Bez stresu do sukcesu!

Dlaczego warto?
15 minut dziennie

skuteczne metody

wystarczy by skutecznie przyswoić
nowe umiejętności

połączenie nowoczesnych
i tradycyjnych metod

wygoda i elastyczny plan

brak niezapowiedzianych
testów

uczysz się gdzie chcesz i kiedy
chcesz, bez sztywnych gra ików

uczysz się sam dla siebie

profesjonalizm

cenione umiejętności

kursy tworzone przez
prawdziwych specjalistów i
ekspertów w danej dziedzinie

poszerzenie kwalifikacji potwierdzone zaświadczeniem
lub certyfikatem
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Wprowadzenie
Drogi Studencie, wyruszamy wspólnie w niezwyk³¹ podró¿, której celem bêdzie
poznanie ukrytych w³aœciwoœci naszych umys³ów i cia³. Pod¹¿ymy drog¹ magów
i mistyków ró¿nych tradycji duchowych oraz badaczy zjawisk niezwyk³ych i tajemnych – ezoteryków, okultystów i parapsychologów.
Dziêki æwiczeniom zawartym w naszym kursie nauczysz siê zmieniaæ swój stan
œwiadomoœci, w wiêkszym stopniu kontrolowaæ umys³ i cia³o fizyczne, a tak¿e rozwijaæ ich potencja³. Dowiesz siê, jak odczuwaæ i kierowaæ energiami subtelnymi, jak
zdiagnozowaæ i poprawiæ stan zdrowia. W poszczególnych zeszytach bêdziemy siê
zajmowaæ takimi zagadnieniami, jak: medytacja, hipnoza, jasnowidzenie, telepatia,
postrzeganie pozazmys³owe, techniki wró¿biarskie, interpretacja marzeñ sennych
i œwiadome œnienie, podró¿e astralne, kontakt z bytami niematerialnymi. Celem
proponowanych æwiczeñ bêdzie nie tylko rozwiniêcie nowych umiejêtnoœci, ale równie¿ zdobycie wiedzy praktycznej, dziêki której bêdziesz móg³ rozwi¹zaæ swoje problemy ¿yciowe i poprawiæ warunki w³asnego istnienia.
Dziêki kursowi Twoje postrzeganie otaczaj¹cej rzeczywistoœci rozszerzy siê, zaœ Twoja œwiadomoœæ stanie siê bardziej zintegrowana. Byæ mo¿e w ten sposób postawisz
pierwsze kroki na nowej drodze – drodze rozwoju duchowego.
¯yczymy Ci powodzenia i zapraszamy do wspólnej wêdrówki! Zatem, dobrej drogi!

Autor
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Zeszyt
Każdy zeszyt lekcyjny ma określoną, powtarzalną strukturę
dydaktyczną. Istotnym elementem tej struktury są m.in. liczne przykłady, a także ćwiczenia praktyczne, dzięki którym na
bieżąco będziesz wykorzystywał zdobywane umiejętności.

ZESZYT
Co to jest parapsychologia
Zasady wykonywania æwiczeñ
Ochrona mentalna
Wstêp
Wstęp
Każdy zeszyt rozpoczynamy
krótkim wstępem wprowadzającym Cię w zagadnienia, jakimi
się będziemy w nim zajmować.

W pierwszym zeszycie kursu zapoznamy siê z pojêciem parapsychologii, dowiemy
siê, sk¹d ona pochodzi i jaka jest jej historia. Poznamy g³ówne zjawiska, jakimi siê
zajmuje. Wska¿emy niebezpieczeñstwa i zalecimy œrodki ostro¿noœci, jakie nale¿y
zachowaæ w tej dziedzinie. Opowiemy te¿, jak bezpiecznie wzbudziæ i rozwijaæ
w sobie nowe umiejêtnoœci.
Dowiemy siê, co to jest ochrona mentalna i jak j¹ stworzyæ, jak zabezpieczyæ siê psychicznie, jak oczyœciæ energetycznie miejsce praktyki i swoje otoczenie. Rozpoczniemy æwiczenia maj¹ce na celu wyciszenie umys³u.

