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SPECIALNI PROGRAM USPOSABLJANJA ZA BIOTERAPEVTE PO METODI 

KARMIČNE DIAGNOSTIKE PO DOKONČANIH DVEH LETNIKIH ŠOLE 

 

 

Čas je, da nadgradimo dvoletno izobraževanje za bioterapevte. Večini udeležencev šole se z             

dokončanim prvim letnikom šole odprejo novi vidiki pogleda na svet na življenje. Pridobljeno             

znanje in sam potek šolanja, pri udeležencih naredi velike spremembe tako na področju             

zdravja, kot tudi sicer v življenju. V resnici pa se s tem učenje šele začne. Drugi letnik vse                  

skupaj nadgradi. Tisti, ki ste dokončali drugi letnik in se začeli poglabljati v karmično              

diagnostiko in nadaljevali delo na sebi, ste vstopili v čarobni in mistični svet terapij. Odprl se                

je nov svet in odstirajo se do sedaj neslutene možnosti spreminjanja sebe in drugih. Pri delu z                 

drugimi, se terapevt verjetno prvič sooči z negotovostjo in dejstvom, da v resnici zelo malo               

ve, včasih tudi spoznanje, kako še ni pripravljen za samostojno izvajanje terapij. Problemi se              

začnejo pojavljati predvsem pri tistih, ki niso vsakodnevno meditirali, delali na sebi,            

spremenili življenjske navade, prehranjevanje in dvignili telesne sposobnosti na višjo raven.           

Nekateri so v dvomih ali je to sploh za njih, ali so sploh pripravljeni v svoje izobraževanje in                  

delo na sebi vlagati nadpovprečno veliko energije. Za tiste, ki so hodili v šolo samo zaradi                

sebe in so se naučili kako še naprej delati na sebi, se običajno po drugem letniku konča. To še                   

posebej velja za tiste, ki niso pripravljeni še več vlagati v svoj razvoj, se posvetiti               

terapevtskem delu, raziskovati in delati z ljudmi. 

 

Na začetku terapevtske poti ravno sistem, ki se ga je terapevt nauči daje občutek varnosti in                

obvladovanje sistema. Tisti, ki izvajajo terapije v primeru, da nimajo spoštovanja do sistema,             

ki so se ga učili, v pomanjkanju znanja in izkušenj, počasi »izgubijo« in začno kar nekaj po                 

svoje delati, včasih nekritično zaradi premalo poznavanja različnih metod, to pa še vedno             

imenujejo karmična diagnostika. Spoštovanje pomeni tudi potrpežljivost do pozitivnih         

zdravstvenih sprememb pri strankah, ki so včasih neznatne, celo poslabšajo se simptomi in             

povzročajo nezaupanje terapevta do svojega dela, posledično pa tudi pri strankah. Vsaj na             

začetku samostojnega terapevtskega dela spoštljivost do sistema, ki so se ga naučili, poveča             

varnost in urejenost pri terapevtskih postopkih, izboljša učinkovitost terapij in je prijeten tako             

za terapevta, kot za stranko. To pa povečuje  medsebojno zaupanje. 

 

Pred terapevtom karmične diagnostike se pogosto pojavi izziv, da je potrebno rešiti težave, ki              

jih drugi terapevti in zdravniki zaradi delnega pristopa k reševanju zdravstvenih težav, kadar             

odpravljajo samo simptome – posledice, ne znajo, ne zmorejo razrešiti. Včasih pa se             

terapevt sooči z dejstvom, da je on za stranko »zadnja možnost«. Drugi izziv je kako               

motivirati stranko in ji uspešno in razumljivo razložiti kaj se pri naravnih terapijah dogaja in               

kaj naj bi stranka naredila sama. Večina se slej kot prej sooči z dejstvom, da pridnost, ki je                  

pri ljudeh pogosto vrlina, pri tem ne pomaga. Bolj učinkovito je razmisliti, kako rešitev              

poiskati z razmišljanjem, z najmanj vložka energije. Ugotavljam, da predvsem tisti terapevti,            

ki sami niso dovolj prečiščeni v smislu da nimajo pričakovanj, zahtev, pogojevanj, potrebe po              

biti najboljši in izstopati, najtežje pripravijo stranko za resen odnos stranka terapevt in da so               

dovolj jasni pri razlagah. Pogosto se s stranko zapletejo v razprave kdo in kaj ima prav.                
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Entropija (neurejenost sistema), ki je prisotna pri terapevtu, se direktno prenaša na stranko,             

ki je sicer v težavah zaradi neurejenosti svojega življenja. Uspešen terapevt ima urejeno             

