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Zagotovo ste ob nedeljah gledali zabavni program na POP TVju: “HIPNOZA – DOBRA ZABAVA”. Jaz sem pogledala samo prvo
oddajo v nedeljo, 29. jan., ob 20. uri s hipnotizerjem Božidarjem
Grilcem.
Ali ste samo uživali ali pa ste se mogoče le zamislili nad vsem,
kar ste videli in slišali!?
Mene je zbodlo v ušesa, zaničevalni zven tega, kar je gospod
Grilc povedal. Rekel je namreč, da se poigrava s človeškimi
možgani in da lahko pripravi človeka do tega, da dela, kar
sicer ne bi.
Povedal je tudi to, da je sposoben v naše možgane vsaditi misli
in s tem vplivati na naše vedenje.
∞
Na podlagi vaših reakcij na moje nasvete v privatnem in v
poklicnem življenju ter na podlagi vaših trditev, ki sem jih že
velikokrat slišala, bi pričakovala, da boste takoj užaljeno
izklopili televizor in začeli na socialnih omrežjih pisati proteste
proti takšni oddaji in proti takšni osebi, ki si jemlje pravico
“igračkati” se z vašimi možgani.
Vsi vedno zatrjujete, kako ste sposobni videti faktorje, ki so v
igri in se znate suvereno odločati. Trdite, da vi najbolje veste,
kaj je primerno za vas, in ne dovolite, da bi si kdorkoli jemal
pravico tudi z nasveti vplivati na vas. Imate celo za žalitev, če to
nekdo poskuša tudi takrat, ko ste sami prišli na terapijo in po
nasvet.
Na podlagi tega je za sklepati, da boste ob tej oddaji hudo
užaljeni, ker je to, kar je gospod Grilc povedal, obljubil ter tudi
speljal, veliko hujše zaničevanje vaših možganskih sposobnosti,
veliko hujše vdiranje v vašo osebnost in veliko hujše vplivanje
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na vašo voljo in odločitev, kot so npr. moji nasveti za
ozaveščanje, ki sem jih vam dajala med terapijo, h kateri ste
prišli sami.
∞
Spoštujem urednike POP TV–ja in vem, da ne bi naredili oddaje,
če ne bi računali na uspeh. Pa ne gre samo za gledanost, temveč
tudi ZA PRIPRAVLJENOST NA SODELOVANJE v tej oddaji. Torej,
zagotovo niste izklopili televizorja. Mogoče celo razmišljate o
tem, da bi se prijavili.
To pa pomeni, da sploh niste zaznali pomena tega, kar vam
nekdo jasno govori.
Mogoče ste zaznali pomen …
Potem vas moram opozoriti, da ni ravno vrlina z užitkom
gledati takšne novodobne gladiatorske igre, kjer nekoga na
moderen način razčlovečijo.
Ne morem verjeti, da bi bili resnično tako hudobni, da bi
zavestno in naklepno trpinčili ali pustili trpinčiti soljudi. Zato
ne verjamem, da ste se RES zavedali pomena tega, kar je bilo
povedano in narejeno?
In ne morem verjeti, da bi res bili tako samouničevalni, da bi
zavestno dovolili, da se nekdo POIGRAVA z vašimi možgani - z
vašo dušo, z vašo osebnostjo, z vašimi mislimi, dejanji in vsem
tem, za kar mislite, da ste VI!?
In RES so se POIGRALI!
Ne morem verjeti, da se vi, ki se v zavestnem stanju z vso močjo
postavljate kot suvereni in se užalite zaradi nepomembnih
drobnarij, ker v njih vidite zaničevanje sebe, tukaj zavestno in
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prostovoljno daste na razpolago nekomu, ki se iz vas dela
norca, za zabavo in smeh drugih.
Ne verjamem, da ste res dojeli in da se res zavedate, kako
ubijalska je hipnoza in KAKŠNA IGRAČKA STE V ROKAH
NEKEGA HIPNOTIZERJA (kot to oni tudi v javnosti trdijo),
ko pa se ves čas borite za to, da bi imeli svoje življenje v
svojih rokah?
