biti. Mi smo hoteli tako! Mi smo dali zgled: 
»UBIJ SVOJEGA BOGA«!  
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SAMI SMO IZBRALI S SVOJO PROSTO VOLJO! 
 
Hoteli smo ustaviti naravno selekcijo, vendar ravno s svojim 
ravnanjem smo ji mi sami omogočili delovanje in celo postali 
orodje v njenih rokah.   
Namreč, naravna selekcija umakne vse, kar ni primerno za 
preživetje.  
Negativna karma pa obremenjuje tega, ki je zlorabil življenje. 
(»Karma« pomeni POSLEDICE NAŠIH RAVNANJ). 
 
Pred 28 leti, po »osvobajanju« in osamosvojitvi so bile dane dve 
poti.  
Dobili smo pot in metode, zajete pod imenom »Transformna 
osebnostna terapija«. 
Ponujena nam je bila tudi pot »Ameriških milionarjev« , »pozitivne 
miselnosti« in drugih hokuspokusov. 
 
Nihče vas ni prisiljeval! Na podlagi vaše svobodne volje ste izbrali 
to drugo pot, saj se vam je zdela bolj vabljiva. Tudi na številna 
opozorila strokovnjakov iz različnih področij se niste odzvali, niti 
toliko ne, da bi preverili in premislili to, o čem so vam govorili. 
 
Pot popularne miselnosti pa ni samo slepa ceste. Z njo kreirate 
tudi RAK.  
Naloga naravne selekcije v mikro obliki, na ravni telesa je, da 
uklanja iz nas vse, kar ni v radu in bi nam škodovalo. Zato bi 
rakasta spaka morala biti umaknjena. Vendar ona je danes postala 
materialna oblika vaše miselnosti in vašega značaja, ki ste jih 
ustvarili na poti (Ameriških milionarjev), ki ste jo sami izbrali. Ona 
ja vaša last, ki ste jo ureničili s svojo prosto voljo. Zato nihče je ne 
more umakniti, če je vi prostovoljno ne predate. Vendar vi se ne 
odrekate svojega značaja! Tako se tudi rakastva kreacije ne 
odreka svojega. 
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Kot če bi imeli tovarno iz katere na izhodu prihajajo škartni izdelki, 
seviserjem pa bi trdili, da v vas vse dela pravilno in ne bi jim 
dovolili pristop do strojev, ki  pa so očitno v okvari- sicer ne bi 
gotovi izdelek bil neprimeren.    
 
Vaša karma – posledice vaših ravnanj - pa je smrt, ki vam jo 
uresniči kreacija, ki ste jo sami ustvarili.  
 
Tudi vaša želja, da postanete BOG, se je uresničila. Želeli ste  
naredi red v tej božji kreaciji, ker vam ni bila všeč. Za to ste molili, 
meditirali in dovlačili božjo energijo. 
Energija vas je ubogala in uresničila to, kar ste od nje hoteli: 
poskrbeli ste, da se zlikovci, ki ustvarjajo trpljenje umaknejo iz 
sveta  
 
V iluziji vsemoči pa rad pozabljamo na možnost, da smo mogoče 
ravno mi to zlo, ki mora biti umaknjeno s tega sveta!  
 
»Bog« je hotel drugače! Dal nam je možnost in pot RECIKLAŽE (s 
pomočjo Transforma osebnostna terapija). S temi metodami bi 
lahko omogočili, da se iz nas izlušči in v popolnosti uniči samo 
umazanija! S tem bi se izboljšalo ne samo naše osebno stanje 
temveč bi se postopoma zmanjševala tudi umazanija v svetu. 
Ob tem procesu smo v popolnosti spoštovani in so vpoštevane 
naša volja, želje in razum. Saj pri tej metodi nam je dovoljeno priti 
do besede, ter dobiti primerne odgovore na naša vprašanja, upore 
in dvome. V tej metodi se nič ne dogaja brez da bi se v popolnoti 
zavedali in globoko razumeli za kaj gre in brez da bi v popolnosti 
razumeli in strinjali se z »ukrepi« in spremembami, ki ob tem in po 
tem sledijo. 
Vi ste pa to odklonili.  
 
O vsem tem in o nevarnosti zaradi »duhovnih irgačkanj« sem vas 
poskušala opozoriti na delavnici pred kratkim.  
Ali ste bili na tej delavnici?! 
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Ni nič narobe z vašimi molitvami.  
Ni nič narobe v klicanju božje energije.  
Popularna miselnost vas uči, da je dovolj močno želeti in meditirati 
na to, kar si želite uresničti. In to je res. 
Problem je samo v tem, da niste hoteli zavedati se, kaj vse to 
pomeni v konkretnem življenju in kako deluje »boža energija«, ko 
ga privlečeš v sebe in svoje okolje!  
 
Rešitev za rak je zelo preprosta. Kljub temu, za veliko večino ljudi 
bo ostal neozdravljiv. Moje izkušnje so pokazale, da bo karcinotik 
raje umrl, kot da bi vsaj malo odluščil od svojega neskončnega ega 
in iluzije o svoji »dobroti« in »vsevednosti«.  
 

MOČNO UPAM, DA SE PROBLEMI V ZVEZI S TEM TUDI 
SPREMINJAJO. 

 

 
 
 
 
 
 
  

Period v katerem trenutno živimo, je čas karcinoze. 
Vsi jo imamo v sebi v tej ali oni obliki. To je, kot se 

zdi, zadnji sloj, čez katerega se je treba prebiti. 
Obtičali smo pa v »porodnem kanalu« in smo na 

tem, da se zadušimo. Bog nas zastonj gura naprej, 
če se mi upiramo. Upiramo se pa zato, ker se ne 

zavedamo kaj energetske in teoretske zadeve  
pomenijo in kako se kažejo v konkretnem življenju. 
Naloga Transformne osebnostne terapije je pa, da 

nas pripelje do zavedanja. 
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ZAKAJ NEKI LE PREŽIVIJO, CELO 
OZDRAVIJO? 
 
Nimam veliko izkušenj z rakavo boleznijo, imam pa zelo veliko, z 
rakavim značajem!  
Kot sem to že omenila, človek z rakastim značajem bo raj umrl, kot 
da bi se odpovedal vsaj koščku svojega ega in iluzije o sebi in 
svojem »bogovstvu«.  
To še bolj velja za obolelega z rakom. Nikakor noče/ne more sprejeti 
in priznati sebi, da je izgubil bitko in le ni postal bog, ko pa je bil 
tako zelo prepričan v to, saj se mu je cilj zdel na dohvatu roke. 
 
Z druge strani, v bolezni je rakasti značaj še dopolnjen s 
(opravičenim) strahom od smrti. Z rakom oboleli človek se močno 
oklepa življenja. To pa, v našem, tudi sicerjšnjem 
dvodimenzionalnem stanju pomeni tudi to, da ne sprejme nobeno 
spremembo sebe in svojega značaja, saj vsaka tovrstna sprememba 
je v resnici majhna “smrt”.  
Izhod in ozdravitev pa sta v nasprotni smeri. Namreč, preživel bo tisti, 
ki dovoli, da njegov “zlikovec” umre.   

Tudi sicer vsi imamo problema s spremembami.  
Terjamo jih, ko pa za to dobimo možnost in priložnost, pa jim se z 
polno močjo upiramo. Vse naredimo, da do sprememb ne pride in 
da vse gre naprej v navajenih kolesnicah. 
 
 

 
  

Preživel	bo	tisti	človek,	ki	si	bo	dovolil	da	umre!	
Umreti	pa	mora	naš	karcinotični	značaj;	

Izginiti	mora	ta,	nam	znani	JAZ;	osebnost,	o	kateri	trdimo	
da	to	smo	MI,	da	se	takšno	“poznamo”.			
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Ta naša rigidnost se še bolj kaže, ko gre za pravo in globoko 
transformacijo po metodah Transformne osebnostne terapije. Pri 
tem se ne spreminja samo naše okolje in okoliščine temveč mi 
sami.  
Strahu postati drugačen se pridruži še ena slutnja smrti.   
Ja, res je! »Umiramo« kot hudobci!  
Vendar pri ozaveščanju umira samo hudobija, ki je z »elektrolizo« 
izdvojena iz naše »legure«! Pri tem pa se naše očiščeno bitje 
preporojen dvigne iz pogorišča, sposoben si ustvariti novi svet, ki 
bo boljši od ravnokar napuščenega.   
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Mi, namreč, nismo »zmes« v katerem lahko razdvojiš seme od 
plevela.  
Mi smo zlitine (legure), kjer je naš originalni, božji značaj 
»kemično« povezan in zlit s številnimi zmesmi, deformacijami in 
smetmi.  
In smo kot npr. voda, ki sta jo ustvarili dva plinovita elementa.  
 
Zato se na vprašanje kaj je dobro in kaj ne (pri nas ali pri drugih), 
ne da odgovoriti, kot kar v vodi ne moremo kar tako pokazati kateri 
je kisik in kateri vodik. 
 
Zato mi tukaj, v tem našem peklu pri nobeni lastnosti nismo 
»dobri« ša manj pa »božji«. Sestavljeni smo od štvilnih 
»osebnosti«, ampak vsaka od njih je legura, oziroma neka masa, 
ki niti najmanj ni podobna elementom iz katerih je sestavljena.  
 
Če pa te osebnosti potlačimo ali jih mečemo stran, kot poučuje 
popularna miselnost, smo odvrgli tudi njihove sposobnosti in tudi 
tisto malo božjega, ki je v teh naših »legurah«.  
Raztrgani ostanki božjega, ki jih še imamo v teh svojih »legurah« 
se hudo borijo priti do izraza in, kot tista tretja dobra vila v 
Trnuljčici, poskušajo vsaj ublažiti prekletstvo: trpljenje in propast, ki 
bi nas doletelo zaradi umazanije, ki se je nabrala v nas.  
 
Kot pri teh spojinah, tako tudi mi potrebujemo specialno 
»elktrolizo«, ki je edina v stanju izločiti sestavine in tako razdvojiti 
naše božje dele od smeteh. 
 
Karcinotični značaj je videti zelo božji! Je pa najbolj nevarna zlitina.  
Ravno ta neprepoznavnost jo dela za veliko bolj nevarno, kot bi 
sicer bila. Saj je zavajanje, kot pesem siren, vendar tukaj ubija in 
zapelje tudi človeka samega, ki ga nosi v sebi. 
 
Človek s svojo nespametno glavo ne more si narediti »elektrolize«, 
ki bi izdvojla smeti od božjega. S pomočjo ozaveščanja pa 
OMOGOČI, da se ta proces odvije v njem. 
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Kdo dela to »elektrolizo«?  
»Smetlarji« z drugega nivoja!  
Ni v moji domeni, da se ukvarjam s tem »drugim nivojem«. To je 
popolnoma nepomembno pri zdravljenju, kot je za nas, porabnike 
nepomembno kdo in kako je sestavil računalnik in kako nam 
internet posreduje podatke. 
 
Vi ne »verjamete« da računalnik in internet delujeta. Vi VESTE da 
to deluje. Dovolj je, da uporabljate svoj računalnik po navodilih in 
takoj vidite da dela. 
Na ta način tudi jaz ne »verjamem« temveč vem, da ta drugi nivo 
funkcionira. Tudi vi se lahko hitro prepričate o tem. Dovolj je da, 
podobno kot pri računalniku, delujete na podlagi »napotkov za 
uporabo« in dokazila bodo v takojšnjih konkretnih rezultatih.  
 
Ti božji »smetlarji« delajo reciklažo v nas.  
In vse to tudi čutimo. Najbolj neprijetno zna biti to »umiranje 
zlikovca« Namreč, ko smo se pripravljeni predati, potem ko smo se 
zavedali, da smo (točno kjer, kako in zakaj) res hudobci, smo 
omogočili da se hudobija, s pomočjo »elektrolize« izdvoji in 
»reciklira«. Torej – zlikovec umira.  
 