življenje, finance, odnose, zdrav filozofski odnos do vsega, zna poskrbeti za sebe. Nahaja se v               

sintropiji (urejenosti sistema), ki jo potem lahko prenaša na stranke. Stranka se počuti varno,              

zaupa terapevtu saj le ta na njo prenaša svojo stabilnost, energije, pogled na svet. Za               

začetek reševanja težav je morda to še najbolj potrebno. 

Včasih dobim občutek, da se terapevti premalo zavedajo dejstva, da je za vsako delo najprej               

potrebna visoka raven energije. Več energije, ki jo premore terapevt, več pozornosti lahko             

vloži v svoje delo in bolj je prisoten pri svojem delu. Tudi sam sem včasih mislil, da kot                  

pribito drži rek: »Vaja dela mojstra, pod pogojem, da mojster dela vajo«. Potrebno je dodati,               

da kadar mojster ozaveščeno dela vajo, vaja dela mojstra. Pozornost, kadar je um pri              

izvedbi vaje prisoten, kadar nenehno težimo k temu, da iščemo nove rešitve, izvedbe vaje s               

čim manjšim vložkom energije, razvijamo nove sposobnosti. Tako za terapevta velja pravilo,            

da visoka raven energije omogoča pozornost, pozornost omogoča učenje, učenje omogoča           

razumevanje, razumevanje omogoča sprejemanje trenutnega stanja, sprejemanje trenutnega        

stanja omogoča učinkovitejšo porabo viška energije, ki so s pozornostjo pogoj za spremembe.             

Samo takrat, kadar premoremo več energije od tiste, ki jo rabimo za preživetje, lahko              

naredimo korak naprej. To velja tako za terapevta, kot za stranko. Človek v depresiji ali               

apatiji, brez energije, ne more delati sprememb kljub temu, da pozna tehniko spremembe, da              

ve kaj je potrebno narediti. 

Zaradi vsega zgoraj navedenega, smo osmislili za tiste, ki so pripravljeni stopiti korak naprej              

tako pri svojem razvoju, kot pri terapevtskem delu tretjo stopnjo šole za bioterapevte.             

Terapevt na tretji stopnji, pod pogojem, da je predhodno na prvih dveh stopnjah počistili              

svojo preteklost, svoje travme, napačna prepričanja, da ve kaj hoče, lahko v svojem osebnem              

in profesionalnem razvoju naredi še korak naprej. Metaforično se dvigne na višje nadstropje             

bivanja. Na tem nadstropju je potrebno razviti nove sposobnosti, aktivirati skrite potenciale,            

razširiti pogled na svet, razviti nove modele razmišljanja,… tu se začne resnično zavedanje             

povezave uma in telesa, dejstva, da vse psihične težave, travme, napačne odločitve, pustijo             

posledice tudi v spominu telesa. Zavedanje, da so naši možgani samo to kar nas obkroža in                

kar smo doživeli v preteklosti. Temu primerno pa je tudi zdravstveno stanje, odnosi, finance,              

prepoznavnost v družbi,… Ker z odpravo težav na informacijsko – energijski ravni ostanejo             

posledice tudi na telesu, ki se kažejo kot napačne gibalne navade, se bomo v tretjem letniku                

ukvarjali tudi s tem področjem. Zato uvajamo tudi predavanja in praktične vaje AEQ metode.  

 

Program je narejen na podlagi večletnih izkušenj z vodenjem šole za bioterapevte, vodenje             

delavnic karmične diagnostike. Podlaga so bila teoretična znanja, ter praktične izkušnje.           

Program je namenjen osebam s posebnim potencialom za čutenje in prepoznavanje energij,            

sposobnostjo empatije in komunikacije z osebami, ki imajo težave kot tudi za vse tiste,              

katerih delo je povezano z različnimi oblikami izobraževanja, usposabljanja in vzgojnega           

usmerjanja otrok in odraslih. Pogoj za vključitev v specialni program je, da so se udeleženci               

končali dva letnika šole za bioterapevte po metodi karmične diagnostike ali neke druge šole              

po sorodnem programu. Bistvo je, da so na podlagi izkušenj odprti za nova znanja, da so                

pripravljeni delati in preizkusiti več kot običajni ljudje.  