∞
Tekmovalci so BILI ŽE pred začetkom oddaje PRIPRAVLJENI,
kot je to povedal gospod Grilc. Nato pa so sedeli popolnoma
normalno in so čakali, da se igra začne. Vsi so bili sproščeni in
zadovoljni in vse je bilo videti popolnoma v redu. Čisto
normalni ljudje.
Eden, ki je po poklicu reševalec, je v intervjuju pred oddajo
povedal, da hipnoza izzove čudovito stanje sproščenosti, ki
potem traja. Ob tem si delovno aktiven. “V takšnem stanju,” je
oseba povedala naprej, “manj zaznavamo okolje in niti ne
reagiramo na dražljaje okolja”.
Povedal je tudi, da nikoli ni mislil, da je dojemljiv za hitro in
globoko hipnozo.
Drugi sodelujoči je povedal, da se vsega zavedaš, vendar ne
moreš vplivati na svoja dejanja.
Igra (v oddaji) je bila takšna, da jim je gospod Grilc vgradil v
njihove možgane nekaj preprek, da se jim oteži izvajanje
naloge.
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Pojdimo malo analizirati:
Torej: vsi so bili že pred oddajo PRIPRAVLJENI. Bili so v globoki
hipnozi, vendar so bili videti normalni in prisebni, kot da se nič
ne bi dogajalo.
Ta ENA predpriprava je bila dovolj, da so sodelujoči ves čas
oddaje (zagotovo pa veliko-veliko dlje) ostali odprti in
pripravljeni, da jih je hipnotizer lahko v hipu spravil v
nadaljnji trans. In vsakokrat je bilo dovolj nekaj sekund, da
jim hipnotizer izreče komando, kateri so potem sledili in se na
podlagi nje obnašali, dokler niso bili iz nje s sprogramirano
“čarobno besedo” izvlečeni, da bi v naslednjem hipu že spet
dobili nove ukaze za novo igro.
Med nalogami pa so bili spet videti popolnoma normalni.
Vsak ukaz so vsi 100% sprejeli in so se obnašali čisto tako, kot
jim je hipnotizer naročil. Tudi realnost je bila za njih takšna, kot
jim je bila narekovana. Bili so absolutno nekritični do sebe in
do drugih. Tudi svojega okolja niso zaznali takšnega, kot je bilo,
temveč takšnega, kot jim je bilo narekovano.
Na podlagi dobljene komande so se npr. imeli za super mojstre,
kljub temu, da so gledali svoj spackani izdelek. Niso se mogli
korigirati, saj realnosti niso doživljali tako, kot je treba. Niso
imeli absolutno nobenega zavedanja o sebi in svojem stanju.
Posledično temu, niso imeli nobenega vpliva na sebe in na
svoje obnašanje, čeprav so bili videti popolnoma prisebni in
“normalni”. Nihče ne bi posumil, da so pod vplivom česarkoli in
da to obnašanje ni njihovo lastno, temveč vsajeno v njih.
V tej oddaji smo vsi lahko videli, kar je Derren Brown v svojih
socioloških eksperimentih še posebej opozoril, da se ljudje
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absolutno ne zavedajo in se tudi ne spominjajo, kaj so naredili v
hipnotičnem stanju.
To pomeni: pred oddajo posneta izjava enega sodelujočega o
tem, da se vsega zavedaš, samo ne moreš na to vplivati, je samo
NEVARNA ILUZIJA. Nevarno je tudi zaradi iluzije, da imaš ti še
vedno zadeve v svojih rokah.
Resnica je, da si izročen na milost in nemilost nekomu, ki s tabo
lahko naredi karkoli hoče.