Največkrat se to dogaja zvečer, ko imamo čas, da se umirimo in 
podoživimo svoje stanje. 
Če se prepustimo »umiranju«, drugo jutro se zbudimo do konca in 
popolnoma novi in, nikoli se ne vračajo stari problemi! Spontano 
(brez kontrole, brez odpovedovanja in brez trpljnja) živimo svoje 
novo stanje in novo življenje. 
 

PRIPOMBA: Tukaj se lahko izražam samo v 
prispodobah, s katerim vam želim razložiti principe. 
TOT je PRAKSA, ki jo lahko doživite samo v praksi. 
Ta praksa pa ni podobna nobeni drugi, danes znani 
terapevtski metodi.   
Vpogleda v praktično stran te metode ozaveščanja 
boste dobili v brezplačnih e-knjigicah na moji 

spletni strani. (»Marjan O. in jaz« in »Absurdnost v naši vsakdanji 
miselnosti«.) 
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Ker se že tako in tako vsi in vedno UPIRAMO spremembam, 
zaradi tekšne korenite spremembe sebe, pa še tega občutka 
»umiranja«, ki zna biti malo le zastrašujoč, ni vas težko prepričati, 
da sprejmete druge metode. One so videti enake »moji« metodi, 
vendar v resnici NIČ KONKRENEGA NE SPREMENIJO V VAS. 
Ravno zato se vam zdijo bolj prijetne od moje ponudbe in jih imate 
za »božje«, čeprav to niso.  
Po ukrepih drugih metod vaše smeti so še naprej ostale v vas in 
tudi vi nadaljujete hoditi po slepi cesti, ki ste jo tudi prej hodili. Kdaj 
se bo vse sesulo je odvisno od tega ali ste šele na začetku te 
slepe ceste, ali pa ste že bližje slepemu koncu. Človeštvo pa je v 
glavnem že zelo blizu zapore, ki jo ni možno s popularnimi 
metodami prebiti ali umakniti.  

 
OPOZORILO: Ponovno povdarjam, da to o čem pišem in 
kako pišem ne bo imelo nobenega učinka, če boste vse to 
hoteli speljali na način, kot to delate pri drugih 
metodah. Učinek je odvisen od KONKRETNEGA NAČINA, NA 
KATEREGA HOČETE IMPLEMENTIRATI DOLOČENO TEORIJO.  

Enako, kot pri kuhariji. Recept je lahko izjemno dober in natanančno 
napisan. Dobre jedi ne bo od njega, če boste, kot to delate v zvezi z 
človekom, v nekem "uzviešenemu duhovnemu stanju" meditirali in 
zakričali: "Bog, dovolim ti, da očistiš to zelenjavo od smeteh, ga 
postaviš v svoj pisker in ga še skuhaš na svojem štedilniku ".  
Jaz vas bom naučila (če boste pristopili v konkretni individualni 
učnoterapevtski proces) kako natančno pripraviti vse, in kako 
vklopiti božji štedilnik. Šele po tem bo ta štedilnik lahko skuhal 
vašo jed.  
 
Prihajali so mi rakasti bolniki in moledovali za pomoč in govorili, da 
sem jim jaz zadnje upanje, niso pa bili pripravljeni narediti niti 
najbolj preproste lekcije. Celo to ne, da mi dajo prave 
anamnestične podatke o svojem stanju ali pa da pokličejo, kot sem 
jim naročila. 
 
Ali pa so pri prvih znakih izboljšanja takoj odnehali in se jim ni dalo 
dopovedati, da to vse še ni dovolj za pravi uspeh. 
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Veliko njih sploh ni hotelo sprejeti niti najmanjših omejitvi. Tudi tisti, 
v završnih fazah, niso hoteli sprejeti, da so bolniki in da se je 
potrebno temu primerno obnašati in resno se lotiti terapije, če 
hočejo nekaj doseči. 
 
Zaradi vsega tega ne morem govoriti o izkušnjah ozdravitve 
rakastih bolnikov. Vem pa natančno, kaj so ovire, ki so 
onemogočale zdravljenje.  
Na podlagi teh in takšnih konkretnih podatkih in izkušnjah, jemljem 
si pravice dati hipotezo o vzrokih preživetja, celo ozdravitve pri 
tistih, ki jim je to uspelo.   
 
Milena 
Bila je moja pacientka že nekaj časa, ko je natipala vozel v dojki. 
Seveda, šlo je za rak. 
Jaz sem ji razložila moj (homeopatski) pristop terapiji, povedala 
sem ji pa tudi medicinsko stran.  
Za »domačo nalogo« pa sem ji natančno razložila, kako bo skozi 
proces ozaveščanja prišla do prave odločitve v zvezi s terapijo 
njene bolezni. Namreč, samo skozi ozaveščanje po principih TOT 
lahko dobimo pravo rešitev in smo sposobni narediti pravo 
odločitev, ki zagotavlja pravi uspeh, ne glede na to za kaj gre.   
 
Trdila je, da ji ozaveščanje pri tem ni potrebno, saj je ona 
odločena, da bo ostala na moji trapiji in niti slučajno noče 
medicinsko. Trdila je, kako mi popolnoma zaupa in mi se 
prepušča. 
 
To je, seveda, zelo odgovarjalo mojemu egu, vedela sem pa, da 
mora skozi ozaveščanje dobiti prave usmeritve. Nisem jaz ta 
»učitelj« ki daje lekcije. Jaz sem samo inštruktor, ki domače 
naloge dobivene od božjega JAZ-a pomaga postaviti in primerno 
rešiti.  
 
Najprej se je upirala, saj je bila prepričana v svojo odločitev vendar 
sem jo uspela pregovoriti.  
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Dobila je spoznanje, ki jo je presenetilo in s katerim nikakor ni bila 
zadovoljna. Namreč, skozi ozaveščanje je dobila odgovore in 
razlage, da mora sprejeti in zakaj mora sprejeti od strani medicine 
ponujeno terapijo.  
Tudi moj ego ni bil zadovoljen s takšnim »odgovorom«, bilo pa je 
jasno da je spoznanje pravo (imelo je »pravi okus«). Takšnimi 
pravimi spoznanji moram slediti tudi jaz (tudi, če mi osebno ne 
odgovarja), ter pacientu pomagati narditi lekcijo do konca, kot je 
treba.  
 
Na podlagi nadaljnjega procesa ozaveščanja in dogodkov, ki so 
sledili, Milena je spoznala, da v ozadju njene odločitve (za mojo 
terapijo) niso bili pravi motivi za njeno dobrobit, temveč je tičal 
hudobec, ki je hotel uresničiti svoje interese in cilje. Ta hudobic je 
bil napuh in ošabnost. Ta njen ošabnež pa je hotel doseči oblast 
nad drugimi in je potreboval čaščenje ter hlapce, ki mu strežejo. 
Potreboval je občutek, da je nekaj izjemnega in da zato vsi skačejo 
okoli njega.  
 
Milenina bolezen in terapija pri meni je bila idealna priložnost, da 
hudobec pride na svoje. Namreč, moj pristop je individualen in 
sem pacientu skoz na razpolago.  
Ošabež bi bil srečen, Milena bi pa imala občutek (v resnici pa 
iluzijo) da se ji stanje izboljšuje. 
 
Ker pa so naši zlikovci nezasitni, ošabnež bi hotel vse več oblasti 
nad mano, in da mu vse več strežem in ugajam. Pa tudi sicer, če 
bi Milena ozdravela,  jaz bi se prenehala ukvarjati z njo. 
Milenin hudobic bi takrat v popolnosti izgubil ravno to, kar uporno 
hoče imeti. Rešitev za hudobca je, da Mileni ne dovoli ozdraveti in 
po možnosti, da ji še poslabša njeno zdravstveno stanje.  
Preprosto povedano: več, ko bi se trudila, Milena bi postajala vse 
bolj bolna.  
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PRIPOMBA: Mi smo še kako sposobni, tudi zavestno, še 
večkrat pa delno zavestno ustvariti bolezen ali vsaj 
onemogočiti ozdravitev.  
 
V medicineksem tretmanu Milena je bila samo 
števila, ena med številnimi drugimi. Na ta način je 

zlikovec bil dotolčen. Če Milena ne bi ozaveščala, ta njen obupani 
hudobec bi jo zagotovo odpeljal v smrt. 
Medicinksi tretma je Mileni pomagal pri tem, da dojame resnico o 
svojem stanju, da se zaveda kakšen hudobec tiči v njeni 
podzavesti, s kakšnimi cilji in kam jo pelje in kako bo celotno njo 
žrtvoval, za svoje cilje.  
Groza ob spoznanju kaj ima v sebi, jo je motiviralo, da v procesu 
TOT tudi predela tega zlikovca. 
 
PRIPOMBA: Jaz nisem govorila Mileni moje kritike o njej niti ji 
govorila kakšna naj bi bila! Jaz, kot človek ne morem vedeti kaj vse 

ona ima v sebi. Še manj pa vem poti, ki so primerne 
izključno za njo, v določenem momentu in določeni 
situaciji.  
Govoriti nekom kaj v njem ni prav in kako bi moralo 
biti ter mu narekovati postopke kako nekaj ustvariti 
je, kot dati nekom prepisati neke čudovite kaligrafske 

znake. On jih lahko brezhibno prepiše, vendar s tem ne bo postal 
sposoben uspešno živeti in sporazumevati se v neki tuji zemlji, s 
tujim jezikom in čudnimi pismenkami. Popularne metode pa ravno tako 
delajo. Povrh vsega te učijo kaligrafije »arabščine«, saj ti niti ne 
dajo priložnost, da poveš, da boš živel na »Kitajskem«. 
Moja naloga je, da pacienta usmerim v pravo smer, kot če bi nekoga 
opomnili naj pogleda tudi v omarico za pisma ker je možno, da željno 
pričakovani odgovor ne bo prišel po e-pošti, kot ga pričakuje, temveč 
po klasični.  
Če naprej primerjamo z jezikoslovjem: Moja naloga je pomagati 
pacientu razumeti sporočila, ki jih je dobil v nekemu, njemu še 
tujemu jeziku. Pri temu ne samo da mu prevajam temveč ga tudi 
poučujem ta novi in drugačen jezik komunikacije.  
Učim ga tudi, kako razumeti spoznanja in napotke za implementacijo 
teh spoznanj v konkretno, vsakdanje življenje. Samo pravilno 
razumevanje in pravilna implementacija lahko človeka pripelje do 
željenih rezultatov, ne glede na to ali gre za področje zdravja ali 
službe ali za katero koli drugo področje.  
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Mileni so na onkologiji določili najprej nekaj pripravljalnih injekcij, 
po kateri bi sledila opracija... 
Čeprav je ta del medicinskega tretmana bil samo neki uvod in 
priprava na operativni poseg, že po drugi injekciji je njen tumor 
praktično izginil. Nad tem so vsi bili presenečeni, ker po teh 
injekcijah niso pričakovali nobeno spremembo samega tumorja. 
 
Mileno ni ozdravila injekcija, ki so ji dajali.  
Ozdravilo jo je ozaveščanje, in da je sledila napotkom, ki jih je s 
pomočjo ozaveščanja dobila. Brez ozaveščanja nobena terapija ji 
ne bi pomagala. 
 
Epifanija, ki zdravi 
Pred leti so bile zelo popularne knjige, ki so jih pisali tisti, ki so, kot 
po čudežu, ozdraveli od neke težke bolezni. Med tem je bilo največ 
ozdravelih od raka. 
Pri vseh teh ljudeh so za ozdravitev bila ključna »KLIK spoznanja« 
o njihovih hudobijah in napakah. Ta spoznanja so jim »koleščke« 
postavile v prave položaje, kar pa jim je obrnilo življenje v neko 
čisto drugo in drugačno smer. To je imelo za posledico 
OZDRAVITEV. 
 