„z”

Drogi Studencie, zanim postawisz pierwszy krok na drodze zg³êbiania tajników
parapsychologii, zastanów siê, co Ciê sk³oni³o do zainteresowania siê t¹ dziedzin¹.
Mo¿e s³ysza³eœ opowieœci o ludziach posiadaj¹cych „dziwne” i nieznane umiejêtnoœci? Mo¿e w Twoim ¿yciu spotka³o Ciê coœ niesamowitego, co chcia³byœ wyt³umaczyæ?
Mo¿e od dziecka towarzyszy Ci przekonanie, ¿e nasze ¿ycie to nie wszystko, ¿e istnieje „coœ” jeszcze, co wykracza poza nasze codzienne doœwiadczenie i poza to, co
powszechnie uwa¿a siê za normalne?

Taki symbol sygnalizuje
ćwiczenia praktyczne.

Aby osi¹gn¹æ coœ w parapsychologii, musisz umieæ zdobyæ siê na szczeroœæ wzglêdem
siebie, bowiem w trakcie kursu czêsto bêdziesz konfrontowa³ siê ze sob¹ samym.
ÆWICZENIE
Nie zastanawiaj¹c siê, odpowiedz, dlaczego wybra³eœ ten kurs.
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

ÆWICZENIE
Teraz napisz, czego oczekujesz od kursu.
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
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Pochodzenie i historia parapsychologii
Pramatk¹ parapsychologii by³a magia. Magia, jak mówi¹ encyklopedyczne formu³ki, opiera siê na odwiecznej wierze cz³owieka w istnienie si³ i istot nadprzyrodzonych. Dziêki okreœlonym rytua³om i praktykom magicznym, wykonywanym przez
osoby obdarzone nadnaturalnymi mocami, ludzie od wieków próbowali zapanowaæ
nad si³ami natury i nawi¹zaæ kontakty z innymi poziomami rzeczywistoœci. Jednak
magia to nie tylko próba oddzia³ywania na rzeczywistoœæ przy pomocy okreœlonych
œrodków, ale tak¿e pewien sposób ¿ycia, metoda pracy nad sob¹ i swoim rozwojem
duchowym. Aby mag móg³ zdobyæ po¿¹dane moce, musia³ przejœæ dok³adny trening
pod surowym okiem nauczyciela – najczêœciej d³ugotrwa³¹ i mozoln¹ naukê.
Magiê najprawdopodobniej wykorzystywa³ ju¿ cz³owiek pierwotny. Dzia³ania
magiczne mia³y wówczas na celu zapewnienie mu pomyœlnoœci w ³owach, zbiorach,
uprawach rolnych. Gwarantowa³y tak¿e p³odnoœæ jemu, jemu najbli¿szym
i nale¿¹cym do niego zwierzêtom. Z czasem zadania magii sta³y siê bardziej wyrachowane. Coraz czêœciej podejmowano próby oddzia³ywania na innych ludzi, w celu
sk³onienia ich do wspó³pracy zgodnie z ¿yczeniem maga.
Uwa¿a siê, ¿e z pierwotnej magii zaczê³y wyodrêbniaæ siê kulty religijne, które mimo
stosowania podobnych œrodków szybko siê od niej uniezale¿ni³y, czêsto staj¹c siê
dla niej konkurencj¹. W oparciu o magiê wytworzy³y siê skomplikowane i rozbudowane ezoteryczne systemy rozwoju duchowego i poznania otaczaj¹cej rzeczywistoœci
zarówno tej widzialnej, jak i niewidzialnej. Z magii wyodrêbni³y siê te¿ inne nauki
