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Osvobození duše

Proč jsou programy tak mocné?

Co je Spiritual Response Therapy?

Co vyčištění dělá?
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 Kapitola 1  |  Nekonečný potenciál

Poznejte svůj potenciál

…aby všichni byli jedno jako ty, Ot e, ve mn  a já 
v tob , aby i oni byli jedno v nás… Slávu, kterou jsi mi 
dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno 
– já v nich a ty ve mn ; aby byli uvedeni v dokonalost 
jednoty. (Jan 17,21–23)

O této knize

Metaphysical Bible 
Dictionary
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Osvobození duše

VThe Oxford Annotated 
Bible With Apocrypha, Revised Standard  Version, 

King 
James Version

Parable of the Sower
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RR  Kapitola 3

         Rodina duše

Hospodin šel p ed nimi ve dne v sloupu oblakovém, 
a tak je cestou vedl, v noci ve sloupu ohnivém, a tak 
jim svítil… (Exodus 13:21)

Vy jste sv tlo sv ta… Tak a  svítí vaše sv tlo p ed 
lidmi, aby vid li vaše dobré skutky a vzdávali slávu 
vašemu Otci v nebesích. (Matouš 5:14, 16)

Sesterské duše a partnerský plamen

plátky

rodinou
duše plamenný
partner

sesterské duše

.
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ZZ  Kapitola 5

          Základní kroky SRT

Příprava na práci

Používání kyvadla

ideomotorickou odpov dí.

ano

ano

nene
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Osvobození duše

Používaní vaší intuice

Jak používat tabulky
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TT
Tabulka 1: Tabulky – jejich použití 

a Kontakt nebo pomoc

Siamské duše

Přebytečné duše

   Kapitola 7

       Tabulky 1 a 4
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Osvobození duše

Rodina duše

Duchovní nakopnutí a naťuknutí

Programy duše

Vědomá a podvědomá mysl 

Kontakt nebo pomoc 



91

 Kapitola 9  |  Oktávy učení a kvality duše

Nevinnost, trpělivost

Vyrovnanost, shovívavost

Jednota, soucit

Nesobeckost, poslušnost
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BB  Kapitola 10

       Bloky na pozitivním vyjádření

Případové studie

Bloky na hojnosti

Nebo  se zalíbilo Otci vašemu dáti vám království. 
(Lukáš 12:32) 

Bloky na prosperitě 
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NN Kapitola 13

         Negativní motivace

Usmíření

Případové studie

Touha, ctižádost
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SS  Kapitola 18

        Sny: Spolehlivý průvodce

Použití SRT k interpretaci snů 

P icházejí sny od Vyššího Já? (+)
P icházejí z n jaké další úrovn  v domí jako 
v domé nebo podv domé mysli? (–)
Mohou být interpretovány dotazováním podv -
domé mysli? (+)
Když Vyšší Já komunikuje s námi ve snech, je 
to vždy prost ednictvím podv domé mysli? (+)
M že tak osoba vždy získat interpretaci z pod-
v domé mysli, protože ta si je vždy v doma 
toho, co Vyšší Já d lá? (+)
Zasahuje n kdy podv domí do procesu sn ní
nebo blokuje interpretaci snu? (–)
Jsou n kdy bloky v podv domé mysli, které 
mohou zasahovat do p ijetí a zapamatování 
sn ? (+)
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TT  Dodatek B

       Tabulky

Obrázek B-1. Kde hledat informace o Tabulkách
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Seznam tabulek



Ta
bu

lk
a 

1
Ta

bu
lk

a,
 k

te
ro

u 
je

 t
eb

a 
po

už
ít

(v
n

)

K
on

ta
kt

 n
eb

o 
po

m
oc

 (u
vn

it
)

©
 1

98
9 

Ro
be

rt
 E

. D
et

zl
er

Vš
ec

hn
a 

pr
áv

a 
vy

hr
az

en
a.



Osvobození duše je váš pr vodce k postupnému vy išt ní negativních vzor  vašeho života. 
Poskytne vám, spolu s jednoduchými nástroji, co pot ebujete:

• komunikaci s vaším Vyšším Já,

• zkoumání minulých život ,

• odhalí vaše duševní partnery a duchovní p vod,

• p eprogramuje váš život pro lásku, radost a duchovní ú el.

Osvobození duše p edstavuje a u í Spiritual Response Therapy, duchovní a spirituální 
metodu, která užívá univerzální energie k lé ení traumat minulých život  a podv domých 
blok . Okamžité vylé ení prost ednictvím této metody a popis v této knize vám poskytnou 
p esv d ivý d kaz o naší vlastní božské schopnosti lé it sami sebe.

Pochopení a praktické použití této metody bylo úžasnou a intenzivní zkušeností… 
M j domov a má rodina jsou nyní p íjemným místem. Dokonce i m j manžel, který to 
neuznává, se velice zm nil… Cítím se jako propušt ná z v zení. Sv t už nyní není d sivým 

i osam lým místem.
D. B. z New Jersey

Má dcera, která nedokázala íst a nezvládala malou násobilku, p išla pouhé ty i týdny 
po vy išt ní dom  s vysv d ením s vyznamenáním. D kuji ti za její vy išt ní (minulých 
život  a poškození mozku). 

Y. K. z Kalifornie

Astma se mi již znovu nevrátilo a já vím, že je to napo ád. Jaká úleva po tolika letech. 

P. W. z Floridy

Robert E. Detzler byl zkušeným u itelem, poradcem a kazatelem. 
Robertovy p ednášky a knihy u í jeho žáky používat energii 
k lé ení, pomáhat svým rodinám a p átel m k nalezení v tšího 
zdraví, št stí a blahobytu. 

www.anag.cz


