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BEvEZETÉs

Üdvözöllek, Vianna vagyok.
2003-ban egy sötét éjszakán, amikor a hold sem világított, egyedül autóz-

tam hazafelé a hosszú úton. Hirtelen a legcsodálatosabb felismerésben volt 
részem. Rájöttem: kilenc év telt el azóta, hogy a ThetaHealing belépett az éle-
tembe, és nagyon nagy utat jártam be. Ebben a kilenc évben több ezer leol-
vasást és gyógyítást végeztem, rengeteg képzést tartottam és könyveket írtam 
a ThetaHealingről. És rájöttem még egy tagadhatatlan igazságra: még mindig 
rengeteg tanulnivalóm van.

Miközben egyedül autóztam az elhagyatott úton a Snake folyó mentén, 
hallottam, hogy a Teremtő azt mondja nekem, kilencéves szolgálatom letelt, 
és most egy olyan hároméves szakasz következik, amelyben tanítóvá válok. 
A DNS3-ra való felkészülést, a haladó tanítványoknak szánt ThetaHealinget 
fogom tanítani. Ettől megriadtam egy kicsit, mert valahányszor új 
ThetaHealing-információ kezdett áramlani felém, mindig hatalmas változá-
sok történtek az életemben. De megnyugodtam, és így válaszoltam: „Rendben 
Istenem, miről szól a DNS3?”

Azt válaszolta, hogy a DNS3 a szerves és szervetlen anyagok mozgatásá-
ról és átalakításáról, valamint arról szóló tudás, hogyan teremthető azonnali 
gyógyulás a mitokondrium kezelésével. Mivel nekem és a környezetemben 
élőknek is jócskán volt már dolga az azonnali gyógyulás megvalósulásával,  
a válasznak ez a része nem lepett meg igazán.

Azt is mondta a Teremtő, hogy amint száz ember megérti ezt a haladó 
információt, a módszer alkalmazása könnyebbé válik, és a képesség szétterjed 
az emberiség kollektív tudatában. Tudni fogom majd, mikor jutott el a száz 
ember a megértésnek erre a szintjére, és amikor már ezer ember hiszi, tudja, 
és él eszerint, a haladó tudás magától terjedni kezd a kollektív tudatban, és 
felgyorsítja a szunnyadó képességek felébredését.

Azt mondta: „Elsőként neked kell hinned ebben az elképzelésben, el kell 
sajátítanod és eszerint kell élned. A haladó ismeretek olyan idegpályákat nyit-
nak majd meg, amelyek korábban soha nem üzemeltek.”

Amikor ezt hallottam, csak azt tudtam kívánni magamban, hogy bárcsak 
a mindennapi életem világi kihívásai jobban hasonlíthatnának a munkámra. 
Akkor éreztem a legkényelmesebben magam, amikor leolvasások és gyógyí-
tások közben az emberi test belsejében jártam, az áldásos théta-állapotban 
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a sejtek és a csontok között nézelődve. A dolgok akkor kezdtek furának és 
idegennek tűnni, amikor a testen kívül kellett megbirkóznom a mindennapos 
stresszel.

A vágyamra válaszolva a Teremtő azt mondta:
„Vianna, théta-állapotban vagy théta-állapoton kívül, a testen belül vagy 

kívül ugyanaz a helyzet. Hányan gondolnak a testük működésére, miközben 
zajlanak a belső folyamataik? Minden pillanatban számos elektromos impulzus 
indul az agyukból a testükbe, hogy lélegezzenek, növekedjenek, éhséget érezze-
nek, megemésszék az ételt és működtessék a rengeteg, tudattalanul lezajló csele-
kedetet. Az agy és a lélek ugyanezen a módon kapcsolódik a föld hatalmas ideg-
rendszeréhez. A föld pedig a világegyetem – a végtelen testünkön „kívüli” világ 
– hatalmas idegrendszeréhez kapcsolódik. Ez a külső kapcsolódás a világegye-
temhez ugyanolyan, mint a belső kapcsolódás a testünkhöz, ami által ugyanúgy 
változásokat idézhetünk elő a terünkön kívül eső univerzumban, mint a ben-
sőnkben. Mindez csak azért nem történik meg manapság, mert abban a hitben 
neveljük fel a gyermekeket, hogy vannak előttük korlátok. Magunkévá tettük 
ezeket a korlátokat, amelyek a DNS-en keresztül a fizikai, a lelki és a spirituális 
síkon is megjelennek.”