i paranauki, takie jak alchemia (ta z kolei da³a pocz¹tek chemii), astrologia
(z astronomi¹), toksykologia, radiestezja, parapsychologia. Dawniej bowiem
w powszechnym rozumieniu mianem „magii” i „czegoœ magicznego” okreœlano
wszystko, co nieznane, niezrozumia³e, dostêpne tylko dla nielicznych.
Czym jest zatem parapsychologia? Jest to nauka zajmuj¹ca siê t¹ sfer¹ naszej psychiki i niecodziennymi zjawiskami z ni¹ zwi¹zanymi, które znajduj¹ siê „obok” zainteresowañ tradycyjnie pojmowanej psychologii. Specyfika studiowanych przez
parapsychologiê zjawisk polega na tym, ¿e wymykaj¹ siê one opisom oficjalnej
nauki. Ta czêsto wrêcz zaprzecza ich istnieniu.
W po³owie XIX w. obok rodz¹cej siê wspó³czesnej nauki z jej krytycyzmem, praktycyzmem i z pojawiaj¹cymi siê jak grzyby po deszczu wynalazkami technicznymi, które
do dziœ u³atwiaj¹ nam ¿ycie, rozkwita³ spirytyzm. Wed³ug propagatorów tej idei istnia³a mo¿liwoœæ nawi¹zania kontaktów z ludŸmi nie¿yj¹cymi za poœrednictwem
mediów (osób obdarzonych niezwyk³ymi umiejêtnoœciami). Raporty z takich mediumicznych seansów opisywa³y niezwyk³e zjawiska – materializacje i dematerializacje
przedmiotów oraz pojawianie siê zjaw osób „zmar³ych”, s³owem zdarzenia przecz¹ce
naukowemu postrzeganiu œwiata. Spirytyzm i ró¿ne drogi zg³êbiania duchowoœci
ponownie wróci³y do ³ask, na przekór oœwieceniowym postulatom. Oczywiœcie
w po³owie XIX w. nie stanowi³y one ¿adnej nowoœci, zawsze bowiem w dziejach Europy obok podejœcia materialistycznego istnia³o podejœcie duchowe. W dziejach naszej
cywilizacji raz jedno, raz drugie zdobywa³o przewagê, spychaj¹c swojego adwersarza
na margines.
Obserwacja niezwyk³ych zjawisk (choæ trzeba podkreœliæ, ¿e istnia³y w tym wzglêdzie tak¿e oszustwa) maj¹cych miejsce w trakcie seansów spirytystycznych da³a
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impuls do podjêcia nad nimi szczegó³owych badañ. Na prze³omie XIX/XX w., mimo
kpin i niechêci wiêkszej czêœci œwiata nauki, zaczê³y powstawaæ instytucje próbuj¹ce
w sposób naukowy i powtarzalny uchwyciæ zjawiska do tej pory niewyjaœnione.
W 1882 roku uczeni z Cambridge powo³ali Towarzystwo Badañ Psychicznych,
a w 1919 roku w Pary¿u powsta³ Instytut Metapsychiczny. Co ciekawe, wœród
cz³onków tych instytucji znajdowali siê zarówno obroñcy teorii spirytystycznych, jak
i ich zajadli wrogowie. Obok takich instytucji rozwija³y siê tak¿e towarzystwa ¿arliwie propaguj¹ce wiarê w istnienie œwiata nadprzyrodzonego. Wyrasta³y one nie tylko na gruncie rodzimym, ale i posi³kowa³y siê mistyczn¹ wiedz¹ Wschodu, szczególnie Indii i Tybetu. Przyk³adem mo¿e tu byæ amerykañskie Towarzystwo
Teozoficzne Heleny B³awatskiej.