Redki so ljudi, ki jim spontano klinke spoznanje po katerem 
ozdravijo. Pa tudi sicer, do takšnih spontanih »klik«-ov pride v 
izjemno močnem trpljenju ali stresu. 
Zato na epifanijo kot terapevtsko metodo ni bilo možno zanesti se.  
 
S Transformno osebnostno terapijo smo dobili pot in pravila kako 
hoditi po tej poti. Če tem napotkom sledimo, nas pripelje do  
zdravilnega »klik-zavedanja«. In, kot v šoli: če se pridno učimo ves 
čas, nikoli ne bomo dobili slabih ocen in ne bomo pred 
nevarnostjo, da nas izključijo iz šole. Tako z narejenimi lekcijami 
preveniramo hude klofute od življenja. 
Sicer metode Transformne osebnostne terapije morajo postati stil 
življenja. Kot pri plesu: ko nam koraki pridejo »v kri«, spontano in 
brez kontrole in napora lahko plešemo svoj življenjski ples.  
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Medikamenti ki ubijajo 
V alternativnem »zdravljenju« so nekaj časa bile popularne 
specialne hude diete in/ali pitje npr. petroleja in podobnih strupov. 
Hipoteza pri obeh je bila podobna: izstradati, oz. ubiti rakaste 
celice.  
 
Uradnomedicinski medikamenti in postopki, ki se uporabljajo v 
zdravljenju raka so vsi (bili) zelo strupeni, večinoma tudi 
karcinogeni.  
Takšna terapija raka je zame bila vedno totalna kontradikcija in 
farsa. Neumno je bilo pričakovati, da bodo te, za karcinogeno 
priznane snovi, sedaj, ko jih uporabljajo v terapiji, ubijale samo 
rakaste celice ne pa tudi sprovocirale novi rak pri še zdravih 
celicah. 
 
Medicinska filozofija je v resnici bila podobna alternativni. 
Opravičena je, samo jo je treba le drugače razumeti. Namreč, one 
niso delovale s tem, da so izstradale in ubijale celice 
konkretnega raka. One so uničevale človeka s karcinotičnim 
značajem, da bi imel manj energije in moči, da še naprej 
ustvarja in hrani rakasto tvorbo. Bolj trmasto ko je vztrajal pri 
svojem, bolj močno ga je bilo treba »trpinčiti«, da bi, čisto izstradan 
in na tleh, odnehal ustvarjati raka.  
Če je nekdo zelo trmast, mora doživeti totalni razkroj vsakega 
njegovega ponosa v razčlovečenemu umiranju.  
Če pa si je dovolil zlomiti se, lahko je živel.  
 
Bila sem del medicine in do pred nekaj leti sem jo še precej 
spremljala. Zato dobro vem, kaj in kako se je dogajalo.  
Medicina je postajala vse bolj korumpirana a mogoče le manj 
ošabna.  
V resnici to, kar v zvezi z medicino označujete za korupcijo, je 
samo ta »poslovni model«, ki ga, v tem ameriškem kapitalizmu 
poveličujete in ga imate za neoporečnega!  
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Zdi se, da ko so v medicini PREVZELI ta novi »poslovni model«, 
jim se je interes zamaknil s pacienta na denar. 
Ne boste verjeli! Vendar ravno to je bilo v korist človeštvu. 
 
Namreč, vsi ste vedno (danes še več kot prej) zlorabljali medicino 
in medicinarje. Vsi drugi ste (tudi že v socializmu, v tem 
kapitalizmu pa še huje) znali krepko zaračunati svoje usluge, dok 
smo mi morali »zaradi humanosti« delati zastonj. In, ko ste vi s 
svojim ravnanjem uničili svoje zdravje, medicinci naj bi to, kot z 
čarobno palčko vse reševali v hipu. Danes se tej zlorabi 
zdravniške srenje priključila množica novodobnih čudodelcev, ki 
jim je edini cilj bogatiti se na račun bolnega človeka. Vse naredijo, 
da človeku najprej uničjo zdravje. Ko pa se zalomi, potem naj bi 
medicina s čarobno palčko in zastonj vse to v red spravljala. Če 
ne, pa je kaznovana. Tisti, ki pa so zapacali zadeve, pa se krasno, 
s polnimi žepi izmuznejo.  
 
Ne ščitim institucijo medicine. Saj sem jo tudi jaz napustila, zaradi 
razočarenja v medicino in medicince.  
 
Sami smo krivi, da smo bili zaslepljeni z iluzijo našega humanega 
lažnobogovskega svetništva, pa nismo videli kako nas v resnici 
imate za hlapce ki naj bi spravili v red vse probleme, ki ste jih sami 
izzvali.  
 
Sicer pa tri najbolj lažnobogovska poklica so: zdravnik (sedaj pa 
tudi ta namnožena »alternativa«), župnik in odvetnik!  
 
Zdravnik je prepričan, da je gospodar nad življenjem in smrtjo a 
pacient je totalni butlj, ki nima pojma. In z izrazi: »Naj vas nič ne 
skrbi! Mi že vemo! Samo se prepustite« so po kratkem postopku 
odkljukali vsa opažanja in pripombe pacientih. Celo meni je tako 
povedal ginekolog po carskemu rezu, na moje pomisleke in 
občutke, ki sem mu jih hotela povedati kot anamnestični podatek.  
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Psihologija in tudi religija sta opozarjali na človekovo odgovornost 
za svoje stanja. Opozarjala sta, da trpimo zaradi GREHOV. Freud 
pa je to še posebej raziskal in postavil psihoanalizo, s ciljem da bi 
izbrskali te »grehe« iz podzavesti.  
Vendar, zdravniška srenja je hotela biti vsemogočni lažni bog a 
ugotovitve psihologije so zmanjševale njihove tovrstne zasluge. 
Zato so vse bolj umikali iz uporabe tudi najbolj uradno in priznano 
psihologijo. Menili so, da človek in njegova psiha (s tem tudi 
psihologija) nimajo kaj početi v pričo »znanstvene« in objektivne 
strokovnosti in vsevednosti zdravnikov.  
 
To je odgovarjalo tudi ljudem! Tako so v medicincih dobili hlapce, 
ki jim obljubljalo rešitve za vse, ne glede kaj počno in kako živijo in 
razmišljajo. 
 
Danes pa, kot je videti, psiha je zanimiva samo za markting in za 
številne, ki jo zlorabljajo za svoj zaslužke.(več o tem v knjigi: 
»Nevromarketing razbija iluzije«) 
 
Vse to je botrovalo temu, da se je rakasti (lažnobogovski) značaj, s 
tem tudi rak razraščal in da je bil odporen tudi na najbolj strupeno 
terapijo.   
 
Ko so zdravniki preusmerili svoj interes v denar, so dali stran nekaj 
svojega lažnobogovskega ega. Niso več bili zainteresirani 
postavljati se pred ljudi kot edini in vsemogoči rešitelji. In niso več 
bili pripravljeni sami nositi vso breme in odgovornost za probleme, 
ki so jih ljudje sami sebi zakuhali. Zato so »dovolili« da se vsaj del 
odgovornosti za uspeh terapije prenese tudi na pacienta. 
S tem so največ koristili bolnikom.  
 
Demoklijev meč  
Ali poznate zgodbo o Demoklejevemu meču? 
“Damoklejev meč je prispodoba iz starogrške zgodbe o Dioniziju 
II, sirakuškem tiranu v 4. stoletju pr. n. št. in njegovem dvorjanu Damokleju. 
Dvorjan je laskal svojemu vladarju, da je velik mož in srečnež. Dionizij mu je 
za en dan prepustil sladkosti vladanja. Damokleju so tisti dan stregli z vseh  
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strani in upoštevali vse njegove zahteve, a je tiran Dionizij nad prestol dal 
obesiti oster meč na tanko žimo iz konjskega repa. Grozeči meč naj bi  
Damokleja opozarjal na nevarnost, ki se ji vladar izpostavlja spričo tekmecev 
in zavistnežev. Še pred koncem dneva je Damoklej svojega vladarja prosil, da 
ga reši nevarne preizkušnje.  
(Wikipedija: https://sl.wikipedia.org/wiki/Damoklejev_meč ) 
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Nedolgo nazaj sem slučajno poslušala na radiu neko pripoved o 
eni mamici, ki se po terapiji raka že veliko let dobro drži. En 
mimogrede povedan stavek me je spomnil na psihoterapevtsko 
metodo, ki se je začela uporabljati menda najprej pri alkoholikih in 
narkomanih, sedaj, kot sem iz tega stavka ugotovila, tudi pri raku. 
 
Gre za »mantro«, ki jo pacient mora ponavljati in tudi sprejeti. Bil je 
nekako v tem smislu: »Jaz sem alkoholik/narkoman in nikoli ne 
bom drugačen...«. 
Točne formulacije se ne spominjam več.  
Bila sem zgrožena, da ljudem sugerirajo, da nikoli ne bodo 
drugačni.  
 
Iz pogovora v tej oddaji je postalo jasno da na podoben način 
delajo tudi pri rakastih bolnikih.  
 
Sedaj sem razumela zakaj se v uradni psihologiji dela na ta način.  
(Seveda, njihov način izražanja je bolj sofisticiran, da ne bi 
prizadeli občutljive duše bolnikov. Vendar s tem se jim dela samo 
škoda. Več o tem pozneje.) 
 
S tovrstnimm pristopom se poskuša človeku »zabiti« v glavo in 
zavest resnica o njemu. To ima za posledico zbijanje njegove 
lažnobogovske samozavesti. 
 
Lažnobogovska samozavst je lahko prirojena hudobija, lahko pa je 
umetno implantirana in/ali izgrajena v človeku.  
 
Če nekdo dela to, za kar je sposoben oz. če je sposoben za delo, 
ki ga opravlja, nima problema s samozavestjo. On to dela 
spontano in samoumevno, saj to je njegova REALNOST. Za njega  
ne obstajajo čustva in pojmi vezani za samozavest. Šele 
opazivalec, ki ga opazuje od zunaj, ga lahko opiše kot 
samozvestnega in suverenega.  
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»Moderne« metode za dvigovanje samozavesti so bile alkohol, 
cigarete, droge... Po tem je v ta namen (zlo)rabljena meditacija, 
joga, pa tudi modrovanja o (nerazumljenih) modrostih, duhovni 
hokuspokusi, metode sugestije, pozitivne afirmacija in novodobne 
mantre o obliki: »jaz že imam prav«, »meni pripada« »imam pravo 
da živim svoje sanje« ali pa »metode kako se upokojiti mlad in ob 
tem luksuzno živeti«). 
 
Cilj teh metod je uničenje/potlačevanje »signalnih lučk«, ter  
kreiranje ILUZIJE, da smo sposobni, čeprav so naše sposobnosti 
ostale na isti ravni (in z enakimi napakami), kot so bile poprej.  
 
Na ta način si ostvarimo začaran krog. Namreč, bolj ko 
potlačujemo, signalna lučka se bolj močno trudi z opozorilom 
prebiti na površje (v našo zavest).  
Če jo hočemo utišati, moramo še bolj močno potlačiti, kar pa 
povzroča še močnješji odziv signala ... 
In tako, v borbi za premoč samega nad sabo UMETNO 
USTVARIMO lažnobogovsko »samozavesti«.  
Signalna lučka (nesamozavst) pa nam je samo hotela pomagati 
postati uspešen.  
 
Če se na nadzorni plošči našega avta prižge rdeča lučka, niti 
slučano ne pomislimo ravnati tako, kot to delamo do sebe. Ne 
odrežemo jo, ne dopovedujemo avtu, da je sposoben voziti pa tudi 
sebi ne poskušamo dopovedati da ta lučka ne pomeni ničesar.  
Hitro poiščemo najbližjega seviserja.  
 

