Osebna pričevanja iz seans hipnoterapije

Na tej strani najdete osebna pričevanja strank, ki so obiskovale transpersonalne hipnoterapije
ali TCH. Osebni podatki javnosti niso na voljo, podrobnosti pričevanj nismo spreminjali.

Osebna pričevanja glede seans TCH in hipnotične regresije:

"Edmond, pišem ti v zvezi s terapijo regresije, ki sva jo imela pretekli teden. Želela sem ti
sporočiti, da se počutim veliko bolje, kot nekako prerojeno in olajšano. Kot si rekel, mi je nekaj
dni po glavi, če se izrazim po domače 'streljalo':) v sanjah, še posebej prvi dan.
Tako, želela sem se ti zahvaliti, ker se nekako sploh ne prepoznam oz. sem si nova, ampak v
pozitivnem smislu. Mi je všeč, da sem taka, čeprav se na trenutke kar prestrašim in vprašam,
od kje taka sprememba in da ne bo kar naenkrat konec tega.
Sedaj nimam več strahu, še posebej, ko se udeležujem sestankov, ker odpiram svoje podjetje
in je veliko dogovarjanj z nepoznanimi ljudmi, tako, da sem veliko izpostavljena, kar me sploh
ne moti, ne dajem toliko pozornosti temu in tudi 'stres' doživljam drugače kakor prej.
Prej sem bila polna treme, motila me je pozornost ljudi, bila sem plaha in prestrašena, sedaj
sem pa res suverena, samozavestna in pozornost me ne ovira in omejuje in nekako sem bolj
sproščena. Najbolj me pa veseli to, da sem si želela biti taka, vendar nekako nisem mogla biti.
Tako, da sem res boljše in mi je terapija zelo pomagala, če bom še kaj začutila, da je narobe,
oz, da nekaj ni del mene in je iz preteklosti se ne nedvomno slišiva." - klientka želi ostati
anonimna
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"Trenutno imam v svojem življenju precej težav sama s sabo (vedno so bile, samo sedaj si jih
puščam videti). Redno hodim na TCT terapije in napredujem.

Za TCH sem se odločila, ker sem intuitivno čutila, da bi bilo dobro pri teh mojih težavah
pogledati še v prejšnja življenja in pa tudi iz same radovednosti. Edmond mi je tako pomagal, da
se je moja zavest preko hipnoze (v kateri sem se, na moje veliko presenečenje, vseskozi
zavedala kje sem in kaj počnem) vrnila v prejšnje življenje in bilo mi je povsem neverjetno, kako
se dejansko lahko čutim v tistem telesu (ne samo vidim sebe in kaj sem počela). Bila sem
dejansko tam, v tistem telesu, čutila toploto zraka, gledala skozi tiste oči, če sem to izbrala ali
pa vse skupaj opazovala kot opazovalka, ko je postal kakšen prizor preprosto pretežak, da bi ga
sedaj podoživljala - kot sem razumela, to tudi ni namen).

Skozi Edmondova vprašanja sem osvetlila vsa pomembna področja, našla zaobljube, katere
sem si dala sama sebi zaradi preteklih izkušenj in po njih nezavedno živela tudi v sedanjem
življenju (da se bom maščevala vsem ljudem in posebno moškim, je bila ena izmed njih) ter
mojem mnenju vzroke nekaterih mojih sedanjih travm. Lahko sem razumela, zakaj se mi je pri 8
letih začela dogajati spolna zloraba, lažje sem uvidela svoje igre, katere igram sedaj, saj so se
tako lepo poklopile s takratnimi, videla sem, zakaj se vedno, ko mi je najbolj hudo, potegnem v
občutke, da sem sama na svetu...vse to mi je bilo znano že od prej (dejansko sem bila v
prejšnjem življenju veliko sama in sama umrla).

Zaobljube in nekonstruktivne vzorce je potem Edmond hvala bogu še v hipnotičnem stanju
zamenjal (sploh si ne predstavljam kako bi mi bilo zaključiti brez tega - samo vse vedeti in nič
narediti!) in največja razlika se je poznala pri dojemanju moških in dojemanju sebe - začela sem
se končno počutiti enakovredna moškim in bolj sprejemati sebe. To je bila zame ogromna
razlika v komuniciranju, v sproščenosti, v odprtosti in izražanju sebe in svojih potreb. Počutila
sem se bolj močno in povezano s sabo. Kot bi se zgodila neka globja sprememba nekje
odzadaj in zdaj samo je (kot bi prejšnjih občutkov nikoli ne bi bilo).

Naj še dodam, da sama do sedaj nisem dajala velike veljave ali se poglabljanja v prejšnja
življenja, prej sem bila zelo laik in tudi skeptična, da bi mi to sploh lahko kako pomagalo sedaj.
Od te izkušnje se je moje mnenje glede tega popolnoma spremenilo. Prav iz srca sem ti
hvaležna, Edmond, za tvojo strokovno in empatično pomoč. Hvala." - A.G.
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"Že nekaj let delam na sebi s pomočjo terapije TCT, veliko sem napredovala prav s to tehniko.
V nekem trenutku, ko sem predelala večino težav katerih izvor je v tem življenju bodisi iz
otroštva ali iz obdobja šolanja sem prišla do točke, ko sem pri sebi zaznala, da pa obstaja
možnost, da je vzrok za težavo v prejšnjem življenju. Nimam namreč nobenih pomislekov glede
reinkarnacije in dejstva, da se rodimo že z določenimi zaobljubami, ki smo si jih zadali v
prejšnjih življenjih in nas pri napredku v tem življenju še kako ovirajo.

Glede na to, da Edmonda poznam že nekaj let in mu popolnoma zaupam, sem komaj čakala,
da doživim dogodivščino potovanja v prejšnje življenje. Že s pomočjo Kavzala sem vedela, kaj
sem bila v prejšnjem življenju, vendar določene vzorce, ki sem jih takrat prevzela je lahko
najbolj natančno ozavestiti le s pomočjo regresije.

Z Edmondovim strokovnim vodenjem sem ozavestila in poglobila kar nekaj ključnih vzorcev, ki
so me ovirali na poti napredka v tem življenju. Zelo pomembno se mi zdi dejstvo, da se lahko v
kombinaciji z uporabo transpersonalnega kavzalnega stanja te vzorce tudi zamenja v pozitivne.
Ravno to je Edmond tudi storil in po regresiji se počutim močnejšo, bolj stabilno v sebi, več
energije imam. Dobila sem pa tudi izkušnjo, da MI v resnici nikoli ne umremo, umre le naše
fizično telo in, ko vidiš povezavo s prejšnjim življenjem lahko res razumeš to življenje. Vse to pa
lahko povežeš v neko smiselno celoto le, če najprej res predelaš sedanje življenje.

S pomočjo regresije sem ugotovila tudi, da vse česar ne bom predelala v tem življenju me bo
čakalo v naslednjem, zato veselo na delo!
Edmond hvala." - K.H.
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