 

Specialni cilji usposabljanja 

 

Program tretjega letnika je zasnovan tako, da v prvi vrsti terapevt več dela posveti svojem               

razvoju, odkrivanju in aktivacijo novih potencialov. Kot novost uvajamo strokovnjaka za AEQ            

(klinično somatiko), s katero je cilj sprostiti telesne omejitve zaradi senzorno motorične            

amnezije, ki so nastale v preteklosti zaradi različnih travm na vseh ravneh. Delo na sebi bo                

©  Copyright Neli Rep 



 

 

 

vodeno tako, da bomo dosegli spremembe skozi spremembo gibalnega sistema s pomočjo            

AEQ metode. Novost je tudi del usposabljanja v katerem vas bomo peljali najprej v              

sproščanje vseh vrst blokad, omejitev, napačnih vzorcev, ki ovira svoboden dvig kundalini            

energije in povezavo spodnjih ter zgornjih energijskih centrov (čaker). V nadaljevanju pa vas             

bomo naučili vaj s katerimi bomo spodbudili dvig in kroženje spolne energije po telesu. S tem                

dosežemo višjo raven zavedanja, aktivacijo epifize in posledično boljšo intuicijo, višji           

energijski potencial, boljše delovanje telesa in boljše zdravje.  

Namen bo na doseganju stabilnega stanja terapevtov, da bi lahko delovali povsem neodvisno             

od rezultatov dela, brez čustvenih odzivov pri sebi in da ves čas delujejo v izzivu učenja,                

poglabljanja vase, nenehno iskanje novih rešitev. Drugi namen je, da terapevt spozna in se              

nauči uporabljati več modelov razmišljanja, ki jih je sposoben nadgrajevati v situacijah, ki             

zahtevajo čisto nove inovativne in kreativne rešitve. Nujno je za rešitve zapletenih problemov             

poglabljanje in razširitev dosedanjega, pogosto omejujočega modela razmišljanja, ki nas          

ovira pri napredku. Poznavanje več načinov razmišljanja, več modelov omogoči prehajati iz            

modela v model s čimer se izboljša sposobnost inovacij in kreativnosti. 

Cilj usposabljanja v tretjem letniku bo dosežen, če udeleženec nadgradi delo na sebi, se              

odpre za nove potenciale, da zmore celostno obravnavati stranke in jih v primeru da ne               

obvlada določeno področje na katerem ima stranka težave, po potrebi napotiti k drugim             

strokovnjakom. Da se usposobi za samostojno delo, sprejem stranke in jemanje anamneze po             

izbrani metodi ter izvedbo tretmana tudi bolj zahtevnih primerov. Posebej pa se usposobi za              

izvajanje terapij, svetovanj in napotkov na področju dela s športniki, podjetji, otroki, ljudi v              

komi in umrlih ter ugotavljanje in odpravo entitet, urokov in prekletstev.  

 

 

Obseg – trajanje usposabljanja 

 

Usposabljanje traja 14 enodnevnih predavanj po 7 šolskih ur (98 šolskih ur ), v kar je                

vključeno teoretično in praktično delo. Predvideno je, da udeleženci še vsaj dvakrat več ur              

delajo sami. Moduli so strukturirani tako, da se najprej nadgradi poglobljeno delo na sebi,              

spozna osnove kvantne fizike, epigenetike, AEQ klinične somatike. Število ur je minimalno            

zagotovilo, da tisti, ki že imajo praktične izkušnje s terapijami in vodenja delavnic in so               

zraven tega tudi sami pridobivali teoretična in praktična znanja iz različnih področij lahko             

nadgradijo svoje znanje. Od udeležencev se pričakuje da imajo urejeno svoje življenje, željo             

za pridobivanje novih znanj, popolno predanost, potrebo po raziskovanju in iskanju novih            

rešitev, večjo sposobnost delati v težkih in stresnih pogojih in etično delovanje. Število ur po               

posameznih sklopih je napisano okvirno in se lahko spreminja zaradi potrebe, da nekaterim             

vsebinam namenimo več časa. Nekatere vsebine, kot je kvantna fizika, delo nabi predvsem             

energijske vaje in karmična diagnostika, se postopno vključujejo v povezavi z drugimi            

vsebinami ves čas trajanja šole. Vsebinsko se moduli prepletajo in dopolnjujejo. Od            

udeležencev se pričakuje, da so prisotni na vseh predavanjih. Da bi ohranjali visoko raven              

usposabljanja, ni možno obiskovati samo posamezna predavanja. 