 
  

Nesamozavest je v resnici signalna lučka, ki 
nas opozarja, da delamo nekaj, za kar nismo 

dovolj »primerni«. Oziroma, da nekaj ni v redu 
z našim delom (obnašanjem, razmišljanjem...), 

ki ga opravljamo. 
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Popolnoma nam je normalno, da bo seviser razkopal avto, da bi 
ugotovil v čem je napaka. Šele tako jo bo lahko popravil.  
 
Lahko da se signalna lučka prižge, ali je celo onemogočeno 
speljevanje samo zaradi tega, ker nismo pripeli varnostni pas ali 
nismo dobro zaprli neka vrata. Lahko pa da se je sesul motor. 
Tudi računalnik ne bo delal, čeprav mogoče gre samo za neko 
piko, ki smo jo postavili na napačno mesto.  
 
Enako tako je tudi pri človeku. Vzrok nesamozavesti je lahko neki 
»kratki stik« v našem premišljevanju. Lahko da smo samo 
spregledali neko »piko«. Lahko pa da je nekaj hudega v nas.  
 
Z metodam TOT se obračamo navznoter in se zlijemo in 
podoživimo svojo nesamozavest. Če ji primerno pristopimo, 
VEDNO dobimo jasne informacije o tem, za kaj sploh gre.  
Kot »AHA-doživetje« bomo spoznali kje, v čem in zakaj smo 
nesposobni. Izvedeli bomo pa tudi to, kaj je potrebno (korak za 
korakom) narediti, da se izboljša naša sposobnost. Ali pa dobimo 
pot in usmeritve v drugačno delo/poklic, za kar imamo primerne 
sposobnosti da bi dosegli uspeh.  
 
Marsikdaj gre za ljudi, ki so, takorakoč od rojstva, imeli v sebi 
globoko vsajeno hrepenenje in pot v npr. določen poklic. Pustili pa 
so se pregovoriti v druge smeri in sanjati drugačne »sanje«.  
Lahko, da so ti ljudje, od zunaj gledano uspešni in sposobni 
opravljati to delo, ki ga imajo, vendar TO NI TO.  Ni iz srca pa niti 
prava energije ne teče skozi njihove roke in zato ni pravega 
rezultata. Posledica je nezadovoljstvo in nesamozavest. 
 
Lahko pa je še nekaj, na kar niti slučano ne pomislimo.  
Človek je tudi takrat nesamozavesten in neuspešen, ko je delo, ki 
ga opravlja POD NIVOJEM njegovih SPOSOBNOSTI 
 
Če z metodami TOT prisopimo nesamozavesti in v red spravimo 
točno to, kar je treba, nesamozavest bo izzvenela, kot kar signalna 
lučka preneha svetiti, ko je napaka odklonjena.  
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Umetno nabijanj samozavesti absolutno nič ne koristi. Škoduje pa, 
ker smo potem preveč pogumni, kot to že vemo v zvezi z 
alkoholom pri upravljanju s stroji.  
To velja tudi v zvezi z rakom... 
 
Nihče ne bo pozoren na svoje postopke, če je prepričan, da se 
njemu ne more nič zgoditi. Tudi takrat človek ni pozoren, ko je 
prepričan, da za vse, kar ga doleti, medicina ima čarobno palčko, 
ki bo spravila vse v popolni red. (Zelo me je presenetilo, ko sem 
slišala izjave s takšnim pomenom iz ust, sicer izobraženih ljudi, od 
katerih bi se pričakovalo, da te in takšne omejitve in možnosti 
zdravljenja le poznajo!) 
 
Če uspeš človeku zabiti v zavest, da je sam odgovoren in da je od 
njega odvisno ali se bo bolezen vrnila (in ga pokopala) ali pa ne, 
ne bo več tako zelo samozavesten in tudi manj samozavestno bo 
ustvarjal svoje »nove kreacije«. To pomeni, da bo tudi rak, 
materialna oblika njegove miselnosti (»jaz sem bog, ki ustvarja in 
kroji življenje«) oslabljen v svoji »samozavestni moči« in odporu do 
vpliva terapije. Ob tem pa bo takšna osebnost bolj pripravljena tudi 
SODELOVATI. 
 
Ta odgovornost za svoja dejanja in strah od smrti je simbolizirana 
z Demoklijevim mečem.  
 
S temi in takšnimi metodami bistvo človekove osebnosti se nič ne 
spreminja, samo je zatolčena.  

 
Če je lažnobogovska zavest dovolj zatlačena, razum dobi 
možnost, da se izljušči iz te karcinotične celote kot »samostojna 
osebnost«, ki pa je že sposobna premišljvanja.   
 
Na ta način je človek s karcinotičnim značajem dobil čas, ki mu 
omogoči da postopoma (zavestno ali ne zavedajoči se) dojame 
probleme in le dozori do stanja, ko bo pripravljen do konca predati 
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to in takšno svojo osebnost.  
Vse pa je odvisno od njegove zavestne ali podzavstne odločitve o 
tem, ali hoče živeti, ali pa bo trmasto vztrajal na iluziji svoje 
»bogovskosti« čeprav ga bo ta ubila. 
  
Če bo hotel živeti (a ne pozna drugačnega načina ali še ni dovolj 
dozorel, da bi sprejel metode Transformne osebnostne terapije), 
bo moral »uposliti policaja«. To pomeni, da bo moral ves čas biti 
na preži in kar naprej opozarjati sebe, da mu »meč visi nad glavo«.  
Saj, če za hip popusti s kontrolo, njegov zlikovec takoj skoči ven in, 
preden bi se tega zavedal, bo ponovno v problemu.  
 

PRIPOMBA: Transforma osebnostna terapija ni neka 
moja izmišljitina. To so metode logičnega 
premišljevanja, dopolnjene z pravilno implementacijo 
vsem znanih modrosti, v konkretno življenje. Te 
principe imate tudi vi vgrajene v vas in jih 
večinoma uporabljate, razen če gre za vas same.  
Jaz sem samo inštruktor, ki vam pomaga sintetizirati 

znanja iz raznih področij in vas uči uporabljati te metode, da bi z 
njimi razčistili nered v vas, ki je vzrok vaših številnih težav. 
Jaz sem samo lektor, ki vas opozori na napake, ki jih sami niste 
opazili. 
Zadeve v vas pa ne popravljam jaz. Iluzija je misliti, da MI (človek) 
nekoga lahko OZDRAVIMO. To so dojeli in skozii izreke izrazili že v 
pradavnih časih, ko še fiziologija (ki dokazuje resničnost teh 
izrekov na materialni ravni) ni bila odkrita: 

Medicus curat, natura sanat.  
 ("Zdravnik skrbi [za pacienta], narava [ga] pozdravi.") 

V slovenščini pa pravijo: 
“Človek obrača, bog obrne”. 

Tudi na podiplomskem študiju (Medicinski fakultet v Zagrebu) smo 
imeli temo o veliki pomembnosti zdravnikove osebnosti v uspehu 
terapije. 
Človek zna uničiti zadeve, ne pa tudi popraviti. Za nas, ljudi, je 
najbolj elementarna lekcija in pogoj za preživetje, da se zavemo tega 
in da odnehamo početi takšne reči, ki ovirajo naravne procese. 
Naše bitje je, in na telesni in na duhovni ravni narejeno tako, da je 
v stanju samo po sebi popraviti zadeve, če bi mu to omogočili. 
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Ker so vsi ti principi in procesi že ugrajeni v nas, marsikdo 
spontano živi »metodo TOT«, brez da bi se tega zavedal. Takšna oseba 
nima težav! Za takšno osebo je škodljivo, če mu spravljamo v glavo 
to, kar ima samoumevno v svojem ŽIVLJENJU.  
 
Težave, ne glede kakšne oblike, so znak, da smo se iztirili iz te 
naše spontanosti. Takrat je potrebno ukrapati.   
Popularna miselnost pa je našo spontanost popolnoma uničila. Naredila 
nas je tudi neozdravive. Saj smo s pomočjo njenih metod zatlačevanja 
in dopovedovanja, prepričali sebe, da je z nami vse v redu. Smo kot 
alkoholik v zadnji fazi, ki že trohni, je pa prepričan da je z njim 
vse v redu, da vse ve in obvlada in je za vse sposoben.  
 
Ker smo sami zaposlili policaja, ki skrbi da so naši »hudobci« 
varno in sigurno spravljeni v zaporu, ne potrebujemo zunanji 
»zapor«.  
Namreč, mi izbiramo okolje v katerega se bomo rodili tudi na 
podlagi domačih nalog, ki jih moramo narediti v tem življenju, na 
podlagi neporavnanih računov, ki smo jih dolžni poravnati in 
hudobij, napak in drugih pomanjkljivosti, ki jih moramo predelati. 
Okolje mora biti takšno, da nam pomaga narediti te naloge.  
Manj kontrolnih mehanizmom imamo v sebi, v bolj hudo 
(restriktivno) okolje se rodimo.  

 
PRIPOMBA: »Pomoč« največkrat ni to, kar mi, po 
navadi razumevamo pod to besedo. Pomoč so »življenjske 
situacije« in tudi hudobije od drugih, ki jih 
doživljamo – ker smo zaslužili in ker samo na ta način 
lahko naredimo lekcijo.  
Marsikdaj je obnašanje drugih do nas popolnoma 

pravilno in korektno, vendar mi to imamo za hudobjo, ko ni takšno, 
kot smo si ga mi zamislili ali pa, kot to mi hočemo od drugih 
izsiliti. 
Pogosto sem pa doživela, da so ljudje imeli za kazen in oviro nekaj, 
za kar so, s pomočjo TOT dojeli, da je v resnici NAGRADA. Ko so jo 
sprejeli, jih je dopeljala do željenih rezultatov, ki jih, pred 
ozaveščanjem, nikakor niso uspeli doseči. 
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Bolj ko smo v globini naše duše pripravljeni in sposobni zavedati 
se ter vpoštevati NOTRANJE norme in bolj ko so strogi naši 
»policaji«, manj restrikcije potrebujemo od zunaj. 
Lahko rečemo, da smo, s primernimi »policaji« v nas,  pogojno 
puščeni iz zapora. 
 
Vsi ti faktorji delujejo drug na drugega in se medsebojno 
pogojujejo. Zato, ko smo ustvarili močnega »policaja«, terapija 
raka je lahko postala bolj mila.  
To, da je zdravniški lažnobogovski značaj dobil klofute skozi 
neuspehe, jim je omogočilo večjo odprtost in pripravljenost sprejeti 
nove navdihe za manj strupene in manj radikalne metode.  
 
Vendar iluzija medicine, da je ona ta, ki je zaslužna za »uspešno« 
terapijo, spet poveča ego in karcinotični značaj, ki pa naprej kreira 
vse več raka – kot o tem pišejo v omenjenem prispevku.  
 
Tudi, če je takšna medicinska terapija uspešna, ta uspeh je samo 
navidezen, ker je problem samo potlačen in odrinjen, ne pa tudi 
razrešen..    
Ustvarili smo le kolo v katerem je naše napredovanje samo iluzija. 
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Zdi se mi, da tudi znak TAO v resnici simbolizira to vrtenje v krog. 
(obratno od smeri vrtenja kazalcev na uri).   
  
Belo odriva s poti črno, vendar z druge strani črno zaseda prostor, 
ki ga je belo polje pustilo za sabo.  
Pike simbolizirajo isti problem samo v neki drugi perspektivi.  

 
Človeštvo je skozi tisočletja trpljenja počasi ljuščilo svoje takšne in 
drugačne hudobije. Tako smo prišli na najvišjo točko kroga in smo 
prišli najbližje izhodu. 
Negativno je bila samo še črna pika na belemu polju. Ta 
negativnost, ki je ostala, je bil naš ego – »direktor« v naši 
osebnosti, ki je dosedaj vodil razčiščevanje v »kolektivu«, sedaj bi 
pa sam moral stopiti pred »sodišče sodnega dne«! 
Če bi ga predelali, bi že lahko izstopili. 
 
