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PRATARMĖ

Teta gydymasTM yra filosofinė koncepcija ir išbaigta gydymo sistema, 
padedanti keisti ribojančius įsitikinimus, įgyti pozityvių įsitikinimų ir 
juos sustiprinti. Teta gydymas taip pat padeda geriau save suprasti ir 
dvasiškai tobulėti visos žmonijos naudai.

Visų Teta gydymo metodų pagrindas yra teta smegenų bangos, 
kurios, mano įsitikinimu, sukelia fizinį, psichologinį ir dvasinį gijimą. 
Pasiekę dievišką, tyrą teta sąmonės būseną ir per maldą susitelkę į 
savo tikslą, galime susijungti su Visko, kas yra, Kūrėju. Kūrėjas perda-
vė mums nepaprastų žinių, kurias netrukus gausite ir jūs; šios žinios 
pakeitė mano ir daugelio kitų žmonių gyvenimą.

Ši knyga yra išsamus bendravimo su Kūrėju vadovas ir papildo 
anksčiau išleistas knygas „Teta gydymas. Įvadas į unikalų energinio 
gydymo metodą“, „Teta gydymas pažengusiesiems“, „Teta gydymas. 
Giluminių įsitikinimų ieškojimas“ ir „Septyni būties planai“.

Savo pirmoje knygoje „Teta gydymas. Įvadas į unikalų energinio 
gydymo metodą“ detaliai aprašiau Teta gydymo procesus (informacijos 
nuskaitymą, gydymą, darbą su įsitikinimais ir jausmais, giluminių 
įsitikinimų kasimą ir darbą su genais), supažindinau su būties planais 
ir taip pat papasakojau apie vaivorykštės vaikus.

Antroje knygoje „Teta gydymas pažengusiesiems“ dar išsamiau 
aprašiau darbą su įsitikinimais ir jausmais, kasimą ir septynis būties 
planus; surašiau įsitikinimus, kuriuos, mano manymu, būtina turėti 
visiems, einantiems dvasinės evoliucijos keliu.

Į knygą „Teta gydymas. Giluminių įsitikinimų ieškojimas“ sudėjau 
viską, ką reikia žinoti, dirbant su įsitikinimais. Šias žinias būtina gerai 
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įsisavinti, kad galėtumėte tinkamai taikyti šioje knygoje pateiktus 
metodus. Knygoje „Septyni būties planai“ išdėsčiau Teta gydymo 
filosofiją.

Kad suprastumėte, apie ką bus kalbama šioje knygoje, ir kad ga-
lėtumėte tinkamai taikyti čia minimus metodus, turite gerai suprasti 
visus procesus, kurie buvo aprašyti ankstesnėse knygose apie Teta gy-
dymą. Knygos gale rasite terminų žodynėlį, kuris bus naudingas Teta 
gydymo naujokams.

Norint sėkmingai taikyti Teta gydymo metodus, aprašytus šioje ir 
kitose mano knygose, būtina išpildyti vieną sąlygą: reikia tvirtai tikėti 
energija, kuri teka per visą kūriniją. Šią energiją galite vadinti Visko, 
kas yra, Kūrėju, tiesiog Kūrėju, Kūrybine Jėga ar universaliu protu. 
Taikyti Teta gydymo metodus gali bet kuris žmogus, besigilinantis į 
Kūrėjo perduotas žinias, besipraktikuojantis ir tikintis Kūrėjo energija, 
arba Visko, kas yra, esencija, kuri teka per visą kūriniją. Teta gydymas 
neturi nieko bendra su religijomis; jį taikyti gali visi, nepaisydami 
amžiaus, lyties, rasės, odos spalvos, religinių įsitikinimų ar pažiūrų. 
Teta gydymas prieinamas visiems, kurie tiki universaliu protu, arba 
kūrybine jėga.