Niew¹tpliw¹ zas³ug¹ owych instytucji jest opracowanie podstaw metod s³u¿¹cych
rozwijaniu ukrytych w³aœciwoœci ludzkiego umys³u. Okultyzm usi³owa³ staæ siê jog¹
zachodniego œwiata, chcia³ wykszta³ciæ ludzi o silnej woli i zdrowym ciele,
w³adaj¹cych dodatkowymi mo¿liwoœciami. W rzeczywistoœci podzia³y na teozofów
i okultystów z jednej strony, a tak¿e na parapsychologów i naukowców z drugiej nie
przebiega³y tak klarownie. W ramach jednego œrodowiska mo¿na by³o obserwowaæ
ró¿norodne podejœcia. Przedstawiciele ró¿nych frakcji czêsto siê zwalczali, oskar¿aj¹c siê wzajemnie o oszustwa.
Od badañ podjêtych w 1930 roku na Uniwersytecie Duka w USA rozpocz¹³ siê okres
naukowej analizy zjawisk postrzegania pozazmys³owego przy u¿yciu precyzyjnych
technik eksperymentalnych i matematycznych kryteriów oceny.
Oprócz pojêcia „parapsychologia” mo¿na spotkaæ siê z takimi terminami, jak:
metapsychologia i psychotronika. Okreœlaj¹ one tê sam¹ naukê, ukazuj¹c nieco
inne podejœcie do badanych zjawisk. Metapsychologia to niemal archaiczne, rzadko
u¿ywane w Polsce okreœlenie. Przedrostek „meta” sugeruje, ¿e Ÿród³a badanych zjawisk le¿¹ poza nasz¹ psychik¹.
Okreœlenia „psychotronika” u¿yto po raz pierwszy w Pradze w 1973 roku na kongresie poœwiêconym interesuj¹cym nas zjawiskom. Zgodnie z zaproponowan¹ wówczas
definicj¹ psychotronika jest odrêbn¹, samodzieln¹ wiedz¹ i zajmuje siê interdyscyplinarnym badaniem wzajemnych oddzia³ywañ i zwi¹zków energetycznych miêdzy
organizmami ¿ywymi i ich œrodowiskiem wewnêtrznym i zewnêtrznym. Zwolennicy
takiego podejœcia próbuj¹ wyt³umaczyæ ma³o znane zjawiska, posi³kuj¹c siê tylko
dostêpn¹ wiedz¹ naukow¹. Psychotronicy czêsto staraj¹ siê odci¹æ od parapsychologii, wypominaj¹c jej zwi¹zki z okultyzmem i spirytyzmem. Sugeruj¹ tak¿e, ¿e parapsychologia zajmuje siê tylko osobami o szczególnych zdolnoœciach, zaœ psychotronika
bada mo¿liwoœci postrzegania pozazmys³owego i psychokinezy u zwyk³ych ludzi.
Przeprowadzaj¹c cykl badañ na du¿ej grupie osób, psychotronicy udowodnili, ¿e
dziêki odpowiednim æwiczeniom prawie u ka¿dego zdrowego cz³owieka mo¿na
wykszta³ciæ (w wiêkszym lub mniejszym stopniu) takie zdolnoœci, jak jasnowidzenie,
telepatia czy prekognicja. Dziœ „parapsychologia” i „psychotronika” s¹ terminami
stosowanymi wymiennie.
Podczas kursu postaramy siê skorzystaæ z dorobku obydwu tych dziedzin, koncentruj¹c siê na wiedzy praktycznej. Nie bêdziemy stroniæ od technik wykszta³conych
przez wieki przez szamanów, magów, czarowników, joginów, okultystów, a tak¿e
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Sygnalizuje ważne
informacje, definicje,
założenia.

