
 

SEMINARTERMIN

SLOVENIJA

v Logarski dolini  
08.05. – 10.05.2015

Ihre Referentin

Anna Baresch

Sistemsko uravnavanje
Rešitev in odpravljanje psiholoških in mentalnih blokad in programskih napak 

z uporabo mentalno – duhovnih in energijskih metod

PREDPOGOJI ZA UDELEŽBO NA SEMINARJU
Jih ni. 

SODELOVANJE

Cena seminarja 449,00 € plus DDV , vključno s seminarskim materialom, okrepčila
med odmori  

CILJI SEMINARJA

Odprava psihičnih vedenjskih vzorcev nas vodi v zdravo življenje na vseh nivojih
bivanja. Tehnike, ki se jih naučimo na seminarju odpravljajo in popravljajo blokade
in programske napake na psihičnem in mentalnem področju.

Zavedamo se,  da nismo rojeni  da bi  bili  nesrečni in da bi  trpeli,  temveč da bi
svobodno,  srečno,  zadovoljno  in  uspešno  dosegli  cilj  in  poslanstvo  našega
življenja.

V nasprotju s tem pa vodijo sistemska neravnovesja v mentalno –duhovnem nivoju
preko napačnih sodb, projekcij in interpretacij v trpljenje, bolezen in nesrečo, ne pa
samo v psihično neravnovesje. Na koncu smo dojemljivi za manipuliranje in izgubo
osebne svobode.

Zavedamo se,  da  si  sami  ustvarjamo vzroke  za  trpljenje.  To  nas  spremeni  in
uničuje.  Posledični  odnos žrtve  je  izraz  naše  nemoči.  Sprejemamo trpljenje  in
bolečino  celo  kot  način  zdravljenja!?  – kolektivno,  
histerično obnašanje! 

Šele,  ko  poznamo  vzorce  naše  individualne  duševno-duhovne  ravni in
uresničujemo  naš  resnični  življenjski  potencial,  smo  se  sposobni  ločiti  od
odvisnosti in  sprejeti  svojo  odgovornost,  da  smo  sami  neskončen  vir  za
ustvarjalnost v  lastnem  življenju.

V  dveh  in  pol  dnevih  se  naučite  diagnostičnih  možnostih genograma,
prepoznavanja mentalnih struktur v življenjski zgodovini  posameznika in njihovih
programskih napak. Spoznate  terapevtske posledice odpravljanja teh spominskih
sistemskih  neravnovesij  z  uporabo mentalnih,  bioenergijskih  in   bio-fizikalnih
tehnik.
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UVOD 

Mentalno - duhovni in energijski načini zdravljenja so v zahodno usmerjenih kulturah dolgo časa bili v
senci.  Bili  so, v najboljšem primeru tarča posmeha. Pogosto so bile te tehnike diskriminirane  kot
vraževerne in neresne. Zato so se znanstveniki, ki so pazili na svoj ugled, dolgo časa upirali misli, da
bi se ukvarjali s tem področjem človeškega obstoja  in njegovim skritim potencialom.

Samo v luči novih spoznanj kvantne fizike so ta področja sedaj razumljiva in jih je možno raziskovati
ter izvajati koncepte v praksi.  Ti pojavi segajo v področje celične presnove. Prej pa so jih pripisovali
področju vere in metafizike. 

V seminarju  ponujen in  v  praksi  dokazan koncept  vam daje  možnost  boljšega razumevanja  in/ali
nadgradnje obstoječega razumevanja naturopatske paradigme telesa, uma in duše – sistem človek.
Za boljše razumevanje dejstva, da je tudi mentalno – duhovni nivo del informacije, ki nadzira našo
materio,  naše celice,  našo presnovo in  s  tem naše stanje  bolezni  in zdravja.  Delo na duhovnem
področju je nujno, prelomno za našo prihodnjost  in prihodnjost človeštva kot celote. Uporabne metode
za analizo problemov in njihovo reševanje,  so enostavne za učenje.