Dalinuosi su jumis šia informacija, bet neprisiimu jokios atsa-
komybės už galimus pokyčius, kai pradėsite ją taikyti. Suvokę, kad 
turite galią pakeisti savo ir kitų žmonių gyvenimą, atsakomybę turite 
prisiimti patys.

ĮVADAs

Praktikuodami Teta gydymą mes tikime, kad pasinėrimas į teta būseną 
yra geriausias būdas susijungti su kuriančia gyvybine jėga ir pasitelkti 
savo intuiciją. Kai aiškinu šią koncepciją savo mokiniams, nuolat 
girdžiu klausimą: „Kaip sužinoti, ar tikrai susijungiau su Kūrėjo jėga, 
arba dieviškąja gyvybine jėga, ar tai viso labo mano paties mintys? Kaip 
suprasti, kas iš tikrųjų vyksta?“

Atsakydama į šį klausimą aiškinu: „Turite pažinti save. Turite 
suprasti save taip gerai, kad galėtumėte aiškiai atskirti savo mintis 
nuo dieviškojo įkvėpimo.“ Paprastai šis gebėjimas atskirti savo mintis 
nuo dieviškojo įkvėpimo ateina su patirtimi, todėl, norėdama padėti 
kitiems geriau pažinti save, sukūriau specialius užsiėmimus ir parašiau 
šią knygą.

ŽEMĖLAPIS

Teta gydymas nuo jo atsiradimo perėjo keletą raidos etapų. Iš pradžių 
mokiniai išmokdavo pakilti aukštyn ir prisijungti prie Kūrėjo ener-
gijos iš Penktojo būties plano. Mūsų ankstyvieji tyrinėjimai parodė, 
kad šis ryšys leisdavo mokiniams pasiekti teta dažnį ir gauti norimą 
rezultatą.

Pradėję naudoti elektroencefalografą smegenų aktyvumui stebėti, 
nustatėme, kad, kai žmogus susitelkia į minties formą „Kūrėjas“ ir 
įsivaizduoja save kylantį aukštyn, jo smegenys pereina į sapnavimo 
būseną – teta dažnį – ir smegenų skleidžiamų elektromagnetinių bangų 
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ĮVADAs

dažnis sulėtėja iki 4–7 svyravimų per sekundę. Tai leidžia manyti, kad 
tam tikrame mūsų esybės lygmenyje žinome, jog egzistuoja kažkas, su 
kuo galime susijungti.

Tada pradėjau mokyti žmones kilti aukštyn per visus būties planus į 
Septintąjį planą ir būti šio plano energijoje, kad galėtų tapti tyros Kūrėjo 
meilės dalimi. Šis procesas tapo žemėlapiu, vedančiu pas Kūrėją. Tai 
buvo reikšmingas proveržis, pakylėjęs Teta gydymą į naują lygmenį. Ši 
meditacija leido žmonėms išsilaisvinti nuo ribojančių jų proto dogmų ir 
sąmoningai suvokti ryšį su Viskuo, kas yra, – protu, kūnu ir dvasia.

Vėliau smegenų veiklos tyrimams pradėjau naudoti naujesnį, pato-
bulintą elektroencefalografą, kuris parodydavo, kokios tiksliai smegenų 
sritys suaktyvėja, kai žmogus medituoja. Visais atvejais elektroencefa-
lografas parodydavo, kad meditacijos metu aktyvesnė būdavo mano 
mokinių viršutinė smegenų sritis. Tada nusprendžiau pažiūrėti, kas 
vyksta, kai vienas žmogus gydo kitą. Tyrimas parodė: kai gydūnas yra 
pasinėręs į teta būseną, gydymą priimančio žmogaus smegenyse taip pat 
dominuoja teta dažnis. Vėliau, vykstant gijimo procesui, ir gydančio, ir 
gydymą priimančio žmogaus smegenyse dažniausiai pradeda dominuoti 
delta dažnis – paprastai 2 svyravimai per sekundę.