Ebben a pillanatban mélyebben is megértettem a Teremtő ThetaHealing-
információkkal kapcsolatos terveit, valamint azt is, hogyan kellene ezeket 
közvetíteni és alkalmazni.

Amikor hozzájutottam a hit- és érzelemmunkához, azt is megmutatták 
nekem, hogy rendelkezünk a korlátaink feloldásának és a mindnyájunkban 
meglévő isteni részhez való kapcsolódás képességével. Azt is megértettem, 
hogy az emberi fajnak évszázadokra volt szüksége ahhoz, hogy fizikai szellemi, 
lelki és spirituális szinten magába gyűjtse ezeket a korlátokat és programokat. 
Egyéb eszközök nélkül az is évszázadokig tartana, hogy megszabadulhasson 
tőlük. A múltban ezen a módon fejlődtünk – lépésről lépésre, nemzedékről 
nemzedékre, életről életre. Minden életünk során csak egy kicsit fejlődtünk, 
hogy mindent megérthessünk, amit az az adott élet adott nekünk. Most azon-
ban, a spirituális fejlődésnek köszönhetően rájöttem, hogy képesek vagyunk 
kifejleszteni azt a képességet, amellyel túltekinthetünk a valóságunk határain, 
és nyitottá válhatunk a teremtés új vonatkozásaira. Megadatott nekünk, hogy 
a jelenlegi életünkön belül feloldjuk a már feleslegessé vált hitrendszereinket.

Ma már tudom, hogy mindannyiunk számára adott a lehetőség, hogy átlép-
jünk a fejlődés egy olyan új szakaszába, amelyben rendelkezésünkre áll a kar-
ma előrehaladását megakadályozó gátak megnyitásának kulcsa. A genetika,  
a betegségek, a gyermekkori programok, az energetikai behatások és a kollek-
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tív tudat témái akadályozzák a képességeink teljes kibontakoztatását és társte-
remtővé válásunkat a Teremtő mellett. Most azonban elkerülhetjük, hogy az 
őseink választásai vagy a jelenlegi életünk hatásai befolyásoljanak bennünket. 
Itt az ideje, hogy a Teremtő isteni szikráiként használni kezdjük az erőnket.

Ebben a könyvben bemutatom a DNS3 előkészületeit, a haladó Theta-
Healinget, amely magában foglalja mindazt, amit 2003 óta megtanultam.  
A haladó ThetaHealing aranyszabálya, hogy körültekintően dolgozz. Amint 
az intuitív képességeid kifejlődtek, elengedhetetlen követelmény, hogy tuda-
tában légy a théta-állapotban kivetített gondolatformáidnak. Éppen azért 
annyira fontos a korlátozó programokat eltávolító és lecserélő hitmunka, 
valamint az érzelmek letöltése a Teremtőtől, hogy olyan állapotba hozhasd 
magad, amelyben a gondolataid valóban tiszták.

Az elméd hihetetlen dolgokra képes. Elektromos impulzusokkal mozgatja 
a testedet. Ezzel a technikával azt tanulod meg, hogyan használd az elektro-
mos impulzusokat a testeden kívüli dolgok megmozdítására. Ki kell fejleszte-
ned magadban a bölcsességet, hogy félelem nélkül használhasd a képességei-
det, és képes legyél különbséget tenni a saját érzéseid és az igazság között.

A théta-technikát alkalmazó diákok és oktatók többsége csodálatos ember. 
Akadhatnak azonban kiegyensúlyozatlan, túlságosan egoista emberek is, az 
élet már csak ilyen. Ez az egyik oka annak, hogy közzéteszem ezt a haladó 
ismeretanyagot. Ez a tudás arra szolgál, hogy szétválassza azokat az embere-
ket, akiknek használniuk kellene a théta-módszert, azoktól, akiknek nem.