 

Pogoji za vključitev v program usposabljanja 

 

Smiselno je, da se v program usposabljanja vključi tisti, ki ima dokončan drugi letnik šole za                

bioterapevte, ki temelji na karmični diagnostiki in praktične izkušnje z izvajanjem terapij,            

delavnic, predavanj,…, ali dokončano neko drugo šolo za bioterapevte, ki je skladna z vsebino              

šole za bioterapevte na osnovi karmične diagnostike. Prav tako bodo zelo zahtevni program             

tretjega letnika lahko aktivno spremljali tisti udeleženci, ki aktivno obvladajo eno od metod             

diagnosticiranja energij in informacij (blinkanje, kineziološke teste, radiestezijsko nihalo,…).         
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Ker gre v prvi vrsti za razvoj sposobnosti in ne samo pridobivanje znanja, tretji letnik ne                

priporočam tistim, ki ne čutijo energij, ki tudi do sedaj niso čutili pri sebi in drugih nobenih                 

sprememb po energijskih tretmajih. Od udeležencev se pričakuje, da imajo iskreno željo            

pomagati drugim in sebi, popolno predanost učenju in terapevtskemu delu in usposabljanju            

za terapevta, ter željo in namen, da bo pridobljeno znanje tudi širil naprej preko terapij,               

vodenja delavnic karmične diagnostike ali predavanj. V šoli si dovolimo od vseh prijavljenih             

izbrati tiste, ki po naši presoji ustrezajo zahtevanim pogojem. Pomembne so terapevtske            

izkušnje, redno obiskovanje prvih dveh letnikov šole, odnos do šole in narejene domače             

naloge v prvih dveh letnikih. 
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TEMATSKI SKLOPI USPOSABLJANJA (PREDMETNIK) 

 

Dni 

pred. 

tema izvaja 

1 Kvantna fizika, epigenetika 

● znanost in kvantni obstoj 

● vstopanje v kvantno polje 

● kako deluje placebo in nocebo 

● spreminjanje realnosti iz kvantnega polja 

Marjan 

2 Delo na sebi 

● razvoj posebnih sposobnosti pri terapevtu 

● kako se programirati za delovanje na višji ravni zavesti 

● programiranje za nova stanja obstoja v kvantnem polju 

● aktivacija epifize in povezave z ostalimi žlezami z notranjim izločanjem 

● aktivacija možganov in boljša povezava leve in desne polovice za večji izkoristek 

možganov 

● vaje za dvig kundalini energije 

Marjan  

 

3 AEQ klinična somatika 3 x 

● teorija in praktično delo na sebi 

● povezava AEQ in čustev, razmišljanja, travm,… 

Uroš 

1 Celostni pristop k reševanju težav 

● osebni in transpersonalni vplivi na človeka 

● vpliv primarne družine na čustvene, mentalne in fizične blokade 

● stik in komunikacija z umrlimi 

● osvobajanje zastalih duš v materialnem svetu 

● izvajanje terapije z osebami v komi 

Neli 

1 Delo s športniki 

● analiza stanja športnika 

● odprava blokad in travm 

● dnevna rutina 

● priprava pred treningom in tekmovanjem 

● regeneracija in saniranje poškodb 

● aktivacija novih potencialov 

Marjan 

1 Delo s podjetji 

● analiza stanja 

● delo s posamezni člani tima 

● preverjanje in odprava medsebojnih blokad 

● programiranje v okviru poslovnega modela 

Delavnice karmične diagnostike in vodenje delavnic na potovanjih 

● enodnevne in dvodnevne delavnice 

● tedenske delavnice 

● delavnice na potovanjih 

Marjan 

1 Delo z entitetami 

● naravne entitete 

● entitete iz vesolja 

● duhovi umrlih in še nemanifestirahih bitij 

Marjan 
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● energijski čipi, uroki in prekletstva 

