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Iată un exemplu al unei ședințe reale:
Bărbatul: "Am o problemă cu banii."
Vianna: "De ce aveți o problemă cu banii?"
Bărbatul: "Fiindcă banii sunt rădăcina tuturor relelor."
Bărbatul: "Fiindcă doar oamenii educați au bani."
Vianna: "De ce doar oamenii educați au bani?"
Bărbatul: "Așa este."
Vianna: "Dacă este adevărat, de la cine vi se trage?"
Bărbatul: "Sunt prost."
Vianna: "Cine v-a spus asta?"

Bărbatul: "Tatăl meu."
Vianna: "De ce v-a spus tatăl dumneavoastră asta?"
(Creierul v-a căuta amintirea potrivită pentru a se corecta.)
Bărbatul: "Nu, mama mi-a spus asta."
Vianna: "De ce credeți că vi se trage de la tatăl dumneavoastră?"
Bărbatul: "Nu știu."
Bărbatul a început să se agite în scaun și să nu se simtă bine. Dacă un
client vă privește drept în față, înfiorat, fără să-și miște ochii, probabil
că sunteți pe urmele Convingerii de Bază.
Vianna: "Și ce ar fi dacă ai ști?"
Bărbatul: "Ei nu au vrut niciodată să aibă un copil; n-au vrut deloc să
aibă copii. Sunt o greșeală."
"Sunt o greșeală." și "Nu sunt dorit." sunt cele mai probabile
Convingeri-Cheie sau de Bază. Pentru a testa dacă ați găsit convingerea
de bază, Testați Energia clientului atât cu ochii deschiși, cât și cu ochii
închiși. Înălțați-vă întotdeauna și întrebați-l pe Creator dacă aceste
aspecte sunt Convingerile de Bază. De obicei, puteți spune dacă este
Convingerea de Bază, deoarece clientul va deveni agitat și se va mișca
în scaun. Ar mai trebui să-l întrebați pe Creator dacă ați găsit întradevăr Convingerea de Bază.
Acum eliminați Convingerea "Sunt dorit nu" și "Sunt o greșeală" și
înlocuiți-le cu Convingerea "Sunt dorit da".
(...)

pag. 152 - 153
Al doilea exemplu de căutare profundă a Convingerilor
Iată exemplul unei ședințe reale cu o femeie. Am găsit că avea
probleme să devină vindecător. La Testarea energiei, a răspuns pozitiv
pentru Programul "Voi fi ucisă, pentru că sunt vindecător" și negativ la
"Pot să fac vindecări".
Femeia: "Voi fi ucisă pentru că sunt vindecător."
Vianna: "De ce veți fi ucisă? De ce nu puteți face vindecări?"
Femeia: "Fiindcă mă vor ucide."
Vianna: "De ce?"
Femeia: "Fiindcă nu e bine să le spun oamenilor ceea ce cred eu."
Vianna: "Când a început?"
Femeia: "A început în altă viață. Nu, mama, în această viață. De fiecare
dată când îi spuneam mamei ce credeam, ea obișnuia să mă
plesnească."
Vianna: "Deci veți fi ucisă pentru că spuneți ce credeți."
Femeia: "O, întotdeauna."
Vianna: "De ce? Sunteți pedepsită de fiecare dată când spuneți ce
credeți?"
Femeia: "Întotdeauna. Tata obișnuia să mă pedepsească și el."
Vianna: "Când a început?"
Femeia: "A început când aveam patru ani."
Vianna: "Ce s-a întâmplat când aveați patru ani?"
Femeia: "Îmi amintesc că i-am spus mamei că nu e bine să-l trateze pe
tata așa cum o făcea. Atunci m-a plesnit. De fiecare dată când iau
apărarea cuiva pe care îl iubesc și de fiecare dată când spun ce cred,
sunt pedepsită."
Vianna: "Ți-ar plăcea să știi ce înseamnă să te exprimi fără să fii
pedepsită?"
Femeia: "Da, mi-ar face plăcere."
(...)

pag. 156 - 159
Teamă, Exemplul 1
Practicantul: "Care este cea mai mare temere a dumneavoastră?"
Clientul: "Mă tem să fiu sărac."
Practicantul: "Ce s-ar întâmpla dacă ați fi sărac?"
Clientul: "Aș ajunge pe stradă."
Practicantul: "Și ce s-ar întâmpla dacă ați ajunge pe stradă?"
Clientul: "Aș suferi și aș muri."
Practicantul: "Și ce s-ar întâmpla dacă ați suferi și ați muri?"
Clientul: "Aș deveni nimic."
Adevărata teamă era "teama de neant".
Teamă, Exemplul 2
Am lucrat cu o femeie care avea teamă de înălțime. Programul era
"Sunt îngrozită de înălțimi".
Atunci când lucrați cu o fobie, cum ar fi cea de înălțimi, trebuie să vă
călăuziți mintea să lucreze prin labirintul temerii.
Vianna: "Care ar fi cel mai rău lucru care s-ar întâmpla dacă v-ați
confrunta cu cea mai mare teamă?"
Femeia: "Aș cădea de pe faleză. E galbenă și nu sunt copaci."
Vianna: "Când s-a întâmplat asta ultima dată?"
Femeia: "Nu știu."
Vianna: "Ce s-a întâmplat atunci?"
Femeia: "Căruța a căzut peste mine."
Vianna: "Apoi ce s-a întâmplat?"
Femeia: "Am rămas înțepenită la baza falezei reci."
De fiecare dată când clientul vă dă atât de multe detalii, își amintește
de o întâmplare reală. Nu contează de unde vine amintirea. Trebuie să
mergeți până la capăt, nu să-l lăsați în mijlocul celei mai mari temeri.
Vianna: "Apoi ce s-ar întâmpla?"