Namesto tega, a s pomočjo popularne miselnosti, se je ta ego 
razrasel v transcendentalnga – nedotakljivega lažnega boga, čigar 
moto je: »vsi drugi samo jaz ne«. 
 
O tem problemu najbolj govori spodnji navedek. 
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To je napisala oseba, sebi v opravičilo, po tem, ko sem jaz nekaj 
skritizirala. 
Med ostalim je napisano: 
»...Slovenska družba ta čas ni niti od daleč podobna vsaj v osnovi 
prijaznemu, sprejemljivemu življenjskemu okolju. To je hudobna, 
licemerna, plehka, ohola, smisla in pomena izpraznjena družba, 
popolnoma podrejena diktatu denarja....« 
 
Na to sem na Facebooku postavila vprašanje, na katerega nisem 
dobila odgovor. 
Moje vprašanje je bilo: »Kaj mislite, koliko ljudi bi od 2 mil. 
Slovenskih državljanov priznalo da je on resnično takšen, kot kar 
je opisano v tem navedku?« 
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Lažnobogovska transcendentalnost je v tem, da bi se zagotovo 
vsak od 2 mil slovenskih državljanov strinjalo, da je pač 
»slovenska družba tako in tako pokvarjena«. - sebe bi pa izvzeli! 
 
Na podlagi svojih izkušnj sem prepričana, da NITI EN EDINI ne bi 
resno in iz globine duše priznal da je on, sestavni člen te 
»slovenske družbe«, točno tako pokvarjen, kot kar je opisano v 
tukaj navedeni kritiki. Še manj pa so ljudje pripravljeni predelati 
svojih hudobij, po striktnih kriterijih TOT. 
 
Mene užaljeno in jezno linčate, že ko se upam ne samo govoriti o 
tem kako je treba »pometatii pred lastnim pragom«, temveč hočem 
tudi striktno slediti pravilom in principom terapije transformacije.  
 
Opozarjam! Sodbo slovenske družbe nisem jaz izmislila niti 
napisala!  
 
In tako ostaja črna pika, ki se postopoma širi in razrašča in bo 
uničilo večtisočletno pot trpljenja in dosežke človeštva, tik pred 
izhodom iz tega pekelskega kroga. 
 
Bela pika pa so ostanki našega božjega, ki ga lažnobogovska 
popularna miselnost uporno hoče, vendar le ne more tako zadušiti 
s svojimi metodami, kot bi hotela. 
 
Problem preoblikovanja hudiča iz ene oblike v drugo je lepo 
prikazan v filmu: »Hudičev odvetnik« 
(https://www.youtube.com/watch?v=40hHA9n4C2o&t=20s). 
Zlo še naprej čepi v nas. Samo spreminja formo izražanja.  
Ravno to je temeljna teza v teoriji o miazmah, kot tudi značenje 
izreka o lisici, ki dlako spreminja, značaj pa nikoli.  
To manipulativno preoblikovanje je bistvo popularnih metod 
pozitivne miselnosti, nevrolingvističnega programiranja in drugih 
marketinških metod. 
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To je v osnovi karcinotičnega značaja in tudi same bolezni: 
poglajena zunanjost, da je videti izjemna in božanska, znotraj pa 
črno, umazano, strohnelo.  
Temu principu sledijo tudi rakasti zasevki. 
Na površini se kaže šele takrat, ko je znotraj že vse uničeno 
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ŠKODLJIVOST VSMILJENOSTI IN NEŽNOSTI 
 
Nekom, ki je na videz tako čudoviti človek, kot so večinoma rakasti 
bolniki, s tako grozno in »nepravično« usodo s katerim vsi 
sočustvojemo, je izjemno težko povedati takšno grobost, da trpi 
zaradi svojih hudobij!  
 
Z rakastimi bolniki se je začelo pri nas odprto govoriti o njihovemu 
raku šele v devedesetih letih. 
Do takrat je veljalo, da rakastemu bolniku nikakor ne smeš 
povedati njegovo diagnozo, ker bi ga to preveč prizadelo.  
Nekateri zdravniki so že začeli govoriti o potrebi odprtega 
pogovora z bolnikom o njegovem stanju, vendar je večina 
odgovornih bila proti temu. Trdili so, da pri nas (v socializmu) ni 
takšnih pravno-formalnih problemov, kot v kapitalizmu ZDA, da bi 
moral nekdo, pred svojo smrtjo, urediti svoje posle, da bi mu 
družina bila preskrbljena. Zaradi tega, so menili, je boljše pacienta 
ne obremenjevati s takšno resnico o njegovem stanju. 
 
Ravno zaradi takšnega usmiljenja sem izgubila svojega prvega 
rakastega pacienta, ki ga je njegova žena pripeljala na 
homeopatsko zdravljenje. Jaz sem, že zaradi pravil, ki veljajo v 
homeopatiji, hotela odprto govoriti s gospodom o njegovem stanju, 
vendar je njegova žena bila močno proti in moledovala, da to ne 
naredim.  
 
Človeku je hitro postalo boljše in ga se ni dalo več pregovoriti da 
nadaljuje terapijo. Odklonil je, da saj ima samo vnetje (kot so mu 
že v bolnici govorili), ki pa je sedaj izginilo in ne vidi razloga, da bi 
nadaljeval s terapijo.  
 
Da bi mu prizanesli pri čustvenih bolečinah, smo ga v resnici  
pahnili v smrt. 
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To so, očitno, prepoznali tudi zdravniki in psihologi in zaradi tega 
se je začelo z odprtimi pogovori z bolniki o njihovem stanju.  
 
Sedaj pa smo prišli do naslednje, višje stopnje: do možnosti, da 
zadeve,  ne samo potlačimo temveč jih korenito in do konca 
odpravimo. To pomeni, da je z metodami Transformne osebnostne 
terapije možno najti pot zavedanja do naših »grehih« in jih 
učinkovito in do konca tudi odpraviti. To pa bi imelo za posledico 
popolno izginotje rakave bolezni brez nevarnosti, da bi se ona 
kadar koli vrnila in enaki ali spremenjeni obliki.  
 

OPOZORILO: Če se hočem držati stroke in objektivnosti, 
po tem moram reči, da je moja zgornja trditev za enkrat 
samo HIPOTEZA. Namreč, kot sem to že napisala, jaz še 
nisem imela rakastega pacienta, ki bi zares in za dolgi 
rok bil pri meni v terapiji in celo brez uradne 

medicinske terapije. Tudi to sem napisala, da na podlagi moje 
izkušnje, karcinotiki se ne dajo lahko spreminjati.  
Na podlagi nekih parcialnih uspehov kratko trajajoče terapije in 
mojih siceršnjih izkušenj in znanja verjamem, da so absolutno 
veljavni principi TOT zmožni ozdraviti tudi rakastega bolnika,  ČE JE 
PACIENT PRIPRAVLJEN SLEDITI. 
Ni mu treba »verjeti«! Vendar kot pri vsemu, mora zvesto slediti 
»napotkom za uporabo«.  
 
Kljub temu, da je možnost kompletne ozdravitve s transformacijo, 
speljano po principih TOT ze enkrat samo hipoteza, imam pa nekaj 
tehtnih razlogov in opravičil, da Transformno osebnostno terapijo 
postavljam v ospredje in inzistiram na uporabi te metode v 
zdravljenju, še bolj pa v prevenciji raka.  
 

- Na prvem mestu, ona je specifična oblika, v resnici višja 
stopnja (nadgradnja) psihoanalize. Ne zabija človeka, kot 
sedanje »mantre« temveč mu obljublja transformacijo 
osebnosti v neko višo in bolj zadovoljivo obliko. Ta del je 
DOKAZAN. In DOKAZANO JE tudi, da s pomočjo takšne 
transformacije izginejo številne, tudi kronične bolezni! 
Hipoteza je samo, ali bo takšna transformacija zadoščala, da 
v popolnosti ozdravi tudi raka.  
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- Ta terapija je popolnoma brez tveganja in brez stranskih 

učinkov. Ne potrebuje nobenih drugih ukrepov, nobenih 
odpovedovanj. 

 
- Sama terapija je poceni. Z uspešnim preventivnim 

delovanjem in možnim kurativnim učinkom, bi močno pocenili 
celotni procese zdravljenja. Če pa pacient ozdravi, ne samo 
da ne bo več na breme zdravstvenemu zavarovanju, temveč 
bo postal spet aktiven član ki sam doprinosi blaginji – in svoji 
in družbeni.  

 
- Celotna terapija bazira na LOGIKI. Koraki so racionalni in 

razum jim lahko sledi in tudi nadzira. Nič se ne dogaja brez 
zavestne volje in odločitve pacienta.  
 

Potrebna je samo motiviranost bolnika, da sprejme možnost, da 
tudi on trpi zaradi »grehov«.  
 
Informacija o tem, da »trpimo zaradi grehov« ni nič bolj šokantna, 
od sama diagnoza raka, ki smo nekom postavili. Saj, že sama 
medicinska terapija raka je grozno mučenje, ki pa, kljub vsem, 
največkrat le ne prinese obljubljenih rezultatov. 
Dopolnilo dosedanjega, s podatkom da človek sam kreira svojo 
bolezen, ko pa sedaj lahko sam kreira svojo transformacijo in s 
tem možnost ozdravitve lahko motivira bolnika, da bi le poskušal 
sodelovati. Vsaka pravilno narejena lekcija pa daje takoj vidne 
rezultate.  
 
Marsikdaj človek hudo trpi samo zato, ker ne ve od kod in zakaj je 
»ravno njega« nekaj doletelo. Vedati vzrok ne samo pomirja našo 
nestrpno radovednost, temveč nas tudi usmerja da gledamo v 
pravo smer. Do zdravilnega KLIKA lahko pripelje že spoznanje o 
naših grehih, s katerim smo si ustvarili bolezen. 
Če pa to še ne zadošča, je tukaj konkretna pomoč z metodam 
TOT. 
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KAKO NAM LAHKO ŠKODUJE NAŠA 
POTLAČENA KARCINOZA? 
 
Z notranjimi »policaji« potlačena hudobija je nujna in dobra, vendar 
samo kot začasna rešitev! S potlačevanjem smo dobili tempirano 
bombo, ki bo prej ali slej eksplodirala, če jo vmes ne razrešimo do 
konca.  
Če smo na začeku svoje poti duhovne rasti, imamo zagotovo več 
življenj časa, dok ne pridemo do eksplozije. Če pa smo že visoko, 
(a danes smo že!) takrat je samo »vprašanje dneva«, kdaj bo 
eksplodirala. Kot pri balonu: nekaj časa ga lahko napihuješ. Prej ali 
slej pa poči. 
 
Podzavest, kot to dokazujejo tudi raziskave  nevroznanosti, je 
vedno močjenjša od zavesti. (Več o tem v knjigi: »Nevromarketing 
razbija iluzije«), To pomeni, da ne glede koliko se zavestno 
trudimo uresničiti nekaj na nek določen način, vedno bo 
uresničeno to, kar hočejo osebnosti iz naše pozdavesti. S svojo 
zavestno voljo lahko umilimo in modificiramo njihovo delovanje, 
vendar one bodo vedno, v neki obliki dosegle svoje.  
 
Predvsem v današnje čase pa naši hudobci (»zaposleni« v tej naši 
»firmi«) nemoteno delujejo naprej, samo smo mi (»direktor« te 
naše »firme«) postali slepi za svoje obnašanje in napake.  
Marsikdaj počnemo zadeve, ki jih zagotovo nikoli ne bi, če bi se 
zavedali tega, kar v resnici počnemo.  
Marsikdaj nismo v stanju pravilno in uspešno rešiti neki problem, 
pa ne zaradi tega, ker za reševanje tovrstnih problemov ne bi bili 
sposobni! Neuspešni smo samo zato, ker se ne zavedamo prave 
konkretnosti problema.  
 