Sklepajmo:
Če si hipnotiziran, se čutiš krasno sproščen. Takšno stanje
verjetno traja različno dolgo (odvisno tudi od tega, kako te
hipnotizer programira!), lahko tudi veliko let. V tem stanju je
tudi hip dovolj, da ti v možgane vsadijo kakršnokoli komando,
ti pa boš vse speljal in naredil, kar SICER NE BI — kot je
prikazal gospod Grilc. Lahko tudi ubiješ človeka, kot je to še
bolj konkretno dokazal Derren Brown.
Ob tem se pa absolutno ne zavedaš, da si sploh bil hipnotiziran,
ali pa, da si ob tem še nekaj naredil. Lahko začneš vojno ali pa
agitiraš, da pridobiš druge ljudi za cilje nekoga drugega. Če se
pa “zalomi”, boš ti obdolžen kriminalne dejavnosti. Sam ne boš
imel pojma o tem, kaj se dogaja, še manj pa boš lahko dokazal,
da si bil hipnotiziran, ker tudi tega ne boš vedel.
(Več o tem preberite v novi knjigi: »NEVROMARKETING
RAZBIJA ILUZIJE«)
∞
Ker je takšno stanje globoke hipnotične sproščenosti zelo
prijetno, deluje kot MAMILO. Zato se boš vedno vračal po nove
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odmerke. Pa tudi programiran boš tako, da postaneš odvisnik
in da se kar naprej vračaš in PLAČUJEŠ. To zagotavlja, da boš
ostal večni porabnik uslug nekoga in boš vedno marioneta za
izpolnjevanje tujih ciljev.
Zamislite se nad tem, kaj se dogaja, ko je nek reševalec pod
vplivom hipnoze in MANJ ZAZNAVA OKOLJE, JE MANJ
DOVZETEN ZA ZUNANJE DRAŽLJAJE in ČE ŽE ZAZNAVA, NI
ZMOŽEN ODREAGIRATI?
A niso ravno zaradi takšnih učinkov prepovedali uživanje
alkohola, mamil in pomirjeval v prometu?!
Ti preparati se dajo dokazati in tudi oseba se zaveda, da jih je
vzela. In tudi če jih uporablja, ko jih ne bi smela, ima še vedno
možnost, da se potrudi biti pozorna. Ima tudi možnost, da se
odloči, ali jih bo zaužila ali pa ne.
Sedaj pa se popularizira hipnoza in SAMOHIPNOZA v terapiji,
predvsem za sproščanje in z namenom, da LE NE BI REAGIRALI
NA DRAŽLJAJE IZ OKOLJA.

Zamislite si da, npr. pošljete otroka na šolski izlet, a šofer
avtobusa uporablja hipnozo, da bi zdržal napor.. Ali bi sprejeli,
da šofer popije kakšen kozarček alkohola? Ali pa, da jemlje
pomirjevala? Zakaj potem dovoljujete in celo podpirate
hipnoterapijo, za katero jasno vemo, da je njeno osnovno
delovanje, da zoža zavest, da nas odreže od realnosti in nam
onemogoča, da reagiramo tudi, če situacijo zaznamo!
In, kar je najhujše, tudi sam se ne zavedaš, kaj si si nakopal. Za
to ugodje si prodal dušo – tukaj resnično in dobesedno - kot to
prikazujejo sociološki eksperimenti Derrena Browna
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(https://www.youtube.com/results?search_query=derren+bro
wn) , vendar se je videlo tudi v tej oddaji.
Prijetno ti je. Ne zavedaš pa se, kdaj in kako nekdo deluje nate.
Deluje pa lahko vsak in v vsakem momentu in ne glede na to,
kje si. Na ključ, ki je bil vate sprogramiran (kar je lahko tudi
zvok, barva, slika) odreagiraš na sprogramiran način, ne glede
na to, kdo in kje in zakaj je uporabil ta ključ. Tudi naključni
mimoidoči lahko nevede sproži tvojo reakcijo.
Tudi to je že hudo, če vidiš, da bo tvoje dejanje pripeljalo do
katastrofe, pa ne moreš nič reagirati. Vidiš, da boš povozil ljudi
ali da voziš proti prepadu, vendar ne moreš reagirati.