Kai savo mokinius pradėjau mokyti Kelio pas Kūrėją meditacijos, 
mano asmeninis ryšys su Kūrėju labai sustiprėjo. Kitas žingsnis buvo 
skatinti mokinius nuosekliai praktikuoti susijungimą su Septintuoju 
būties planu ir Kūrėju, kad jie galėtų suprasti, kas blokuoja šį ryšį, 
kokie trukdžiai pastoja jiems kelią. Iki šiol mano mokiniai dažniausiai 
užduoda šį klausimą: „Iš kur man žinoti, kad tikrai susijungiau su 
Septintuoju būties planu ir Kūrėju?“

Iš tikrųjų mes visada esame susijungę su Kūrėju, bet, kad galėtume 
tai suvokti, reikia praktikuotis. Kuo dažniau įsivaizduosite, koks tai 
yra jausmas, tuo aiškiau patirsite. Daugelis žmonių galvoja: „Aš visa 
tik įsivaizduoju, vadinasi, tai nėra realybė.“ Tačiau, geriau pagalvojus, 
gyvenime juk viską iš pradžių įsivaizduojame ir tik tada tai tampa 
„realybe“. Ir nepainiokite įsivaizdavimo su fantazavimu.

Sakau mokiniams: „Įsivaizduokite, kad einate pas Kūrėją.“ Norė-
dama padėti tiems, kurie mano, jog žodis „įsivaizduoti“ reiškia, kad 
kalbama apie tai, kas nerealu, vartoju žodį „vizualizuokite“. Be abejo, šis 
žodis taip pat sukelia tam tikrų asociacijų, pavyzdžiui, kai kurie žmonės 
tokiais atvejais sako: „Aš nematau, aš jaučiu.“ Ir tai puiku! Noriu, kad 
visi pajustų besąlygiškos meilės energiją. Todėl, kai įsivaizduojate, kad 
kylate pas Kūrėją, paklauskite savęs: „Koks būtų jausmas išgyventi 
šią patirtį? Kaip jausčiausi šiai energijai tekant per mano kūną? Koks 
jausmas yra susilieti su kūrinijos energija?“

Ši paprasta Kelio pas Kūrėją (žemėlapio) meditacija padės vizuali-
zuoti, įsivaizduoti ir pajusti, kaip energija iš žemės srūva į jūsų kūną ir 
kyla juo aukštyn iki viršugalvio, kol pajuntate lengvą spaudimą karūnos 
čakroje. Tada ši energija pakyla virš jūsų galvos ir keliauja per visatą, 
per vieną šviesos sluoksnį po kito.

Kelio PAs KūRĖją MeDiTAcijA

Atliekant šią meditaciją svarbu prisiminti, kad kilimas aukštyn yra ramus, 

sklandus procesas. jeigu bandysite energiją pakelti jėga, gali būti, kad užlaiky-

site kvėpavimą ir jums netgi ims skaudėti galvą, todėl nepamirškite normaliai 

kvėpuoti. Taip pat galite pastebėti, kad liežuvį spaudžiate prie viršutinio gomu-

rio ir pradedate kvėpuoti pilvu – medituojant tai yra visiškai natūralu.

Giliai įkvėpkite ir užsimerkite. Įsivaizduokite, kaip iš žemės gilumos 1. 

kyla energija ir per jūsų pėdas srūva į kūną. energija kyla kūnu aukštyn 

ir, pasiekusi viršugalvį, virsta nuostabiu šviesos kamuoliu. Įsivaizduo-

kite, kad esate šiame šviesos kamuolyje.

Įsivaizduokite, kaip kylate aukštyn per visatą, per daug įvairių šviesos 2. 

sluoksnių, per geltoną šviesą, per tirštą, drebučius primenančią subs-

tanciją, tiesiai į skaisčiai spindinčią baltą šviesą.