Najbolj nevarna med tistimi našimi hudobci, ki so se prebili na 
površje pa se jih ne zavedamo, je karcinoza.  
 
 
 

 
  



	 69	

 
V tem peklu v katerem smo, vse naše božje značilnosti (»delavci« 
v tej naši »firmi« v kateri smo mi »direktor«) so deformirane. 
Karcinoza je ena od njih.  
Morala bi biti, kot vse ostale miazme, potlačena na raven 
podzavesti in bi jo morali predelati kot kar moram predelati vsako 
drugo hudobijo v nas, vendar nas je pretentala.   
 
Zapeljala nas je in zaslepila našo logiko, razum, zavest ... in smo 
zamešali zadeve, kar pa ni čudno. Višje ko gremo v svoji 
osebnostni rasti, »hudičevo« postaja vse bolj podobno »božjemu«, 
da jih je vse težje ločevati.  
 
Zato mislimo, da z metodami popularne miselnosti kreiramo 
značaj, ki je ta pravi »božji«. V resnici pa smo se (mi – »direktor«) 
stopili s karcinozo in si skreirali lažnega boga - RAK. Vso ostalo 
naše bitje, pa smo potlačili in podredili njej.  
 
Karcinoza je v resnici »bonding« (povezava, zlitina) – rezultanta – 
ENOSTNOST, ki je nastala povezovanjem številnih naših 
značilnosti (HUDOBIJ). 
Ja, morala bi biti naša ta prava božanska enotnost. Vendar v 
deformirani obliki je samo karcinoza skozi katero ne bomo doživeli 
poveličanje temveč totalni razkroj.  
 
Zaradi karcinoze smo preobrnili svet samo ne v pravo smer.  
Obrnili smo ga, kot kar izvračamo gumijasto rokavico:  
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Tisto, kar bi moralo biti noter, je prišlo na površino a to, kar bi 
moralo biti na površju, pa je potlačeno v globino.  
To pomeni, da gradimo in poveličujemo hudobijo a vse bolj tlačimo 
in uničujemo svoje ta prave in božje lastnosti. 

 
Če sedaj, v tem in takšnem izvrnjenem svetu poveličane karcinoze 
potlačimo karcinozo, imamo dva možna scenarija: 

a. Puška vržena v koruzo 
b. Trmasto »ne bom odnehal, tudi če bom vmes crknil!« 

 
Ad.a. 
Lahko da je naš lažnobogovski zlikovec tako močno potlačen, da 
sploh noče več živeti, ker ni po njegovem in ne more doseči to, kar 
si je zadal.  
 
Ta suicidalnost (sicer ni omejena samo na karcinozo) je večinoma 
skrita. Zato je zelo nevarna. 
 
Omenila sem že naše plus-minus ravnanja: bolj močan ko je 
določen značaj, (ki je hudobija ali pa smo ga mi sami proglasili za  
 
 

 
  

Karcinoza je videti čisto božja, pa ni! In če ni božja, 
pomeni, da smo, na slepi cesti, ki se prej ali slej 

konča s katastrofo. 
Ko pa pride do katastrofe, pa obdolžujemo boga, 

saj je videti, da nas je bog prevaral, napustil, 
kaznoval.  

Niti ne pomislimo, da smo sledili lažnemu bogu,  
ki nas je zapeljal na stranpot.  

A sledili smo mu, ker smo se mi sami tako  
odločili 

	



	 71	

 
hudobijo), to bolj ga hočemo potlačiti tako, da ga kompenziramo z 
obnašanjem, ki je nasproten temu prvemu.   
 
To velja tudi takrat, ko gre za rakasto osebnost: bolj suicidalni smo 
v svoji duši, to se na konkretni ravni bolj »borimo za zdravje in 
življenje«. Pri takšnem človeku nihče niti ne pomosli na možnost, 
da v globini tiči samomorilec. Zato je to stanje tako nevarno!  
Tudi oseba sama verjame, da se hočemo pozdraviti. V podzavest 
potlačena in obupana osebnost pa ne misli tako.  
 
Možnosti za uspeh bomo imeli samo takarat, če nam uspe 
pripeljati dotično osebo do tega, da ozavesti in po metodah TOT 
tudi predela svojega samomorilca. Sicer bo človek zagotovo umrl, 
saj podzavest je vedno močjenjša od zavesti! 
 
Karcinotik verjetno ne bo umrl zaradi raka. Sedaj, tako potlačen ni 
več v možnosti, da ga kreira.  
Lahko pa da bo iz čista mira na ravni cesti in s polno hitrostjo 
treščil v drevo. Trdili bodo, da se je to zgodilo zaradi prevelike 
količine alkohola v krvi, ki so mu ga namerili. Nihče pa ne bo 
posumil na možnost, da je ravno zato popili toliko alkohola, ker je 
vedel kako deluje! Hotel je (marsikdaj celo zavestno): da uspava 
svojega »policaja« in dobi pogum izpeljati to, kar je naumil. Tukaj 
je to bila smrt. 
 
Potlačena karcinoza lahko človeka potegne v neko drugo 
bolezensko stanje. S tem bo le dosegla, da vsi skačejo okoli nje. 
 
Potlačeni karcinotik lahko sabotira vaše življenje, na primer s tem, 
da vas spravi v demenco ... 
 
Nešteto je možnosti, ki jih suicidalna osebnost iz naše podzavesti 
lahko uporabi, da doseže svoj cilj. 
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Ad.b. 
Te dni berem o nekom, kom so prognozirali samo še 6 meseci 
življenja on pa je preživel že 20 let in v tem času se je bolezen že 
štirikrat vrnila – in bila premagana. 
 
Ja! Lahko postanemo »sendvič«: Ta proces se odvija na naslednji 
način: 
Nekdo hoče biti bog, kar pa ima za posledico, da je skreiral tudi 
raka.  
Po tem, ko ga je skreiral, dobi »meč nad glavo« in strupena 
zdravila ki ga hočejo ubiti. Nato se »zlikovec«  izmuzne navzven in 
se prikaže v obliki kljubovalne moči in želji, da premaga raka, ki ga 
je v prejšnjem stanju ustvaril. Na ta način spet pokaže svojo trmo 
in zmago v dvobojvanju samega s sabo in z »bogom«.  
Ker pa mu je spet slava stopila v glavo, se vrača v prejšnje stanje, 
dokler znovič ne kreira rak... 
Pa se igra skrivalnice ponavlja. 
 
To igro sem pogosto videla v praksi. Mislim pa, da je le malo 
takšnih, ki bi bili dovolj drzni, ob tem pa tudi sposobni takšnih 
nevarnih igric speljati do nivoja raka  
 
Večinoma pa gre za preprosto kljubovalnost: »ne pustim se zlomiti 
in ne odstopam od svojega— tudi, če me bo ubilo«. 
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PONUDILA SEM IN OBRAZLOŽILA! NA VAM JE, DA 
SE ODLOČITE! 
 
Če greste po poti zatlačevanja, lahko po nekem času rak postane 
banalna bolezen. Imeli vtis, da ga je medicina premagala. Ni 
medicina ta, ki bi ga premagala. Ona je samo koristna bergla in 
neka oblika rituala, ki nam je v pomoč postaviti se v primerno 
stanje in naravnanost.  
Medicina je prisilila človeka, da si ustvari policaja, ki je potlačil 
hudobca.  
Vendar hudobec, čeprav potlačen, bo deloval naprej.... 
 
Pred 28 leti smo bili na vrhu našega podganjega kolesa in najbližji 
izhodu. 
Imeli pa smo pred sabo »križišče« in prosto voljo, da se odločimo  
katro POT bomo izbrali. Odločili ste se za tisto, ki vas vrača v kolo 
podganje dirke. To kolo se ne ustavi. Sedaj se je že precej 
premaknilo (ponovno) navzdol a izhod se počasi izmika.  
 
Nisem samo jaz! Številni so bili in tudi so, ki opozarjajo, da pot, ki 
ste jo izbrali in jo podpirate in popularizirate, le ni ta prava in ne 
vodi v prave rešitve. 
 
Dobili smo pa tudi pot in metodo kako doseči izhod. S skupnimi 
močmi bi jo morali graditi naprej. Če bi sodelovali in bi vsak naredil 
svoj del, to pot bi imeli že zdavnaj, kar pa bi tudi Slovenijo 
katapultiralo in bi res postala »nova Švica«. Saj bi vsak, ki je 
usvojil to pot, deloval iz svojega »cenralnega računalnika« ne pa iz 
odrezanga, omejenega in sklumpanega »treminala« (svoje 
omejene človeške glave).  
 
Da sem jaz bila predstavnik te metode je razumljivo.  
Od vekomaj sem hotela izvedeti kaj je »v ozadju« naših bolezni.  
To je bila moja usmritev in poklic, očitno tudi poslanstvo.  
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To ni bila želja, postavljena iz glave in še manj iz »srca«. Tudi 
takšnih želja sem imela veliko. Močne želje, za katere sem se 
močno trudila, da bi jih uresničila. Kot pridna in trmasta oseba, 
nisem bila pripravljena odnehati od zastavljene smeri. Ko so me 
zatolkli ali pa sem »razbila glavo o zid«, ki mi se je postavil na pot,  
sem ustala in nadaljevala... 
Pa od vsega trmastega truda ni bilo pravih rezultatov! Na koncu se 
pe je vse sesulo, ker se sesuje vse, kar ni »po božjem«. 
 
Izvedeti, kaj je v ozadju bolezni je, bila zelo globoko vsajena 
potreba v meni. (https://www.kornelija-pt.com/moja-zgodba). 
Tudi, ko sem se je že zavedala je niti slučajno nisem iskala v  
smeri »grehov«. Niti na kraj pameti mi ni padlo, da bom ravno v tej 
smeri našla in videla odgovor.  
Jaz, ki sem vedno in v vsem hotela hitro in po najkrajši, četudi 
strmi in nevarni cesti doseči cilj, niti slučajno nisem pomislila, da je 
pot do tega cilja tako vijugast. 
V resnici sem morala biti prevarana. Namreč, če bi vedela za kaj 
gre, bi zadevo prevzela moja omejena človeška glava in bi odvrgla 
marsikateri ovinek na tej cesti, ker bi mislila,da je nepotrebno 
skretanje in zguba časa. A ravno to je bila pot do tega osnovnega 
cilja. 
Velikokrat sem se upirala poti in smeri, na kateri sem se našla (bila 
dopeljana). Marsikdaj sem želela odnehati, pa sem vračana nazaj 
na to pot. Če drugače ne, po tem pa zaradi osebnih problemov, za 
katere drugod ni bilo rešitve. 
 
Ja, res je! Želje se uresničijo! Samo to niso takšne želje kot jih mi 
razumemo a tudi uresničitev pravih želja ne gre v to smer, ki bi 
predpisovala naša glava. 

 
Na začetku te »cestogranje« nas je bilo veliko, vendar ste zlorabili 
pomoč, ki vam ga je ta pot omogočila in ste hitro ubežali »na 
svoje« in se začeli postavljati proti meni. 
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Prispodoba vašemu ravnanju bi bila: moja »šola Slovenščine« 
pred 50 leti v Srbiji, na podlagi tega, da sem na televiziji slišala 
nekaj oddaj v slovenščini.  
Moja »slovenščina« na podlagi srbske slovnice bi zagotovo 
pritegnila veliko več učencev kot bi jih vi pritegnili s svojo čisto in 
čistunkso ter težko šolo.  Moja »slovenščina« bi bila bolj prijazna 
na srbščino navajenemu ušesu. Pa bi tudi »popravila« to 
slovenščino, da ne bi zvenela tako grozno »ženstveno«! Bilo mi je 
grozno poslušati moškga, ki je govoril v slovenščini.  
(Nedolgo nazaj me je presenetil en standupovec, mislim da je bil 
Preica Jerković, ki je v svojem nastopu povedal, da so imeli 
slovence za geje, zaradi zvena jezika. Torej, nisem bila samo jaz, 
ki mi je (takrat najstnici) zven jezika bil zelo neprijeten iz moških 
ust!)  
(Moram dodati da je po slovenski slovnici ravno to pravilno, kar je 
v srbski popolnoma narobe. Še vedno se mi pa kocine dvigajo, ko 
govorite o »jabolku« v srednjemu rodu. To mi zveni kot škripanje, 
ki nastane ko vlečete stiropor po steklu, saj je po srPski – in ne 
»srBski« slovnici, »jabuka« ženskega rodu!) 
 