Zaradi takšnih stranskih učinkov so prepovedali številna
zdravila in druge snovi (npr. lepila!). Hipnozo pa še podpirate
ravno zaradi takšnih učinkov. A ni to malo »čudno«?!
Zagotovo ste že doživeli utrujenost na dolgi vožnji z avtom.
Čutili ste, da bi se morali ustaviti in odspati. Imeli ste jasno
odločitev v glavi, pa se vseeno niste mogli ustaviti, temveč ste
peljali naprej.
Če niste poskusili, potem poglejte policijsko statistiko izpred
30-40 leti,ko so se “gastarbajterji” vračali domov na počitnice.
Ko so prestopili jugoslovansko mejo, so postali ravno primerno
zaspani in so se masovno ponesrečili na naših avtocestah.
In ta »polsen« je stanje, ki ga sproščanje izzove. Vidiš, pa ne
moreš nič narediti.
Pri utrujenosti veš, da si utrujen in imaš možnost, da se ustaviš
in naspiš. Vendar ti hipnoza vsadi stanje »sproščenosti«
(omamljenosti!), povezano s povečano samozavestjo in iluzijo o
povečani sposobnosti reagiranja in delovanja.
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Kot je tudi v teh oddajah bilo vidno, ne moreš pravilno
odreagirati tudi zaradi tega, ker ne znaš oceniti realnosti in si
nekritičen do svojih dejanj (svoj spackani izdelek videti kot
vrhunsko stvaritev, ali biti prepričan, da so predmeti vreli,
čeprav niso).
Nekdo tretji pa je bil prepričan, da je sposoben držati v rokah
super vroče predmete brez opeklin. In samozavestno bi --- do
odmrtja opekel svoje roke.
“Uspeh” hipnoze leži samo v SPREMINJANJU ZAZNAVANJA
realnosti, ne pa v resnični spremembi realnosti in naših
sposobnosti.
Pod vplivom hipnoze se v popolnosti obnašaš tako, kot ti je
nekdo narekoval. Govoriš celo japonščino (v oddaji niso
povedali, ali je ta človek po ukazu res govoril japonščino ali pa
jo je samo imitiral). Bilo pa je jasno vidno, da hipnotizirani ne
samo, da niso bili v stanju narediti drugače, kot jim je ukaz
narekoval, temveč da se sploh niso zavedali svojega stanja.
Nihče od teh ljudi pa si ni mislil, da je “občutljiv” na sugestijo.
Tudi to ni res, da je možno hipnotizirati samo minimalen
odstotek ljudi. Dokaze za to podaja Derren Brown. Tudi on je
izbiral ljudi, vendar vseeno ne s “povečevalom”. Dokazal je tudi,
kako lahko je potegniti ljudi v kriminalna dejanja s sugestijo in
s pomočjo masovne histerije. Saj to doživljate tudi na rock
koncertih — masovna histerija in trans vseh, ki jih potem ni
težko pognati v nek »stampedo«.
∞
Sedaj pa vsem tem dodajmo malo paranoične geometrije:
Povlecite črto skozi točke in glejte, kam vse to pelje.

9

Vse te oddaje dokazujejo, da je hipnoza še kako nevarna.
1. Lahko da ste odgovoren, visoko usposobljeni strokovnjak, ki
ima dobre namene, vendar se ne zavedate nevarnosti.
Usposobljenost se namreč gleda samo po pridobljeni
sposobnosti opraviti neko dejanje na določenem področju. Ne
gleda pa se širše — na bližje in bolj oddaljene (stranske)
učinke, ki jih določeno dejanje izzove ali omogoča. Niti tega ne
vidite, da se je nekdo zaradi vašega »uspešnega sproščanja« in
»dvignjene samozavesti« ubil v prometni nesreči. Vaše
»uspešno delovanje« je hujše od alkoholiziranosti. Večina tistih,
ki so pili, se le zaveda svojih zmanjšanih sposobnosti, kar pa ni
niti slučajno tako za tiste, ki so pod vplivom hipnoze.