VSEBINA

I Ozadje znanja: 

 Čas, v katerem živimo, in iz njega izhajajoče odgovornosti. 
 Pomen konca platonskega leta. 
 Prerokbe starodavnih kultur in starodavnih običajev avtohtonih ljudstev. 
 Misli v času tranzicije in razvoj trajnostnih konceptov. 
 Mentalno -duhovni nivoji  iz vidika kvantne fizike. 
 Informacije se nikoli ni izgubil. Je kvečjemu skrita in / ali blokirana in jo moramo spraviti v tek. 

 Stvari se nam zgodijo glede na naše prepričanje/vero.

 Vrednotenje,  prepričanja,  priučeno vedenje,  "resnice",  socialni  standardi  in  njihove usodne

posledice. 

 Razvoj in življenje v zavesti žrtve. 
 Mi smo kreatorji naše realnosti, del božanske matrice, ker je Bog ustvaril človeka po svoji 

podobi. 
 Pojav slike o svetu.
 Katalog temeljnih strahov. 
 Močna čustva: ljubezen, strah, sovraštvo, jeza, žalost. 
 Invalidnost našega resničnega potenciala, našega živahnega, ustvarjalnega in radostnega  

življenja.

Änderungen vorbehalten.
01.10.09
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Änderungen vorbehalten.
23.03.10



 Naši "4. spomini" 
 karmični spomin 
 družinski  ali klanski  spomin 
 posameznikov spomin 
 spomin človeštva

 Mentalno -duhovna življenjska energija, je del naše življenjske energije, našega 
informacijskega polja in s tem deluje na vsako celico našega telesa. 

 Temeljna znanja kvantne fizike: Informacija nadzoruje materijo. Priznati ji moramo tudi vpliv na
psihičnem, mentalnem in duševnem nivoju.

II. Praktični pristop k diagnostiki in zdravljenju: 

a) diagnostični postopek: 
:  

 Zavedanje področij življenja

 Vodilne niti za nastanek genograma

 Spoznavanje, zavedanje vzorcev, vrednotenje, vsebina spomina, življenjska obdobja 
in strukture posameznika in področja življenja

 Zapisnik o zavedanju in izdelavi:

 programskih napak 
 blokade zaradi - prepričanja

 Miselne in čustvene strukture
 Pretekle in preživele navade
 Traumatični dogodki

oče

mati

klan

duše

                          
informacijsko        
polje

socializacija od 
zanositve do danes 
-
učenje                      
življenskih obdobij   

družinski ali
klanski spomin

individualni
spomin

karmični
spomin

spomin             
človeštva          
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 Ugotovitve iz razvojne psihologije 
 Vključevanje bolnika v razumevanje osnovnih strahov človeškega bitja 
 Pomen posameznikove lastne vrednosti in pridobitev samoodgovornosti 

  Uporaba izbranih kinezioloških metod
  

b) terapevtski pristop sistemskih neravnovesij po Anni-Marii Baresch 

 Rešitev programskih napak preko:

 mentalnih tehnik
 bio-energetskih tehnik
 biofizikalnih tehnik
 kombinaciji z drugimi tehnikami, npr. Core Dynamics          

 Vrnitev vsebine karmičnega spomin v tukaj in zdaj

 Zavedanje  o  družinskem  ali  klanskem  spominu,  odkrivanje  "družinskih   pravil",
obdelava iz tega izhajajoče informacijske strukture

 Prepoznati in zdraviti zavedne in nezavedne vsebine in strukture našega 
individualnega spomina 

 Energijska struktura informacije in iz nje izhajajoča informacijska  polja spomina 
človeštva, predvsem razkritje informacijskega polja strahu in množičnih pojavov z 
namenom spodbude za izstop iz teh polj

 Rešitev trenutnih težav

Na temelju posredovanih vrednot ste sposobni, skupaj z bolniki, razviti  strategijo za zdravo, 
srečnejše in bolj svobodno življenje. Lahko ga podpirate in spodbujate pri procesu izvajanja te 
strategije njegovi življenski realnosti.

  
Vključevanje mentalno-duhovne ravni v načrtu zdravljenja po terapevtskem planu in v 4 nivojih
življenja.

Povezave med diagnostičnim in terapevtskim načinom  razmišljanja. 

 Naučite se svoje paciente videti in občutiti

c) praktične vaje

 na plenarnem zasedanju 
 v majhnih skupinah
 vprašanja, razprave in izmenjave izkušenj

d) Kaj vse to pomeni zame in za moje življenje?
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