
OTÁZKY 
METODY JIH®



SOUBOR OTÁZEK
Díky otázkám se Automatická
kresba diagnostická posunula z
informační techniky do techniky
obnovujcí .  
Každá otázka má svůj  hluboký
smysl  a odhaluje situace,  vazby,
původ a důvod daného nepohodlí ,
Soubor otázek vznikl  postupně, při
odhalování souvislostí ,  které
způsobuje nepohodlí  v  těle,  mysl i ,
duši  a celku.
Soubor otázek je identický s t ím,
který používaj í  Životní  kouči
metodou J IH®



OBLASTI OTÁZEK

➡ ČAS

➡ PŮVOD ENERGE

➡ TĚLO, MYSL, DUŠE,CELEK

➡ EMOCE



 

 

   �  Přítomný život

 

ČAS

 �  Budoucí životy

�  Minulé životy
ASTRÁL - mimo tuto

planetu

PRVOTNÍ NASTAVENÍ

DUŠE 

PŘED KRISTEM 

V KRISTU

PO KRISTU - jaké století

       PYRAMIDY

       ATLANTÝDA

MINULOST

PŘÍTOMNOST

BUDOUCNOST

 �  Celá linie časů



Minulý život

V tomto časoprostoru se budeme pohybovat pro zjištění

prvotního zdroje dané situace. Budeme hledat čas ve kterém

se situace odehrála úplně poprvé.

Najdeme také příběh toho, co bylo spouštěčem a vše se

narovná do čisté energie.

Prvotní nastavení duše

Před Kristem - Atlantida, Starý zákon, období pyramid

Období Krista

Po Kristu

       její rozhodnutí, naladění, potřeba, nutnost

       jeho narození, život, smrt

       hledáme století, ve které se první problém ukazál



Přítomný život

 minulost

přítomnost

budoucnost

V přítomném životě budeme hledat čas ve kterém se to vše

stalo

V minulosti budeme hledat období, ve kterém se vše začalo

narození, dětství, dospívání.

V přítomnosti budeme hledat oblast, ve které se to právě

děje.

V budoucnosti se budeme ptát na záměr.



Budoucí životy

V budoucích životech najdeme souvislosti tohoto života,

protože i daleká budoucnost ovlivňuje tento život.



PŮVOD ENERGIE
➡ MOJE

➡ CIZÍ
-  Někoho koho znám 
   -  rodina
   -  přátelé
   -  práce

-  Lidstva

-  Kolektivního vědomí

tělo
mysl  
duše 
celek



konkrétní  oblast ,  na co
reaguje
parazit i

Tělo

Mysl

Celek

Duše

rozum
ego
mysl
kolektivní  vědomí

smlouvy
úmluvy
astrál
implantáty
parazit i

všechno dohromady



EMOCE

- strach

- panika

- potřeba

- nutnost

- nadřazenost

- agrese

- manipulace

- závist

- žárlivost

- soutěživost

- rivalita

- arogance

- neupřímnost

  