Pasiekę šį tašką, pasakykite: „Visko, kas yra, Kūrėjau, dėkoju tau už 3. 

gyvenimą. Dėkoju, tai padaryta, tai padaryta, tai padaryta.“
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ĮVADAs

Pajuskite, kaip skaisti, dilgčiojanti balta šviesa prasiskverbia į kiekvie-4. 

ną jūsų kūno ląstelę. Tai yra gyvybinė jėga, kurianti atomus; tai yra 

energija, sujungianti mus su viskuo, kas yra.

Giliai įkvėpkite ir atsimerkite.5. 

Kaskart, kai atliksite šią meditaciją, į teta būseną pasinersite vis 
giliau. Kuo dažniau patirsite šią būseną, tuo saugiau jausitės, kol ga-
liausiai jūsų protas atsipalaiduos ir pajusite energiją.

Kai pasineriu į meditaciją, jaučiu, kaip energija juda visur aplink 
mane, kituose žmonėse ir gamtoje. Taip aiškiai ją jaučiu todėl, kad labai 
daug laiko praleidžiu gydydama bei dirbdama su žmonėmis ir visada 
leidžiu sau jausti šias energijas. Jeigu gydydami kitus giliai pasineriate 
į teta būseną, apima nuostabus jausmas. Galite pajusti įsiūbuojančią 
energiją, panašią į tą, kuri užlieja per kraniosakralinės terapijos seansus, 
kai visas kūnas pradeda švelniai siūbuoti pirmyn atgal.

Leiskite savo protui išmokti giliai pasinerti į šią meditacinę būseną. 
Kai miegate ir sapnuojate, natūraliai pasiekiate gilią teta būseną, todėl, 
kai pasijusite taip, tarsi būtumėte sapne, žinokite, kad pasinėrėte į teta 
būseną. Kuo gilesnė teta būsena, tuo realesnė atrodo patirtis.

Taip pat pastebėsite, kad kylant aukštyn pas Kūrėją, atsiveria visos 
čakros. Bėgant laikui, čakros iš atskirų energinių vienetų taps vientisu, 
nepertraukiamu energijos srautu.

Jeigu medituodami pasijuntate prastai, tam yra kažkokia priežastis. 
Pavyzdžiui, taip gali nutikti dėl jūsų protėvių įsitikinimų. Mes pavel-
dime daug skirtingų įsitikinimų, bet mūsų esybę stipriausiai paveikia 
religiniai. Dauguma mano mokinių yra kilę iš religingų šeimų arba 
religingi buvo jų protėviai, todėl jie gali būti paveldėję genetinę pro-
gramą, kuri įskiepija žinojimą, kad Kūrėjas egzistuoja.

Tačiau jeigu jūsų protėviai tikėjo, kad dėl visų negatyvių dalykų 
„kaltas“ Kūrėjas, gali būti, jog bandydami susijungti su Kūrėjo energija, 
jausite nerimą. O jeigu jūsų protėviai turėjo kitokių įsitikinimų, pavyz-

džiui, kad esame visos kūrinijos dalis, kad egzistuoja kažkas, kas sukūrė 
visą gyvybę, kad egzistuoja dvasia, kuri viską sujungia, tada medituoti 
jums seksis lengviau, nes netrukdys protėvių įsitikinimų sistema.

Ir tai tik vienas pavyzdys, kaip jūsų kelionę pas Kūrėją gali paveikti 
įsitikinimų sistemos, susijusios su praeitimi, dabartimi ir ateitimi. Mu-
myse slypi daug skirtingų energijų, kurios padaro mus tuo, kas esame, 
ir šios energijos vadinamos įsitikinimų sistemomis. Mes esame tai, kuo 
tikime. Kai susijungiame su gyvybine jėga, kuri apima visą visatą ir 
dar daugiau, galime ją naudoti, bet kartais, kad galėtume ją pajusti ir 
ja patikėti, pirmiausia reikia pakeisti kai kuriuos savo įsitikinimus.