Energijsko urejanje prostora 

● meritve in diagnostika prostora 

● odprava blokad, zaostalih energij prostora 

● uravnovešanje energij notranjih prostorov in povezava z okolico 

● aktivacija energijskih mest 

2 Delo z otroki 

● specifičnost dela z otroki 

● kaj in kdaj smemo delati z otroki 

● povezava starši otroci in vpliv na nastanek bolezni 

● terapija z nosečnicami 

Neli 

2 Nonduality – nedvojnost učenje Ramane Maharshija 

● raziskovanje narave zavesti svojega resničnega obstoja 

● vaje za samorazIskovanje ločevanja resnice od iluzije 

Neli  
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KATALOG ZNANJ:  Kvantna fizika in delo na sebi (kako postati drugi JAZ) 

 

Število ur in oblika: 
 

Teorija vaje - praktični primer skupaj 

8  8 

 

Cilji: Udeleženec spozna: 

● zgodovinsko razdelitev ezoterike na vzhodno in zahodno, 

● temeljne pojme energij in energijskih sistemov, 

● energijski sistem človeka (energijsko polje z energijskimi telesi, čakre,… ), 

● razumevanje sistema človeka kot celote, 

● skupne značilnosti različnih bioenergijskih metod zdravljenja ter njihove prednosti in 

pomankljivosti, 

● zakonitosti skladnega delovanja organizma na materialni, energijski in duhovni ravni, 

● energijsko ravnovesje v telesu, primanjkljaj oziroma prebitek energije, 

● osnovne zakonitosti uravnavanja bioenergijskega stanja človeka, 

● lastnosti energij – osnovni pojmi: sevanje, energijska polarnost (električne in magnetne 

lastnosti), UIP in UEP (univerzalno informacijsko in energijsko polje), 

● osnovne vzroke za bioenergijsko neravnovesje in nepravilno delovanje organizma, 

● odziv organizma na bioenergijsko uravnavanje energijskega telesa in energijskih središč, 

● kaj je nedovoljeni poseg v energijski sistem človeka, 

● nepravilnosti pri izvajanju bioenergijske tehnike in posledice za stranko in terapevta, 

● možnosti povezave zahodne medicine in energijskega zdravljenja. 

 

 Vsebine tematskega sklopa 

 

Vsebina 
Cilji 

Udeleženec 

Sprejem stranke in 

jemanje anemneze po 

izbrani metodi 

● sprejme stranko v skladu z etičnimi in deontološkimi načeli 

● se pogovori s stranko o njenih težavah 

● vzame anemnezo po eni od zdravilskih metod 

Priprava stranke za 

terapijo 

 

 

 

● seznani stranko s potekom, možnostmi in učinki terapije 

● pripravi stranko za terapijo skozi razgovor, s sproščanjem, 

meditacijo in dihalnimi vajami 

Odkrivanje motenj v 

energijskem sistemu 

človeka 

● samostojno zna odkriti energijske blokade 

● samostojno zna odkriti motnje v odprtosti energijskega sistema 

do okolja 

Odločanje o načinu in 

poteku bioenergijske 

terapije 

● samostojno se odloča o načinu uravnavanja energijskega 

stanja stranke 

● samostojno se zna odločiti o poteku bioenergijske terapije 

Prepoznavanje znakov 

odziva organizma na 

bioenergijsko terapijo 

● razume pojačane simptome kot reakcijo na terapijo 

● zna predlagati način za ublažitev simptomov reakcije 
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Čutenje, zaznavanje 

in prenos energij 

● obvlada čutenje in zaznavanje energij s telesom 

● obvlada prenos energij z dotikom 

● pozna telepatski prenos energij 

● obvlada zaznavanje in prenos energij s pomočjo nihala in 

drugih radiestezijskih pripomočkov 

Razvijanje intuicije ter 

čutenje energij 

● obvlada tehnike za razvoj intuicije 

● obvlada tehnike za razvoj senzibilnosti in zaznavanje energij  

Osebna priprava za 

terapije skozi telesne 

vaje, meditacijo, 

sprostitev in 

koncentracijo 

● pozna vaje za vzdrževanje lastne telesne kondicije 

● obvlada tehnike meditacije, mentalnih tehnik za krepitev 

energijskega polja in drugih tehnik sproščanja 

● osvoji tehnike pravilnega dihanja 

● osvoji način vspodbujanja bioenergijskega pretoka pri človeku 

● osvoji postopke in načine razvijanja bioenergijskega potenciala 

Zgodovina in 

razdelitev ezoterike 

● pozna razdelitev ezoterike na vzhodno in zahodno 

● pozna sodobna spoznanja o bioenergijkem zdravljenju 

Pojmovanje energij in 

energijskih sistemov 

● razlikuje med energijskim poljem in poljem človeka 

● pozna različne pojme (chi, prana, življenska energija, …) 