wspó³czesnych naukowców. Aby osi¹gn¹æ wyznaczone cele, nie nale¿y ze wzglêdów
ideologicznych odrzucaæ ¿adnej mo¿liwoœci rozwoju ani zaniechaæ ¿adnej drogi, tym
bardziej, ¿e dokonania joginów i innych ludzi wiedzy ezoterycznej nadal zadziwiaj¹
œwiat nauki. Ci¹gle prowadzi siê badania nad ich „tajemniczymi” umiejêtnoœciami,
które zosta³y wykszta³cone w³aœnie dziêki nienaukowemu podejœciu do œwiata
i przekonaniu o istnieniu drugiej strony rzeczywistoœci – œwiatów niematerialnych
i duchowych.
Naszym mottem bêd¹ s³owa Zaratusztry: „Bêdê studiowaæ inne religie na kolanach, nie po to, ¿eby w nie uwierzyæ, ale by siê od nich uczyæ”.

ÆWICZENIE
Bez zastanowienia podziel poni¿szy okr¹g trzema prostymi na mniejsze czêœci.

Rys. 1.

A oto ró¿ne sposoby dokonania tego podzia³u:

Rys. 2a.

Rys. 2b.

Rys. 2c.

Rys. 2d.

Rys. 2e.

Rys. 2f.
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Jak widzisz, mo¿liwoœci wykonania tego zadania jest nieskoñczenie wiele. Jednak
ze wzglêdu na przyzwyczajenia umys³owe i zdobyte wykszta³cenie wiêkszoœæ osób
automatycznie dzieli okr¹g, wybieraj¹c dwa pierwsze rozwi¹zania lub ich wariacje. Powszechnie wiadomo, ¿e punkt widzenia zale¿y od punktu siedzenia, ale czy
rzeczywiœcie zawsze zdajemy sobie z tego sprawê? Czy uœwiadamiamy sobie, ¿e
inne sposoby pojmowania œwiata, choæ dla nas egzotyczne, mog¹ nie tylko siê
sprawdzaæ, ale tak¿e doskonale funkcjonowaæ w œwiecie ludzi o odmiennej kulturze i tradycji?

„p”
Sygnalizuje przykład
ilustrujący omawiane
zagadnienie.

PRZYK£AD
Pewien turysta w puszczy amazoñskiej narazi³ siê miejscowemu szamanowi. Ten,
chc¹c siê na nim zemœciæ, zacz¹³ odprawiaæ rytua³y przywo³uj¹ce duchy, które
mia³y zaw³adn¹æ turyst¹. W tym czasie przybysz, mimo drêcz¹cych go wizji, koncentrowa³ siê na swoim radioodbiorniku – symbolu wiedzy i nowoczesnego œwiata,
z którego pochodzi³. Jednoczeœnie zacz¹³ siê zastanawiaæ nad bezsensownoœci¹
i nienaukowoœci¹ czynnoœci szamana. Szybko doszed³ do wniosku, ¿e ten ¿yj¹cy
w zacofaniu i zabobonie „dzikus” nie mo¿e przecie¿ mu zaszkodziæ. Jak ³atwo siê
domyœliæ, czynnoœci magiczne szamana nie odnios³y skutku. Nowoczesnoœæ i naukowe podejœcie turysty zwyciê¿y³y.
Przedstawiony przyk³ad pozornie ukazuje wy¿szoœæ podejœcia zachodnioeuropejskiej kultury bia³ego cz³owieka nad kultur¹ pierwotn¹. Ale czy na pewno?
Przygl¹daj¹c siê szczegó³owo obu podejœciom reprezentowanym przez bohaterów,
mo¿na próbowaæ wyt³umaczyæ ich postêpowanie w „racjonalny” sposób. Szaman,
byæ mo¿e nieœwiadomie, próbowa³ przenieœæ okreœlon¹ wibracjê swojego mózgu na
mózg potencjalnej ofiary, wywo³uj¹c w nim rezonans, który z kolei mia³by spowodowaæ w umyœle turysty powstawanie przera¿aj¹cych wizji, wzbudziæ w nim strach
i poczucie zagro¿enia. Jednak przybysz koncentruj¹c siê na radioodbiorniku, czyli
na czymœ, co œwietnie zna³, stara³ siê nie ulec rezonansowi mózgu szamana.
Mo¿na pokusiæ siê tak¿e o inn¹ interpretacjê. Szaman próbowa³ „nas³aæ” na turystê
duchy, które mia³y go opêtaæ i zniewoliæ, ten jednak poprzez koncentracjê na nowoczesnym sprzêcie po³¹czy³ siê z egregorem nowoczesnoœci (niematerialny twór
³¹cz¹cy dan¹ grupê osób w jeden organizm), który obroni³ go przed wrogimi istotami.
Obie interpretacje stanowi¹ dobre wyjaœnienie amazoñskiego zdarzenia, poniewa¿
sprawdzaj¹ siê one w praktyce. To dziêki przyzwyczajeniu i utartemu sposobowi
myœlenia tylko jedna z nich wydaje siê byæ dla nas prawdziw¹ i rzeczywist¹, drug¹
zaœ bez zastanowienia odrzucamy.
Podczas kursu nie bêdziemy preferowaæ jednego sposobu widzenia i zak³adaæ z góry,
co jest w³aœciwe, a co nie; tak jak szaman ¿yj¹cy w dwóch stanach œwiadomoœci – normalnym, dostêpnym dla wszystkich i „odmiennym”, szamañskim, w którym uzdrawia, przewiduje przysz³oœæ, wyszukuje obfite ³owiska, sprowadza deszcz i zab³¹kane
zwierzêta. Bêdziemy swobodnie zmieniaæ sposoby i perspektywy patrzenia na ró¿ne
zjawiska, nie stroni¹c od ¿adnej próby ich wyt³umaczenia, nie pomijaj¹c jakiejkolwiek metody, dziêki której bêdziemy mogli odkryæ, doœwiadczyæ i poznaæ drzemi¹ce
w nas nowe mo¿liwoœci i nauczyæ siê je wykorzystywaæ.
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Zjawiska parapsychiczne
Omówimy teraz pokrótce kilka przyk³adowych zjawisk, jakimi zajmuje siê parapsychologia.
Telepatia – zdolnoœæ przekazywania miêdzy dwiema osobami lub grupami osób
wra¿eñ wzrokowych, obrazów, wra¿eñ zmys³owych, np. smaku, zapachu, emocji,
nastroju, uczuæ.