Kartą turėjau mokinę, kuri dalyvavo 20 užsiėmimų, bet jai vis tiek 
nepavykdavo nieko vizualizuoti. Ji sakydavo man: „Visi atsakymai, 
kuriuos gaunu, ateina iš mano proto.“ Tačiau vieną dieną staiga viskas 
pasikeitė. Ji pakeitė vieną įsitikinimą ir nuo tada galėjo vizualizuoti.

JAUSMŲ ĮDIEGIMAS 

Jeigu susijungę su Kūrėju jaučiate, kad į meditaciją esate pasinėrę ne 
taip giliai, kaip galėtumėte, vadinasi, reikia padirbėti su įsitikinimais ir 
atsisiųsti iš Kūrėjo programų ir jausmų, kurie išlaisvina protą. Kartais 
meditacinę patirtį pagilina žinojimas, koks jausmas yra būti Septin-
tajame būties plane. Šis jausmas, taip pat ir žinojimas, kad susijungti 
su Kūrėju yra saugu, gali dovanoti jums visiškai naujų patirčių. Štai 
keletas programų ir jausmų, kuriuos galite išbandyti:

„Žinau, koks jausmas yra būti su Kūrėju Septintajame būties 
plane.“

„Žinau, kad susijungti su kūrinijos energija yra saugu.“
„Aš esu kūrinijos energijos dalis.“
„Aš turiu prigimtinę teisę susijungti su šia energija.“
„Susijungęs su šia energija, visada esu besąlygiškai mylimas ir 

branginamas.“
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ĮVADAs

„Kūrybinė energija yra aukščiausias protas.“
„Kūrėjas mane myli.“
„Žinau, koks yra jausmas, kai mano kūno ląstelės patiria Kūrėjo 

energiją.“
Parsisiuntę šias programas ir jausmus, vėl atlikite Kelio pas Kūrėją 

meditaciją.

Kelio PAs KūRĖją MeDiTAcijA besąlyGišKAi Meilei GAuTi

Po antros tokios meditacijos turėtumėte jaustis natūraliau ir patirti tobulą, 

besąlygišką meilę.

Giliai įkvėpkite ir užsimerkite. Įsivaizduokite, kaip per jūsų pėdas 1. 

aukštyn kyla energija. energija ateina iš žemės gilumos ir per pėdas 

kyla kūnu aukštyn, o pasiekusi viršugalvį, virsta nuostabiu šviesos 

kamuoliu. Įsivaizduokite, kad esate šioje šviesoje.

Kilkite aukštyn per visatą, per įvairius šviesos sluoksnius, per auksinę 2. 

šviesą, per tirštą, drebučius primenančią substanciją į skaisčiai spin-

dinčią baltą baltą baltą šviesą.

Pasakykite: „Visko, kas yra, Kūrėjau, dėkoju tau už gyvenimą.“3. 

Toliau sakykite: „Kūrėjau, prašoma, kad pajusčiau besąlygiškos meilės 4. 

energiją kiekvienoje mano kūno ląstelėje.“

Įsivaizduokite ir paliudykite, kaip skaisčios, dilgčiojančios baltos 5. 

baltos šviesos, tobulos meilės energija prasiskverbia į kiekvieną jūsų 

kūno ląstelę.

Pasakykite: „Dėkoju, tai padaryta, tai padaryta, tai padaryta.“6. 

Atsimerkite.7. 

Kai pasiekiate Septintąjį būties planą, nepamirškite suteikti sau 
leidimą pajusti šio plano energiją. Primenu tai, nes matau, kad kai kurie 
mano mokiniai, pasiekę Septintąjį planą, ir toliau lieka savo šviesos 

rutulyje. Paleidę savo rutulį ir pavertę jį spindinčia balta šviesa, galėsite 
pajusti Septintojo plano energiją. Kiti kyla aukštyn savo šviesos rutulyje 
užmerktomis akimis, tačiau norėdami paliudyti Septintąjį planą, turite 
įsivaizduoti, kad atmerkiate akis.

