
Najbolj skrite kotičke PODZAVESTI
ODKRIVAMO s pretanjenim čutom za človeka

 z INTUICIJO -

moč moje 
podzavesti

-



- POSAMEZNIK    - MAMICE    - OTROCI    - STARŠI    - DRUŽINA    
- ŠPORTNIKI    - MLADOSTNIKI    - PARTNERJI    - POSLOVNEŽI

 

Čemu knjižica, ki je pred mano? 
Dejstvo je, da me je nekaj na njej pritegnilo. Pravzaprav MOJO PODZAVEST. 

Ljudje globoko v sebi  hrepenimo po SPOZNAVANJU SEBE. Zakaj? Ker sebe v resnici pogosto 

ne vidimo, ne opazujemo kako delujemo. Prezremo vloge, ki jih igramo. Zato imamo 

številne težave. Včasih se razdajamo, sebi ne damo ničesar. Delujemo proti sebi. Nato 

zbolimo … Ali pa se zlomimo. Takrat smo se primorani zazreti vase.

NAKLJUČIJ NI. VSE SE ZGODI Z NAMENOM …

KDO SEM?

KAM GREM?

SE POZNAM?

KAJ ČUTIM?

in...

ZAKAJ ZBOLIMO?
KAKŠNI SO VZROKI človekovih TEŽAV/BOLEZNI 
& DELOVANJA in ODZIVANJA?



O možganih vemo marsikaj … 
Možgani so veliki kot srednje velika cvetača, 
tehtajo 1,5 kg. Obsegajo 100 milijard 
živčnih celic in za svoje delovanje 
potrošijo približno toliko, kot 
varčna žarnica.

Kaj vemo o tistem, kar se 
dogaja znotraj nas? 
Misli, prepričanja, čustva, podzavestni 
vzorci, določajo kdo smo … našo edinstvenost. 
Večina duševne dejavnosti je nezavedna. 
Z brskanjem po sebi se dokopljemo do samo-zdravilnih 
sposobnosti. Soočanje prinaša osebno rast.

»Kar čutiš, lahko zdraviš.« … Toda najprej moramo 
ozavestiti, kaj resnično čutimo. 
Kadar sami sebe ne prepoznamo, ne razumemo vzrokov bolezni,
čustvenih stanj in težkih odnosov, je ključen 6. čut, ki ni 
omejen kot naš um. Išče povezave, ki jih um ne zmore. 

Intuicija vidi dlje … vidi »skozi«. Nasmeh je ne pre-
tenta pred dejstvom, da človek v sebi nosi žalost.
Intuicija sega v energijsko polje, ki ga oddajamo. Biopolje  je 
zapisnik zdravstvenega stanja, odseva zastoje/blokade
energije, čustveno stanje, podzavestne vzorce in najpomemb-
neje, vsebuje vse »podatke« o vzrokih težkih odnosov, prob-
lemov, blokad in bolezni. 

.

KAJ PA O SEBI?



 
a

Kako do cilj ?
Kako zaupati vase?

Kako spustiti strahove ?

DELO S ŠPORTNIKI

Četudi se ne zavedamo naših 
zmogljivosti, še ne pomeni, da jih 
nimamo.

Ob napotkih INTUITIVNO  »odprtega« terapevta 
s kombinacijo osebno prilagojenih tehnik v 
procesu hipnoterapije razrešimo najgloblje 
blokade, psihične motnje, napetosti, 
pričakovanja, ki zavirajo naše potenciale.
 

VIZUALIZACIJSKE tehnike v hipnozi se zavedamo, 
občutke, ki ji tekom procesa doživljamo, pa 
integriramo v realnost.  Počutimo se  močne, 
sposobne, vrača se samozaupanje.
 

DELO S PODJETNIKI/POSLOVNEŽI

Intuicija razkriva osebnost podjetnika oz. 
poslovneža , njegove potenciale, matriko 
poslovnih (z)možnosti itd.
 
Išče vzroke za blokade, ki se porajajo na 
poslovnih poteh. Gre za CELOVIT PRISTOP skozi 
katerega podjetnik osebno raste.

Kreator je lahko samo človek, ki spozna 
najintimnejši in nezavedni del sebe.

"O čemer lahko sanjaš, 
lahko tudi uresničiš!" 

- Walt Disney

Vsaka težava oz. bolečina/bolezen 

= POSLEDICA nečesa. 

Nepredelana čustva … zamolčane, boleče, 
neizrečene misli & želje pogosto postanejo 
VZROK bolečine, bolezni, težave. 

Nekaj splošnih čustvenih VZROKOV za določene 

bolezni oz. težave, ki jih poimenujmo kar kot 

SIMPTOME.

 

Ključno vlogo pri

iskanju vzrokov 

igra INTUICIJA.

Do vzrokov s HIPNOTERAPIJO/REGRESIJO

Zakaj hipnoterapija?
V spremenjenem stanju zavesti smo sposobni 

spremeniti miselne programe. 

Ko smo sproščeni, ni ovir. 

Cilj vidimo jasneje, nanj smo bolj osredotočeni. 

Kdaj regresija?
Kadar izvor težav 

sega  v preteklost.

Hipnoza je stanje globoke 

sproščenosti. Ima številne 

pozitivne učinke na 

telo in duha. 

 

SIMPTOM MOŽEN ČUSTVENI VZROK 
Bolečina v vratu Togost. Nefleksibilnost. Okorela miselnost. 
Anoreksija Odrekanje življenju, samozavračanje.  
Rak dojke Pretirano razdajanje in skrb za druge . 
Glavobol Podzavestno upiranje. Jeza, frustracija. 
Smrčanje Trmasto vztrajanje pri starih vzorcih.
Nesamozavest Pomanjkanje topline, ljubezni, sprejemanja.



- HIPNOTERAPIJA    - REGRESIJA    - ANALIZA PODZAVESTI    - INTUITIVNI POSVET

  VPOGLED V BIOPOLJE

040 758 368   www.mojchi.com   info@mojchi.com

DELO Z OTROKI / NOSEČNICAMI / MLADOSTNIKI / ODRASLIMI
ŠTUDENTI / STRESNI POKLICI / BREZPOSELNI 

ŠPORTNIKI & POSLOVNEŽI

 PARTNERSTVO / PRIPRAVE NA STARŠEVSTVO 
POSTAVITEV DRUŽINE

   SAMOZAVEST / SAMOPODOBA / UMIRJANJE NEMIRNIH MISLI  
KONCENTRACIJA / UČNE TEŽAVE  

CELOSTNI PRISTOP ALT. ZDRAVLJENJA / BIOENERGIJA / ZVOČNE TERAPIJE
 

DELAVNICE & TEČAJI:    INTUICIJA / REIKI / MEDITACIJA ...

hiperaktivnost

vedenjski problemi

navade / razvade

separacijska tesnoba

slaba samopodoba

močenje postelje

uporništvo

nasilništvo

obsesivne misli

učne težave

disleksija / diskalkulija

motnje koncentracije

jecljanje

strahovi / fobije

izbruhi jeze

epilepsija

govorne težave

druge težave otrok

težave odraslih

izgorelost

depresija

tesnoba

stres

težave s spanjem

bolečine

glavobol/migrena

težave s spolnostjo

menstrualne težave

fobije/strahovi

trema 

odvisnosti

motnje hranjenja

težave s črevesjem

težave s težo

težave s spominom

partnerske težave

druge težave

težave otrok

DELO Z OTROKI / NOSEČNICAMI / MLADOSTNIKI / ODRASLIMI

?
?

?
! !