Prepričana sem, da je tudi sedaj moje znanje Slovenščine veliko 
večje, kot je vaše poznavanje zdravstvene, psihološke in duhovne 
tematike. Vi si jemljeta pravice postavljati za učitelje in terapevte, 
mene bi pa zagotovo obglavili, če bi hotela biti učitelj slovenščine 
vašim otrokom! 
 
Tako sem počasi ostala sama, da se prebijam.  

 
Na začetku je ta pot bila samo hipoteza.  
Kot zaljubljenka v medicino, nisem v njo a priori verjela! Bila pa 
sem pripravljena poskusiti in preveriti.  
Zelo natančno sem analizirala in oprezala pri vsakemu koraku ter 
opazovala in iskala dokazila o tem ali je korak bil pravilen in ali 
grem v pravo smer. Ko sem prišla ven, po uspešno narejenem 
koraku, sem lahko tudi druge povlekla za sabo 
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Dokazila o pravilnosti narejenega koraka in prehojne poti so bili 
ozdravljeni pacienti in vse bolj jasni principi in zakonitosti o njihovi 
poti ozdravitve. Uspeh, ki je sledil ob ponovni uporabi 
določenih principov je bil znak, da principi delujejo.  
Kot zdravnica, ki se je dala v nedovoljeno smer, nad mano je tudi 
ves čas visel Demoklijev meč zakona, in oprezal za najmanjšo 
priložnost, da me vseka.  
Če se izrazim bolj znanstveno, lahko rečem naslednj: 
 
Po tem je sledila naslednja etapa. Ona je spet začela s hipotezo.  
V tej etapi sem bila jaz glavni »akter«. 
Kot sem o tem že pisala, doleteli so me moji osebni problemi. Oni 
so bili posledice mojih »napačnih ravnanj«. Med glavnim vzrokom 
za katastrofo pa je bila moja »pozitivna miselnost«.  
 
V nuji izvleči se iz zagate, na to »mojo« metodo nisem niti 
pomislila! Ubrala sem uradne, priznane, in za tovrstne probleme 
oglaševane metode, strokovnjake in ustanove. Pa mi niso 
pomagali! Večina niti prisluhniti ni hotela mojim problemom! 
 
Stanje je bilo nevzdržno in nisem imela druge izbire, kot da 
krenem po poti, za katero sem že imela dokazila, da je v prejšnji 
etapi delovala.  
V tem stanju »umiranja« je bilo neizmerno težko pomisliti sploh na 
medote TOT. In je bilo neizmerno težko pomisliti na iskanje mojih 
hudobij, ko pa sem v resnici bila samo »nedolžna žrtev« 
dokazljivih hudobij drugih. 
 
Pozneje sem pa videla, da so mi v vsem tem največ koristili tisti, ki 
so mi najbolj hoteli škodovati. Omogočili so mi dokazila o 
učinkovitosti te »moje« metode. 
Namreč, brez te »moje« metode, zagotovo se ne bi izvlekla iz tako 
težkih problemov in breizhodnih situacij v katerih sem se znašla. 
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Znanstveno bi rakla naslednje: 

 
Po tem so sledile nadaljnje etape, čigar začetek je spet bila samo 
hipoteza, ki sem jo mogla in dosedaj tudi uspala dokazati... 
Ni pa še konec. Zdi se mi, da bo ta knjigica začetek ene nove (za 
mene, upam da tudi zadnje) etape, čigar izhod še ne vem... 
 
Manj »uradno« bi povedala naslednje: Moje delo je bilo trasirati in 
»utabati« POTKO skozi sicer neprohodno goščo in močvirje.  
https://vukajlija.com/utabati-stazu/508595  
(Videti je, da ne obstoji primerna slovenska beseda za to. Namreč, »poteptati« daje povdarek 
na uničvanja. A »utabati« daje povdarek na izgradnjo. Npr: poteptati travo—je uničenje trave, 
vendar s ciljem IZGRADNJE POTKE po katei je možno hoditi). 
 
Uspelo mi je narediti! To je samo »kozja stezica«, marsikje komaj 
zaznavna sled, ki pa vodi ven. 
Ostalo mi je še samo vse to znanje in sposobnosti predati vam- če 
jo boste hoteli imeti.  
Vaša naloga bi bila, da od nje naredite stabilno »avtostrado«.  
 
Če ne prevzamete to, kar sem jaz trasirala in »utabala«, stezica bo 
v kratkem preraščena in zgubljena. Vprašanje je, koliko propadlih 
življenj bo minilo, preden boste ponovno odkrili »toplo vodo«--
nekaj, kar vam je že sedaj dano na razpolago. 
Če bost nadaljevali naprej po vaši sedanji poti, vprašanje je ali bo 
človeštvo spoloh doživelo novo odkritje izhoda, preden uniči 
samega sebe. 
 

 
  

Na podlagi prejšnjih pozitivnih izkušenj o metodah TOT, sem 
(zelo skeptično) postavila hipotezo, da mi bo ta metoda tudi 
pri mojih specifičnih problemih pomagala, da se izvlečem. 
Na podlagi mojih izkušenj pri delu s pacienti (od začetka študija 
medicine leta 1970), jemljem si pravice trditi, da brez TOT ne bi 
bilo možno izvleči se iz tako težkih problemih, ki so me doleteli. 
Zato lahko rečem, da sem tudi za ta »pilotni projekt« dobila 
dokazila o učinkovitosti metod, zajetih pod imenom 
»Transformna osebnostna terapja«. 
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Vem, da takšna izjava zveni zelo ošabno, čeprav je preprosta 
logika:  
Vsi vemo, da vsi otroci želijo dobre ocene v šoli. Ni jih pa veliko, ki 
so tudi pripravljeni pridno se učiti. 
In ogromno je ljudi, ki želijo to ali ono, malo je pa takšnih, ki se tudi 
lotijo dela v to smer. Še manj je pa takšnih, ki tudi vztrajajo. 
 
Zastonj se pa trudiš, če greš po napačni poti. 
In zastonj se trudiš, če v tebi ni prirojena žilica — ta prava 
implantirana »naloga«, ki ti da ne samo željo temveč tudi primerne 
sposobnosti in »rekvizite«, zraven pa tudi vodenje, ki te pripelje do 
cilja in rezultatov. 
 
Marsikdo ima vse to, pa pod vplivom svojega ega, zavije v drugo 
smer, ker se mu zdi, da njemu dano poslanstvo ni dovolj imenitno. 
 
Marsikdo pa ima vse to in se pusti voditi—samo vodstvo ni 
prepustil ta pravemu božjemu »računalniku« temveč  ga vodijo 
razni »mastermind« tečaji ali pa »scenarij brcanja žoge«, kot jim je 
nekdo drugi predpisal.  
Pa tudi jaz bi odustala, ker je že bilo preveč težko, niso mi pa 
dovolili ... 
 
Na koncu pa še logično vprašanje: Ali res želite imeti tako uničeno 
življenje, kot je moje, da bi ponovno odkrivali to pot, ko pa vam je 
ona že dana? 
Verjamite mi, rajše bi imela gotove usmeritve, pa da na podlagi 
njih ustvarim srečo in uspešnost, kot da sem morala sama skozi 
vse to.  
 
Razen »verjetnostnega računa« so še številni drugi faktorij, na 
podlagi katerih trdim, da ne boste hitro našli nekoga, ki bo 
ponovno odkrival izhod, če pustite, da ta izgine.  

 
Dober cestograditelj ni tisti, ki je že izgradil vse mogoče ceste. 
Dober cestograditelj je ta, ki dobro pozna principe cestogradnje in 
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ima dovolj izkušenj in sposobnosti, da se znajde tudi v novih 
okoliščinah. Takšen bo znal izgraditi cesto tudi v puščavi ali v 
močvirju pa celo  na Marsu, čeprav je izkušnje pridobil samo z 
gradnjam cest v Sloveniji. 
 
To velja tudi pri tem mojemu delu. 
Veliko problemov me je doletelo, iz katerih sem naredila potke ven. 
Nisem pa mogla iz vseh. To pa niti ni nujno. Znam pa principe, ki 
so absolutno veljavni in znam jih uporabljati.  
Če greste skozi to učno-terapvtsko transformacijo in skozi njo  
ponotranjite principe, tudi vi boste znali uspešno reševati vse svoje 
probleme in graditi cesto svojega življenja.  
 
Ne tvegate nič, če poskusite.  
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NAGOVOR MOJIM KOLEGOM 
 
Skriti od ljudi to možnost, ki jo ponuja LOGIKA (v sklopu 
Transformne osebnostne terapije), npr. zaradi medicinskega ega 
in zaradi gromozanskega profita tistih ki se krepko bogatijo na 
račun bolnih in trpečih, je KRIMINAL.  
Na podlagi medicinske in pravniške doktrine morali bi biti 
kaznovani tisti, ki ovirajo, da bi metode TOT prišle v javnost in 
se proširila v uporabo.  
Namreč: 
1. strogo kaznujete terapevte (na sploh pa zdravnike, ki so se dali 
v alternativo), če so pacienta odtegnil od medicinske terapije, ali 
pa ga niso napotili zdravnikom uradne mdicine tudi takrat, ko je V 
SAMI MEDICINI DOKAZANO in se dobro ve, da medicina ne 
razpolaga z učinkovitim sredstvom za reševanje te določene 
problematike. (Spomnite se, slučaja kolegice, dr. Darje Eržen pred 
nekaj leti!). 
 
Na podlagi, od medicine in prava postavljenih pravil sledi, da 
bi bilo treba kaznovati čistvo vse (in medicince, še bolj pa tiste, ki 
samo zaradi profita zavajajo in prodajajo laži), ki ne informirajo 
človeka (celo aktivno onemogočajo informiranje) o možnosti zelo 
učinkovite, človeku prijazne in cenovno zelo-zelo ugodne 
Transformne osebnostne terapije«.  
Onemogočanje metod TOT je v resnici PONEUMLJANJE ljudi in 
vračanje človeštva v mračni srednji vek, saj te metode niso nič 
drugega, kot OBSTOJEČE IN OD VSEH PRINZNE MODROSTI 
ter LOGIKA implementirana na človeka v reševanju njegovih 
problemov.  
Če neuporaba medicine v stanjih, kje ona zagotov ne more 
pomagati, zaslužilo kazen,  koliko kazni po tem zasluži neuporaba 
absolutno verljavne logike, in drugih modrosti, katerih vrednost in 
učinkovitost so dokazani!? 
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2. Znanost ne sprejme nekogaršnje hipoteze za resnico, če ni 
dokazana. Ampak tudi to ne dovoluje, da se kar koli, na podlagi 
nekogaršnjih »hipotez« (občutkov in mnenja omejene človeške 
glave) kar tako odvrže kot nevredno, na sploh, ko je neko 
določeno mnenje in tudi postopke dokazovanja in uporabe ponudil 
nekdo, ki ni nič slabši od vas, marsikdaj je pa višji od danes 
popularnih »učiteljev« in »terapevtov«, ki ne razpolagajo niti z 
najbolj osnovim znanjem, ki bi le bilo potrebno imeti tudi če so 
rojeni svetniki.  
 