Mano įsitikinimu, po Kelio pas Kūrėją meditacijos, kaip ir mie-
gant bei sapnuojant, smegenyse išsiskiria šiek tiek daugiau serotonino, 
endorfinų ir galbūt augimo hormonų.

Gali būti, kad iš pradžių, kai tik pradėsite praktikuoti Kelio pas 
Kūrėją meditaciją, pajusite stiprų potraukį tam tikriems maisto pro-
duktams, kad vėl papildytumėte atsargas hormonų, kurie pagerina vi-
zualizacijos patirtį. Šokolade, spragintuose kukurūzuose, ekologiškame 
piene, kalakutienoje ir kiaušiniuose yra triptofano, kuris gali būti labai 
naudingas. Jums taip pat gali norėtis avokadų arba maisto, kuriame 
gausu omega-3, omega-6 ir omega-9 riebalų rūgščių. Pastebėjau, kad 
labai padeda ir aminorūgštys. Reaguodamas į Kelio pas Kūrėją medi-
taciją, protas prašo geresnio maisto.

INFORMACIJOS PRIĖMIMAS

Kai išmoksite pakilti aukštyn ir išlaikyti teta būseną, pradėsite gauti įvai-
rios informacijos. Kartais, kai mokiniai pasakoja, kokios informacijos 
gavo, man pasidaro aišku, kad šios žinutės ne nuo Kūrėjo. Aukščiausioji 
meilės energija niekada neperduotų tokių žinučių, kokias žmonės tikina 
gaunantys. Kūrybinė energija mus myli; ji yra aukščiausiasis protas.

Gaunamą informaciją išfiltruoja mūsų smegenys, todėl žinia ne 
visada būna aiški. Kartais gijimo procesai vyksta tobulai, o kartais – kaž-
kas nesiseka. Tai tampa akivaizdu, kai mokinys jaučia poreikį paklausti: 
„Iš kur man žinoti, kad tikrai bendrauju su Kūrėju?“

Kai šį klausimą pradėjau girdėti vis dažniau, supratau, jog atėjo 
laikas pereiti į gilesnį Teta gydymo lygmenį. Kad mano mokinių su-
gebėjimai gerėtų, turėjau išmokyti juos šių dalykų:
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Tu iR KūRĖjAs

Suvokti, kad svarbus yra kiekvienas sprendimas, kokį jie kada •	
nors gyvenime yra priėmę. Realybėje mes nuolat kuriame save 
ir savo gyvenimą. Jeigu suvoktume, kad viskas, kas mūsų gyve-
nime vyksta, yra svarbios pamokos, būtume sau atlaidesni.
Pasitikėti, kad priima teisingus sprendimus, ir žinoti, kodėl •	
juos priima.
Suprasti skirtumą tarp dieviškojo įkvėpimo ir pasąmonės •	
įtakos.
Suprasti savo esybės dalį, kuri trokšta išlikti, savo užslėptąjį •	
aspektą, savo ego ir aukštesniąją savastį.
Aiškiau bendrauti su Kūrėju.•	
Pakreipti savo gyvenimą taip, kad galėtų dar labiau nušvisti.•	

Pagal Tetą gydymą nušvitimas reiškia, jog visiškai aiškiai suvokiate, 
kad visuose savo esybės lygmenyse esate „vienos“ energijos dalis. Jei 
manote, kad yra kitų planų bei energijų, tai dar nereiškia, kad esate 
nušvitę. Nušvitimas reiškia, jog tai suvokėte visuose lygmenyse – fizi-
niame, mentaliniame ir dvasiniame, o ne vien protu.

Teta gydymas žadina nušvitusiuosius mokytojus prisiminti, kad 
praeityje buvo šio būties plano kūrėjai ir naudojo vieną energiją kū-
rybai. Pabuskite ir priimkite realybę: mes visi esame Dievo kibirkštys. 
Prisiminkite, kaip savo valia susijungti su kūrinijos energija, ir vėl tai 
padarykite.