Energijski sistem 

človeka 

● razume in obvlada energijsko polje človeka - auro 

● razume in obvlada glavna energijska središča - čakre, njihovo 

delovanje v primerih energijskega neravnovesja pri človeku 

● razume pomen  medsebojnega harmoničnega delovanja središč 

Načini uravnavanja 

bioenergijskega 

stanja človeka 

● pozna uravnavanje energijskega stanja s pomočjo klasičnih 

bioenergijskih metod in radiestezije 

● pozna uravnavanje energijskega stanja s pomočjo esenc, barv, 

simbolov, kristalov 

● pozna uravnavanje energijskega stanja s pomočjo manualnih 

terapij (masaže, vzhodnjaške masaže, kiropraktike, 

osteopatije, kraniosakralne osteopatije  

● pozna uravnavanje energijskega stanja s pomočjo spremembe 

informacije in energijskimi procesi z integralno biorgonomijo 

● pozna uravnavanje energijskega stanja s pomočjo ozaveščanja 

vzrokov težav (psihoterapija, karmična diagnostika, regresija) 

● pozna uravnavanje energijskega stanja s pomočjo elektro 

stimulacije, bioresonance, … 

● pozna uravnavanje energijskega stanja s pomočjo metod 

(TKM) tradicionalne kitajske medicine in (TIM) tradicionalne 

indijske medicine 

● pozna uravnavanje energijskega stanja s pomočjo meditacije, 

zvočne terapije, sproščanja 

Lastnosti energij 

Osnovni pojmi 

● pozna in razume pojem energijsko sevanje,  

● pozna in razume pojem informacijsko in energijsko polje 

● pozna in razume pojem energijska polarnost (električne in 

magnetne lastnosti) 
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Funkcijske povezave 

● pozna in razume pojem funkcijske povezave energijskih središč 

z žlezami z notranjim izločanjem 

● pozna in razume pojem povezave energijskih središč s 

posameznimi organi in organskimi sistemi 

Vzroki 

bioenergijskega 

neravnovesja 

organizma 

● razume in osvoji zunanje in notranje vzroke za nepravilno 

delovanja energijskega sistema  

● spozna in razume blagodejna in škodljiva sevanja (vodna, 

zemeljska, kozmična, tehnična, sevanja predmetov, rastlin, 

človeka.. 

Odziv organizma na 

bioenergijsko 

uravnavanje 

● razume in prepozna reakcije stranke med in po energijski 

obravnavi 

● obvlada pravilni postopek glede na simptome in reakcije 

stranke 

Pripomočki za 

bioenergijsko delo 

● pozna radiestezijske pripomočke 

● pozna razne druge tehnične pripomočke 

● pozna razne simbole 

Nedovoljeni posegi v 

energijski sistem 

● pozna in razume pomen etike pri vstopanju v energijske 

sisteme drugih oseb 

● pozna in razume škodljive učinke nepravilnega – 

simptomatskega energijskega zdravljenja za terapevta in 

stranko 

Nepravilnosti pri 

izvajanju bioterapije 

● pozna in razume omejitve pri izvajanju bioenergijske terapije 

pri terapevtu in stranki 

● pozna svoje kompetence in predvidi situacije sodelovanja z 

medicino ter strokovnjaki iz drugih področij 

Povezave zahodne 

medicine in 

bioterapije 

● pozna način povezovanja in sodelovanja z medicino 

● pozna učinke istočasnega vpliva zdravil in energijskih terapij 

 

 

KATALOG ZNANJA:  INTEGRALNA BIORGONOMIJA 

 

Število ur in oblika: 
 

Teorija vaje - praktični primer skupaj 

4 4 8 

 

Cilji: Udeleženec spozna: 