Večina ljudi pa se za terapevte uči na hitrih tečajih …
2. Druga skupina so tisti »hipnoterapevti«, ki jih je kreirala
sodobna miselnost in jim pojačala njihovo že obstoječe
prepričanje o tem, da so nepogrešljivi bogovi in da lahko
spreminjajo svet kakorkoli hočejo.
Njihovo delovanje na pacienta je, kot če bi otroku dali predelati
avto. Otrok bi vrgel ven vse, kar se njemu zdi nepotrebno in
neuporabno. Zagotovo bi pustil samo karoserijo, kolesa in
volan.
3. Naslednja skupina so tisti, ki radi ugajajo drugim in za
obljubljeno slavo in čast naredijo vse, kar se od njih zahteva. In
tako niti ne vidijo, da so maso ljudi izročili »hudiču«.
4. In seveda so tisti, ki točno vedo, kaj počnejo vendar za denar
ali imperialistične cilje (svoje ali nekoga drugega) so
pripravljeni svoje žrtve (»paciente«) pretvoriti v žive robote in
ubijalske stroje.
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Pa še en “paranoičen scenarij”.
Nekateri celo z uporabo hipnoze zavestno in naklepno množico
ljudi spravijo pod hipnozo, da se nihče od njih niti ne zaveda,
da so v hipnozi. In vsi začnejo npr. govoriti – agitirati v
določeno smer.
Ni težko prepričati nekoga, da sledi smeri, ki mu jo je nekdo
začrtal. Marketing si s tem namenom izmišlja vse bolj
kompleksne in »učinkovite« metode. Na sploh to ni težko
potem, ko je popularna miselnost že vsakega naredila za super
samozavestnega. Na takšne ljudi pa je veliko lažje delovati kot
na manj samozavestne.
Tudi tisti, ki se držijo ob strani, ker hočejo najprej preveriti,
bodo slej kot prej potegnjeni noter, saj bodo bombardirani z
enakimi informacijami iz različnih koncev. Zaradi tega
pomislijo, da mora biti ta informacija resnična – pa NI. Takšne
prazne marnje so ti »nauki« o »zdravem« življenjskem slogu ali
o »pozitivni miselnosti«. In v kratkem času bo velika in vse
večja množica potegnjena v čredo, ki jo peljejo v klavnico.
Tisti pa, ki se zavedajo realnosti, ki vidijo vso manipulacijo in
so uspeli obdržati svojo »zdravo kmečko logiko«, ostanejo
izolirani otočki. Njih pa masa ali »javni linč« zelo hitro spravi s
poti.
∞
Nič bolj ne potegne ljudi kot DENAR in IGRE. Tako učijo tudi v
biznisu: naredi neko nagradno igro, da pritegneš ljudi v svoj
biznis. Pa v redu! Zakaj pa ne.
Nihče pa ne opazi, da se je v ta, sicer nenevarni marketinški
sistem pritihotapil nevarni virus«: hipnoza, NLP in številne
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popularne metode miselnosti. Točno tako, kot se virus neke
(pogosto zelo hude) bolezni vgradi v naš DNK. Organizem ga ne
prepozna, saj se je skril v naše lastno tkivo in je videti enak kot
ostali deli. Tudi strukture celice mu strežejo in ne opazijo, kako
on postopoma gradi svoj sistem in svoje bitje. Zaznamo ga v
momentu, ko se njegove strukture kar naenkrat konsolidirajo
in v hipu izbruhne kot neobvladljiva bolezen.
Tako je tudi tukaj. Kot vse ostalo na temo denarja in iger, greš
samo malo poskusiti — saj vse se zdi tako nenevarno. Ne veš
pa, da je hipnoza bolj nevarna kot neka težka droga: ena doza,
in si ujet za večne čase.