Soha ne feledd, hogy a szabad akarat nagyszerű dolog, ám soha nem zavar-
hatja meg mások szabad közbenjárását.

2002-ben volt egy álmom, amely erre a témára vonatkozik. Álmomban 
azt bízták rám, hogy vigyázzak egy csecsemőre. A gyermek körül volt valami 
rejtély. Először azt hittem, hogy valaki megpróbálja megölni, mert mindenkit 
felkaszaboltak, aki csak a közelébe jött. Be akartam menni a szobába, arra 
készülve, hogy valakivel valami rettenetes dolog történt, és akkor rájöttem, 
hogy a gyermek az oka mindennek. Hihetetlen pszichés energiával rendel-
kezett, amelyet képtelen volt kordában tartani, így ha valaki felbosszantotta 
vagy elkeserítette, azonnal cafatokra szaggatta az illetőt. A gyermek az elsza-
badult lelki képességek szimbóluma volt, a képességek rossz vagy tudatlan 
használatáé, amely arra hasonlít, amikor valaki úgy száguldozik az utakon, 
hogy mindenkit szid, aki csak az útjába kerül. A gyermek hihetetlenül intuitív 
volt, ám nem rendelkezett az erejéhez mért bölcsességgel. Még nem volt ideje 
kifejleszteni ezt a bölcsességet.

Ennek a történetnek az a tanulsága, hogy rosszul használhatod az erődet, 
ha hiányzik hozzá a bölcsességed. Itt és most nagyon sok embernek vannak 
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olyan hitprogramjai, amelyek miatt rosszul fogják használni a ThetaHealingből 
fakadó képességeket. Ezek a programok különböző hiedelemszinteken táro-
lódhatnak. Az önkorlátozó programok sok ember számára tudattalanul létez-
nek. Más esetekben az alkalmazó kártékony egója korlátozza a théta-gyó-
gyítóvá válást. Az intuitív gyógyítóvá válásban és az energiagyógyításban az 
egyensúly jelenti a kulcsot. Amennyiben a gyógyító nincsen egyensúlyban,  
a leolvasások és gyógyítások hatástalanok maradhatnak.

A leolvasásokban, a gyógyításokban és a módszer tanításában a feltétel 
nélküli szeretetnek is meg kell jelennie. Ha nem szereted igazán azt az embert, 
akit kezelsz, érezni fogja. Ha magadba nézve azt látod, hogy nem szeretsz 
valakit, érdemes mindaddig a hitmunkához folyamodnod, amíg képes nem 
vagy úgy is elfogadni és szeretni őt, hogy közben tudod róla az igazságot is. 
Gyakran felfedezünk másokban taszító tulajdonságokat, ám éppen arról szól  
a vizsga, hogy önmagunkban is meglássuk ezeket a tulajdonságokat, hogy 
véget érhessenek a világban a versengés végtelen körei. A kulcsfontosságú 
hitek feloldásával és a Teremtőtől letöltött érzésekkel megszabadulhatsz ettől.
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A ThETAhEALinG®-érzelemmunkA 
áTTEKinTÉsE

Ebből a könyvből megtanulhatod, hogyan gyógyíts a létezés hetedik síkjáról. 
A hetedik sík a mindenség lényege.

Részletesebben is megismerkedhetsz az egyes síkokkal, megtudhatod, 
hogyan szüntesd meg a már hátráltatóvá vált fogadalmakat, esküket és elköte-
leződéseket, és hogyan gyógyítsd a megtört lelkeket.

Olyan érzelmeket, érzéseket emelsz be magadba, amelyeket eddig még 
soha nem tapasztaltál.

Megtisztítod majd az elméd terét, amelyet olyan negatív érzelmek töltenek 
ki, mint a harag, a bosszú, a neheztelés, a sajnálat, az agresszió, a féltékeny-
ség, az irigység és a megkeseredettség. Ennek köszönhetően a továbbiakban  
a gyorsabb gyógyításra és az emberi faj istenihez kapcsolásának előmozdítá-
sára használhatja majd az energiáit.