Diplome (tudi doktorat znanosti), ki so mi jih dali uvaženi in uradno 
priznani strokovnjaki v času, ko je za njih še bilo potrebno delati (in 
še niso izmislili Bolonjski sistem!), so dokazila, da znam enako 
tako znanstveno razmišljati kot kateri koli od vas, vključno z tistimi, 
ki so lastniki doktorata znanosti! Te diplome pomenijo tudi pravico, 
da izpeljem neki projekt, da o tem napišem svoje mnenje in da 
pričakujem, da bodo kolege znanstvniki, razisksovalci in plejada 
tistih, ki so, ali pa se samo postavljajo za terapvte, vpoštevali in o 
njem razmišljali.  
 
Za dokazovanje pravilnosti ali nepravilnosti neke teze, pa je 
potrebno uporabiti točno to metodo, ki je bila uporabljena v 
raziskavi, ki je pripeljala do določenih razultatov. Same rezultate 
pa po tem lahko preverite na obstoječe in priznane načine.  
 
Da ste, vi, medicinci, bili v dvomih v zvezi z ezoteričnimi teorijami, 
še razumem. In če niste sprejeli »alternativo«, ki je pri nas hitro 
postala packarija—tudi to razumem. Vendar ni opravičila, da ne 
razrešite mazaštvo v sami medicini. In ni opravičila, da ne 
sprejmete konkretne metode logike in pravila iz slovarja. Ker to so 
osnove teh »mojih« metod.  
 
Samo, za razliko od drugih znanj, TOT le ni možno naučiti »iz 
knjige«. Svak, ki hoče uporabiti to metodo, mora SAM ITI SKOZI 
PROCES OZAVEŠČANJA PO METODI TRANSFORMNE 
OSBNOSTNE TERAPIJE. 
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Sicer tudi to je logično. Tako se uči (oz., do pred kratkim se je tako 
učil) vsaki poklic! 
In, ker je to »moja« metoda, za enkrat sem samo jaz ta »mojster«, 
ki vas lahko vpeljem v skrivnosti tega »obrta« 
Brez tega to znanje nikoli ne bo vaše. 
 
3. V medicini, pri terapiji je še ena doktrina: Terapijo je vedno  
potrebno začeti s tem, kar je najmanj strupeno, najbolj bliz, najbolj 
enostavno (logično). To so po navadi metode in snovi, ki so najbolj 
poceni. Šele če one ne delujejo, se gre na bolj močne, s tem tudi 
bolj strupene in bolj nevarne metode. 
Moje raziskave in rezultati zadovoljujejo vse te kriterije. Saj ta 
terapija bazira na čisti logiki, ni nič tvegana, nič strupena in za njih 
treba žrtvovati samo nekaj ega. Dobit za vse pa bi bila ogromna. 
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EPILOG  
 
Ni problem, da hočet srečo in izpolnjenost. 
Problem je v NAČINU s katerimi to hočete doseči, kot tudi v 
»igračah«, ki jih uporno hočete pridobiti ker mislite, da so vam one 
in samo one pogoj za srečo.  
 
Poznate pravljico o kralju, kom so povedali, da bo sam postal 
srečen, če bo oblekel srajco srečnega človeka! 
 https://sl.wikipedia.org/wiki/O_srajci_srečnega_človeka 
Vendar edini srečni človek ni imel niti srajce. Torej, sreča –sonček 
v srcu - ni pogojevana z materialnimi dobrinami ki jih dosežemo ali 
pa ne.  
 
Sonček v srcu pa je bog. In tega ne moremo pridobiti s pozitivnimi 
afirmacijami in vsiljeno pozitivno miselnostjo. Tudi s »šestmestnimi 
štvilkami« našega profita ne. Pa tudi ne z dobrinami, ki bi jih s tem 
denarjem kupili. Iskanje sreče na vaš način je kot tek za mavrico: 
ko misliš, da jo boš zagrabil, se spet oddalji v nedosegljivo. Pognal 
pa vas bo v vojno, saj vsak hoče prilastiti to, kar drugi ima in tega 
nikoli ni dovolj.  
 
Ko boste pridobili »sonček«, boste lahko nabavili tudi primerne 
materialne dobrine. Saj hoditi to pot ne pomeni biti akset in »brez 
srajce«. 
 
Tudi na to niste pomislili, da je ta bog, ki bi ga morali ubogati, vi 
sami. Vendar to ni ta naša omejena in neumna človeška glava 
temveč »centralni računalik« od koga se ta naša omejena glava 
uporno hoče odrezati.  
Z vso močjo se hočete osvoboditi omejitvi, ki jih, z negativnim 
predznakom imenujete »determiniranost«.  
Ne potrebujemo vpoštevati stališče o tem, da je inkarnacija 
»turistično potovanje«, v Zemeljsko materijo in da v njo pridemo z  
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določenim programom in scenarijem ter za to primernimi rekviziti 
za uresničitv »determiniranega« načrta!  
 
Tudi v tem konkretnem življenju imamo dovolj podatkov o obstoju 
bogovskega cenralnega računalnika. Na materialni ravni je to 
fiziologija, ki pa jo, na podlagi te popularne miselnosti, ne 
vpoštvate in ne dovolite ji, da opravlja svoje delo.  
 
Tudi zakone narave nočete vpoštevati, čeprav so tudi oni naši 
bogovi na konkretni, materialni ravni. Ne omejujejo temveč ravno 
oni omogočajo integrirano delovanje našega bitja in sožitje vseh 
predstavnikov ŽIVLJENJA.  
 
Odločiti se je treba, ali boste raj verjeli in bili odvisti od 
zunanjega, od človeka skreiranega računalnika, ali pa boste 
upravljanje nad svojim življenjem prepustili fiziologiji in naravnem 
ustroju, ki so, v milionih letih delovanja dokazali in opravičili svoj 
obstoj.  
 
Tudi o tem se bo treba odločiti, ali boste sledili nekemu lažnemu 
bogu, ko pa že danes vemo, da nas imajo za čopor ovac in nas 
vodijo tam in tako, kot to odgovarja njim, ne pa nam.  
Ali pa boste šli v proces transformacije, da bi se ponovno priključili 
na vodstvo vašega »višjega JAZ«-a? Tega boste najprej čutili kot 
tujca, ki vam narekuje. Postopoma pa boste vse bolj čutili, da se 
stapate z njim in da ste tudi ta »cenralni računalnik« v resnici vi, 
neodvisni, suvereni in sposobni, s sončkom v srcu kreirati svoje 
pravo življenje. 
 
Transformna osebnostna terapija ne predpisuje glasbo na 
katero naj bi plesali. Niti vam predpisuje točno koreografijo, po 
kateri naj bi plesali. Nauči vas pa osnovnih »plesnih korakov«. 
Nauči vas tudi, kako za vsaki moment vašega življenja izbrati ali 
napisati najbolj primerno glasbo in za njo izbrati najbolj primerni 
ples. Ob tem vas naredi sposobnim, da za vsaki momenat vašega 
življenjskega plesa ustvarite najbolj primerno koreografijo.  
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ZAKLJUČEK 
 
Za sebe imam dovolj dokazil o učinkovitosti te terapevtske metode, 
ki je implementacija logike in modrosti, ki so bile in pod raznimi 
imeni tudi ostale prisotne kot sestavni deli našega življenja. 
 
Ta bog, kot tudi božji principi so vcepljeni v »snov«, ki jo 
imenujemo ŽIVLJENJE. 
Če sledimo tem principom, ŽIVLJENJE poskrbi za svojo restitucijo.  
 
Bog na materialni ravni je fiziologija. Vemo pa tudi o učinkovitosti 
prave intuicije. Če jo spustimo skozi sebe, ona nam omogoči 
neverjetne stvari.  
Skozi Transformno osebnostno terapijo pa lahko vidimo, da to 
velja tudi za ŽIVLJENJE v celoti.  
 
Ampak, človeku je dana tudi prosta volja. Nihče ne more nič 
narediti proti njej.  
Zato, ne glede na to, kako učinkovita je metoda, ki jo ponujam in 
ne glede na to kako sposobna sem v uporabi te metode, ne 
morem nič proti nekom, ki to noče sprejeti. 
 
Z marketinškimi metodami lahko ljudi potegneš v marsikaj. Tukaj 
to ne pride v poštev! Tukaj ni cilj od nekoga samo pobrati denar  ali 
pa ga v hipnozi potegniti v neko dejanje.  
Tukaj je cilj, da razumete, da se zavedate in da vam ti principi 
postanejo stil življenja. Če pa nekdo noče, pa ne bo razumel, ne 
glede na to kako pravilno in natančno mu razlagaš.  
 
Tudi takrat ne morem nič, ko nekdo zanika in noče videti celo 
dejstva, ali to kar je ravnokar povedal, naredil ali celo napisal.  
 
In nič ne morem, če nekdo zanika, v slovarju definiran pomen 
besed, ki jih je uporabil.  
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In nič ne morem, če nekdo kritizira in napada vendar niti bliz noče 
priti, ko sem mu pripravljena jasno pokazati in prikazati zadeve, ki 
jih ni razumel. 
 
Nič ne morem, če si nekdo umišlja, da je veliki »strokovnjak«, ko 
pa ne obvlada niti toliko, kot to že od majhnga otroka pričakujemo.  
 
Tudi takrat ne morem nič, ko nekdo trdi, da bolj ve kar jaz mislim 
kokar jaz sama. 
 
In seveda, nič ne morem proti tem, ki trdti, da že ve kaj je moja 
metoda, čeprav mu niti od daleč nisem uspela pokazati za kaj 
sploh gre.  
 
In nič ne morem proti nekogaršnje kljubovalnosti na podlagi katere 
bo raj crknil, kot da sprejme kar koli drugečnega, kot je njegovo 
prepričanje.   
 
Nihče vam ne more pomagati, ko z polno hitrostjo drvite proti 
prepadu in nočete se ustaviti niti da bi preverili opozorilo. 
 
In, sveda, nič ne morem proti množici tistih, ki me kar naprej 
linčajo in s polno močjo se zavzemajo za to, da degradirajo in 
uniče metodo in mene, ki sem predstavnik te metode.  
Ne zavedajo se pa, da ta »moja« metoda je LOGIKA in 
implementacija pradavnih MODROSTI  in značilnosti, ki so 
osnovne vsebine zaradi katerih je človek postal ČLOVEK. Zato 
tisti, ki uprono hočejo uničiti in mene in mojo metodo, v resnici 
ubijajo ČLOVEKA, v prvi vrsti pa sebe. 
 
Metode ja učinkovita učno-terapevtska pot in je edina prava pot, ki 
resnično in dokončno vodi iz problemov ven. Vendar je 
neučinkovita do nekoga, ki to noče sprejeti. In če noče, ga zastonj 
lomiš. Lahko ga razlomiš na prafaktorje ---do celice, in on še 
naprej ne bo hotel, kot kar se rakasta celica upira vsaki 
spremembi. Lahko jo samo v popolnosti uničiš, da od nje ne  
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ostane niti DNA. Če pa si še gene rastavil, potem si v resnici uničil 
ne samo človeka, temveč ŽIVLJENJE. 
Zato v borbi za življenje vašega karcinotičnega značaja sami 
uničite to življenje. 
 
Imate in imeli boste to, kar ste sami izbrali.  
Če se ne zdramite, ste zaslužili biti izkoriščani, trpinčeni ali pobijeni 
v vojnah v katere sami kličete. Vidim vas na Facebooku kaj in kako 
počnete.  
Po tem pa boste kleli boga, da nič ne naredi in ne boste hoteli 
videti, da vi niste sledili boga temveč od vas poveličevanega 
lažnega boga. 

 

 
Bronasti angel z gradu S. Angelo v Rimu 

 