Femeia: "Aș muri din lipsă de apă? E groaznic să mori din lipsă de apă.
Primul lucru care se întâmplă este că orbești datorită ochilor care se
usucă."
Vianna: "Care ar fi cel mai rău lucru care s-ar întâmpla dacă ați muri?"
Femeia: "Copiii mei nu ar mai putea să mă vadă și i-aș dezamăgi."
Vianna: "Care ar fi cel mai rău lucru care s-ar întâmpla dacă v-ați
dezamăgi copiii?"
Femeia: "L-aș dezamăgi pe Dumnezeu."
Vianna: "Care ar fi cel mai rău lucru care s-ar întâmpla dacă L-ați
dezamăgi pe Dumnezeu?"
Femeia: "Aș râmâne singură în întuneric."
Vianna: "Apoi ce s-ar întâmpla?"
Femeia: "Aș fi nimic. Aș deveni nimic, dacă l-aș dezamăgi pe
Dumnezeu. Mă tem de neant."
"Mă tem de neant" este Programul de bază în majoritatea "marilor
temeri" la o persoană.
De fapt, este una dintre cele mai mari temeri ale omenirii. "Teama de
neant" este teama că nu există nimic după moarte, că nu există
Dumnezeu și tot ce suntem va ajunge neant.
Eliminați programul "Mi-e teamă de neant" și înlocuiți-l cu Programul
trimis de Atoatecreator. De obicei, acest Program este "Sunt
întotdeauna iubit/ă de Creator".
Acum aducem persoana înapoi la înălțimea falezei.
Vianna: "Gândiți-vă la faleza înaltă. Vă face să vă simțiți rău și să fiți
amețită?"
Femeia: "E ciudat! Nu mă mai deranjează!"
În mod remarcabil, teama de înălțime a dispărut. Am căutat și am găsit
teama reală. Nu era teama de înălțime, ci teama de a-și dezamăgi
copiii, de a-l dezamăgi pe Dumnezeu și de a deveni neant.

Teamă, Exemplul 3
Cea mai mare teamă a unei femei era "Mi-e frică de apa adâncă".
Vianna: "Care ar fi cel mai rău lucru care s-ar întâmpla dacă ați fi în
apă?"
Femeia: "M-aș îneca."
Vianna: "Care ar fi cel mai rău lucru care s-ar întâmpla dacă v-ați
îneca?"
Femeia: "Ar trebui să revin din nou."
Vianna: "Care ar fi cel mai rău lucru care s-ar întâmpla dacă ar trebui
să reveniți?"
Femeia: "Nu încetează niciodată. L-aș dezamăgi pe Dumnezeu și ar
trebui să revin din nou."
Vianna: "Care ar fi cel mai rău lucru care s-ar întâmpla dacă ar trebui
să reveniți?"
Femeia: "Nu încetează niciodată. Sunt într-un chin nesfârșit al
revenirii."
Vianna: "Apoi ce s-ar întâmpla?"
Femeia: "Ar trebui să revin din nou. Mi-aș rata misiunea în această
viață."
Vianna: "Apoi ce s-ar întâmpla?"
Femeia: "Aș reveni și m-aș îneca din nou."
Vianna: "Care ar fi cel mai rău lucru care s-ar întâmpla dacă v-ați
îneca?"
Femeia: "Aș tot reveni."
Vianna: "Care ar fi cel mai rău lucru care s-ar întâmpla dacă ar trebui
să tot reveniți?"
Femeia: "N-aș mai termina niciodată. Aș fi prinsă în capcană. N-aș mai
fi niciodată cu Dumnezeu."
Când clientul face o astfel de afirmație, puteți ghici Convingerea de
Bază "N-am să mai fiu niciodată cu Dumnezeu". După ce eliberați acest
Program "N-am să mai fiu niciodată cu Dumnezeu" și îl înlocuiți cu
"Sunt întotdeauna în prezența Creatorului", toate temerile acelei
persoane privind apa vor dispărea.

Trebuie să realizați că fiecare persoană este diferită. Nu există o singură
cale de a lucra asupra Convingerilor oricărei persoane, de exemplu, nu
puteți extrage programul "Mă tem de neant" din orice persoană căreia îi
este teamă de înălțime. Fiecare persoană este la fel de unică precum un fir
de nisip de pe plajă. Programele de teamă ocupă foarte mult spațiu. Când
există un exces de teamă, apar probleme la glandele suprarenale și la
plămâni.