A könyv elolvasása előtt fontos megértened, hogy felelős vagy a dönté-
seidért és az életedért. Az itt felvázolt elgondolás csodálatos, és segítségedre 
lehet a növekedésben. Nem használható azonban arra, hogy bárki más szabad 
akaratát felülírja. Mindegy, ki vagy és mit gondolsz, az igazság az, hogy mind-
nyájan azért vagyunk itt, hogy a tapasztalásainkból tanuljunk, és mindnyájan 
szabad akarattal rendelkezünk. A szabad akarat az univerzum törvénye. Egy-
szerűen csak van. Ha másmilyen gondolatok indítottak ennek a könyvnek az 
elolvasására, akkor ezek az információk talán nem neked szólnak. Annak, aki 
visszaél ezzel a módszerrel, tudnia kell, hogy a szabad akarathoz más törvé-
nyek is kapcsolódnak, mint például az igazság és az igazságosság törvénye. 
A szabad akarat törvényének megszegése egyet jelent az igazság és az igaz-
ságosság törvényével való közvetlen szembekerüléssel. Valamennyi törvény 
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egymással kölcsönhatásban működik, hogy erősítse a minden egyes törvény-
ben meglévő sajátosságokat. Ennek a módszernek az alkalmazásakor mindezt 
életbevágóan fontos észben tartanod.

v v v

2003-ban azt mondták nekem, hogy lesz DNS3 ThetaHealing-képzés. Annak 
érdekében, hogy elérjük ezt, valamint érteni és használni is tudjuk ezeket az 
ismereteket, a tanulóknak bizonyos dolgokat (eddig még nem ismert érzé-
seket) le kell tölteniük a mindenség Teremtőjétől. Ezek a letöltések a haladó 
ThetaHealing-képzések részét képezik, és benne vannak ebben a könyvben is. 
A könyv megtanítja, hogyan töltsd magadba ezeket az érzéseket a Teremtőnél 
elérhető legmagasabb meghatározás szerint. Tudom, hogy sokan már rendel-
keznek ezekkel az érzésekkel és hitekkel, mégsem tapasztaltak eget rengető 
változásokat a letöltést követően. Ugyanakkor ezeknek az érzéseknek a meg-
felelő megértése jótékony változásokat teremthet az életedben.

Értelmezésünk szerint a dolog így működik: a fogantatástól kezdődően  
a mostani pillanatig a sejtjeink megtanulták, mire számítsanak a receptora-
ikon keresztül érkező üzeneteknél. Minden sejtnek vannak receptorai. Az  
a dolguk, hogy fogadják a tápanyagokat, a hormonokat és a kommunikációt. 
A sejt működése érdekében fogadó, tároló és elosztó pontokként szolgálnak.

Egészen fiatal korunktól kezdve a sejtek azt is megtanulták, hogy mit kezd-
jenek a hozzájuk érkező érzelmi üzenetekkel. Ha például olyan családban nőt-
tél fel, ahol a legtöbb családtag krónikusan depressziós volt, a receptoraid eset-
leg úgy alakultak ki, hogy nálad is krónikus depressziót okozzanak. Felnőve 
ez olyan helyzetet teremthet, amelyben a test sejtjei csak akkor érzik magukat 
normálisnak, ha depressziós vagy. Lényegében mindaddig nem érzed nor-
málisnak magad, amíg legalább naponta egy dolog nem nyomaszt. Ebben az 
esetben a családi hatások révén a sejtek a krónikus depresszióhoz szoktatták 
hozzá magukat.

Egy krónikus depressziótól szenvedő kliens ThetaHealing-kezelése során 
szükségünk lehet az első könyvben leírtak szerinti hitmunkára. A „depresz-
sziós vagyok” hiedelem eltávolítása és lecserélése azonban nem feltétlenül 
szünteti meg a problémát. Itt jön a képbe az érzelemmunka. Ebben az esetben 
a testnek azt kell megtanítani a legjobb és legmegfelelőbb formában, hogy 
milyen depresszió nélkül élni. Ekkor a receptorok megtanulják, hogyan zár-
ják be a kaput a depresszió üzenetei előtt, és hogyan nyissanak új ösvényeket  
a jótékony hatású érzések és érzelmek számára. Egy új érzelmi program beépí-
tésekor megteremtődnek az új receptorpályák is. Ekkor a sejtek már tudják, 