Izbranci pa bodo nosilci novega »hitlerjanskega« gibanja … O
tem lahko berete v raznih knjigah (npr. o tem kako Amerika
izbira svoje provokatorje, ali pa kako farmacevtske ustanove
izbirajo »znanstvenike« in zdravnike, ki jih bodo sponzorirali).
Ne izbirajo najbolj brihtnih strokovnjakov, temveč najbolj
podkupljive in malo manj brihtne. Saj s pametnimi ne moreš
kar tako manipulirati. Sicer se to dogaja na vseh področjih
življenja.
Ko sem pred veliko leti nekaj govorila o črnih silah, so me imeli
za čudno. Potem mi je ena pacientka priznala, da je bila kot
računalničar na nekem kongresu v ZDA. Tam je videla
konkretno uresničitev vsega tega sistema, o katerem sem jaz
govorila, ona pa je to imela za paranoično nakladanje.
Ko sem otrokoma pred leti omenjala nevarnosti na internetu,
so se jezno obregnili vame, kaj sploh govorim, saj nihče ne
more priti noter v te sisteme. Sedaj pa je to postala konkretna
in velika nevarnost. In vsak dan se pojavi neka nova oblika
hekerskega kriminala. Uloviti pa jih ni možno.
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O Hitlerju sem pred leti brala trditve, da je dosegel svoj uspeh
zahvaljujoč nekim črnim sektam. Na to so, seveda, strokovnjaki
odreagirali zaničevalno, da to pa ni res.
Bodite vi boljši kot strokovnjaki, ki na podlagi imena ali naziva
sodijo o vsebini. Naredite obratno! Raziščite vsebino neglede
kakšno ime so ji dali in vidite, da se za raznimi zvenečimi in
sodobnimi imeni skriva isti, hudobni in umazan princip, za
katerega je že zgodovina pokazala, da vodi v propad.
To, kar so prej imenovali kot takšne in drugačne bratovščine ali
sekte (satanisti, iluminati, prostozidarji, alikimisti ... vudu, črna
magija, praznoverje), smo danes preimenovali v marketing,
biznis, hipnoterapijo, NLP (nevrolingvistično programiranje) …
Tudi pod novodobnimi imeni preučujejo in širijo med sabo
skrita znanja in druge skrivnosti za doseganje bogastva in
premoči nad drugimi.
Me boste sedaj obsodili, ali pa, za vsak slučaj le preverili to, kar
trdim o hipnozi?
Kot dokazila mojih trditev uporabite tudi bližjo in malo bolj
oddaljeno zgodovino in tudi sodobne skrbi, npr. okoli Trumpa
in Brexit-a.
Novejših in bolj konkretnih dokazil ne boste več imeli prilike
zaznati. Če in ko bodo moja predvidevanja postala bolj
konkretna realnost, boste že vsi programirane marionete in
roboti (brez lastne sposobnosti razmišljanja) v rokah
mogočnežev, ki vas bodo usmerjali enega proti drugim …
In tako se bo Einsteinovo predvidevanje uresničilo --- da bo
četrta svetovna vojna vodena s puščicami in loki – če bo
človeštvo sploh preživelo.
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Da bi preverili to, kar sedaj trdim, ni potrebno nič drugega
razen odprtih oči, da vidite dejstva, ušes, da res slišite, kaj je
izgovorjeno in malo logične sposobnosti povezovanja in
premišljevanja.
Res je, da ni možno ustaviti tistih, ki si izmišljajo, kako bodo
zlorabili ljudi za svoje osebne interese in profit.
Obstaja pa način da postanete »odporni« na manipulacije in
da nad vami nikoli več ne bo imel moči noben manipulator,
ne glede na to, kakšen naziv si daje.
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Več o tej temi lahko preberete v moji novi knjigi:
»NEVROMARKETING RAZBIJA ILUZIJE«.
ŽELIM IZVEDETIVEČ
Če pa želite biti v toku in slediti dogodkom in novim
prispevkom, se prijavite na moje e-novice.
ŽELIM DA ME OBVEŠČATE O NOVOSTIH
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