 

● zgodovino in razvoj integralne biorgonomije, kot nadgradnjo bioenergijskega zdravljenja, 

● filozofijo integralne biorgonomije, 

● posebnosti integralne biorgonomije,  

● metode in principe zdravljenja z integralno biorgonomijo, 

● in razume dvojnost in soodvisnost komplementarnih energij, 
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Udeleženec obvlada: 

● uporabo transformacijskih procesov, ki temeljijo na združevanju dvojnosti v odvisnosti od ravni 

zavesti terapevta in stranke, 

● Zaznavanje energije s senzorji na vekah, EST – energy senzing tehnik (blinkanje) 

 

Vsebine tematskega sklopa 

 

Vsebine 
Cilji 

Udeleženec: 

Zgodovina in razvoj 

integralne biorgonomije 

● pozna zgodovino biorgonomije (W. Reich, A. lowen, Rafael 

Rosen,  Naomi Feinberg) 

Filozofija biorgonomije ● pozna filozofijo integralne biorgonomije 

Komplementarne 

energije 

● pozna in razume pojem komplementarnih energij 

● pozna in razume pojem komplementarnih partnerjev 

Merkava 
● pozna principe na katerih deluje merkava 

● pozna meditacijo z merkavo 

Zaznavanje energije s 

senzorji na vekah 

EST – energy senzing 

tehnik (blinkanje) 

● razume in obvlada delovanje senzorjev na vekah 

● pozna in razume pogoje za natančno merjenje energije 

● pozna motnje pri natančnem merjenju in obvlada njihovo 

odpravo 

● obvlada vaje za razvoj sposobnosti za zaznavanje energije s 

senzorji 

Merjenje energije 

● pozna in razume principe merjenja energije s pomočjo 

senzorjev 

● pozna področje uporabe rezultatov meritev energije 

Procesi za energijske 

transformacije v 

integralni biorgonomiji 

 

● obvlada uporabo procesov za transformacije 

● obvlada programiranje s procesi 

● pozna in razume omejitve pri uporabi procesov za 

transformacije 

Koncentratorji energije 

Ustvarjalci energijskega 

vakuuma 

● pozna in razume pomen koncentracije energije 

● pozna in razume pomen energijskega vakuuma 

● pozna vzroke za energijski vakuum 

Energijske tvorbe, ki 

škodljivo vplivajo na 

človeka 

● pozna pomen škodljivega vpliva tujih energijskih bitij na 

človeški energijski sistem 

● pozna in razume pojem elementali 

● pozna in razume pojem energijski implanti 

● pozna in razume pojem duhovi 

● pozna in razume vzroke škodljivega delovanja energijskih bitij 

na človeka, ter načine odprave energijskih bitij pri človeku 

● pozna omejitve pri odpravi energijskih bitij pri človeku 

 

KATALOG ZNANJA:  KARMIČNA DIAGNOSTIKA 
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Ime tematskega sklopa: KARMIČNA DIAGNOSTIKA 

 

Število ur in oblika: 
 

Teorija vaje - praktični primer skupaj 

32 40 72 

 

Cilji: 

● Udeleženec spozna: 

● zgodovino in razvoj karmične diagnostike, kot nadgradnjo bioenergijskega zdravljenja, 

● filozofijo karmične diagnostike, 

● posebnosti karmične diagnostike,  

● metode in principe zdravljenja z karmično diagnostiko, 

 

Udeleženec obvlada: 

● Vhod v biopolje človeka in čitanje informacij 

● uporabo karmične diagnostike na vseh področjih (šport, medsebojni odnosi…), 

● uporabo karmične diagnostike skupaj z drugimi metodami zdravljenja. 

 

Vsebine tematskega sklopa 

 

Vsebine 
Cilji 

Udeleženec: 

Filozofija karmične 

diagnostike 
● pozna filozofijo karmične diagnostike 

Informacijsko – energijska 

struktura človeka 

● pozna in razume pojem biopolje 

● pozna in razume razliko med informacijskimi in 

energetskimi polji 

● pozna in razume pojem plasti biopolja 

● pozna in razume pojem samoregulacija biopolja 

Zakoni karme 

● pozna in razume pojem vzrok in posledica 

● pozna in razume pojem vrste karm 

● pozna in razume pojem področja delovanja karme 

● pozna in razume pojem spreminjanje karme 

Negativni programi v 

biopolju človeka 

● pozna in razume pojem negativni programi zaradi lastnega 

škodljivega delovanja 

● pozna in razume pojem negativni programi naših 

prednikov 

● pozna in razume pojem prevzemanje negativnih 

programov drugih  

Podzavestni programi 

odvisnosti 

● razume in prepozna odvisnosti od odnosov 

● razume in prepozna odvisnosti od sposobnosti 

● razume in prepozna odvisnosti od stvari 

● razume in prepozna odvisnosti od snovi 

Namerno škodljivo ● pozna pojem uroki in prekletstva 
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energijsko delovanje  ● pozna pojem posesivnosti in kraja energije 

Povezava značaja usode in 

bolezni 

● pozna pojem vzajemni vpliv usode, značaja in bolezni 

● obvlada načine in možnosti njihovega spreminjanja in 

učinek tega 

Vzroki neravnovesja, 

bolezni in težav po 

karmični diagnostiki 

● pozna in razume vpliv energijske dinastije (prednikov) na 

naše zdravje 

● pozna in razume vpliv karme na naše zdravje 

● pozna in razume vpliv slabih dejanj na naše zdravje 

● pozna in razume vpliv raznih travm na naše zdravje 

Travme otrok v času 

materine nosečnosti in 

pred njo 

● pozna in razume pomen konflikta med očetom in materjo 

za zdravje otroka 

● pozna in razume pomen vpliva težav staršev v času 

nosečnosti na zdravje otroka 

● pozna in razume pomen vpliva problem v okolju (nesreče, 

vojne…) 

● pozna in razume pomen vnosa škodljivih snovi na zdravje 

otroka 

● pozna in razume pomen kozmičnih vplivov na zdravje 

otroka 

Travme v času rojstva in 

po njem 

● pozna in razume pomen dolgotrajnega poroda, 

vakuumskega porod, carskega reza, umetnih popadkov, 

ovite popkovine okoli vratu 

● pozna in razume pomen nezaželenega spola otroka 

Etika bioterapevta ● pozna specifičnost etike v karmični diagnostiki 

Korekcije v biopolju 

človeka 

● pozna in razume kaj so dovoljene korekcije v biopolju 

človeka, ter nevarnosti ob nedovoljenih posegih v biopolju  

za uporabo karmične 

diagnostike na drugih 

področjih (šport, poslovna 

uspešnost, medsebojni 

odnosi…). 

● obvlada uporabo karmične diagnostike na različnih 

področjih kot preventivo in kurativo v  

Uporaba karmične 

diagnostike  v drugih 

metodah  

● pozna učinek vzajemnega delovanja karmične diagnostike 

in drugih metod naravnega zdravljenja 

Sodoben terapevtski 

postopek 
● pozna sodoben terapevtski postopek 

Postopek  dela s stranko ● obvlada postopek dela s stranko 

Vodenje delavnice 

● pozna proces vodenja delavnice 

● pozna probleme, ki se pojavljajo 

● obvlada reševanje problemov 
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Okvirni in priporočljiv seznam  literature in virov  

f.) Okvirni seznam  literature in virov: 

Barbara Ann Brennan, Moč zdravilnih rok 

Barbara Ann Brennan, Prebujajoča svetloba 

Marjan Ogorevc, Karmična diagnostika, samozaložba 2003 

Marjan Ogorevc, Samozdravljenje s karmično diagnostiko, samozaložba 2005 

Marjan Ogorevc, Sodobna bioterapija, samozaložba 2011 

S.N. Lazarev, Diagnostika karme od 1 do 12, samozaložba Sankt Peteryrg (2001-2004) 

Dan Millman, Way of the peaceful warrior (in ostale njegove knjige) 

Elisabeth Haich, Initiation 

Šri Aurobindo, Integralna yoga 

Gregg Braden, Božanska matrica 

Lyne Mc taggart, The intention experiment (isto tudi njen  knjiga Polje) 

Lynne McTaggart, Polje, 

Tony Stubbs, Kako uzači  

Vse knjige od Anthonyja de Mella 

Jeremy Narby, kozmična kača (ne najdem knjige, da bi videl original) 

Robert V. Gerard, Change your DNA, change your life, USA 2000 
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