„i”
Sygnalizuje ważne
informacje, definicje,
założenia.

Bliskoœæ emocjonalna osób przekazuj¹cych sobie wiadomoœci telepatyczne jest
bardzo wa¿na. Osoby nieznaj¹ce siê zwykle z du¿ym trudem nawi¹zuj¹ kontakt
tego typu. Spontaniczny i czêsto nieœwiadomy przekaz telepatyczny mo¿e nast¹piæ
miêdzy matk¹ i dzieckiem, a tak¿e miêdzy bliŸniêtami jednojajowymi (szczególnie
wyraŸny w przypadku zagro¿enia zdrowia lub ¿ycia jednego z nich). Badania
potwierdzi³y, ¿e wiêksze lub mniejsze zdolnoœci telepatyczne posiada prawie ka¿dy,
zaœ przekaz telepatyczny nie jest w ¿aden sposób ograniczony odleg³oœci¹.
Jasnowidzenie – zdolnoœæ postrzegania osób, przedmiotów i zdarzeñ odleg³ych
w czasie i przestrzeni.
Osoby jasnowidz¹ce charakteryzuje zmieniony stan œwiadomoœci w momencie
pozyskiwania informacji. Jeœli mamy do czynienia z pozyskaniem informacji
dotycz¹cych przysz³oœci, mówimy o prekognicji, jeœli zaœ przesz³oœci, u¿ywamy
terminu retrokognicja. Bardzo rzadko wystêpuj¹c¹ odmian¹ jasnowidzenia jest
jasnos³yszenie, w którym noœnik informacji stanowi¹ wra¿enia s³uchowe, a nie
wzrokowe. Psychometria z kolei to rodzaj jasnowidzenia, w którym do pozyskania
informacji o cz³owieku lub wydarzeniu niezbêdny jest jakiœ przedmiot zwi¹zany
z badanym obiektem.
Dermooptyka – zwana te¿ widzeniem skórnym – jest zdolnoœci¹ rozpoznawania
barw i kszta³tów za poœrednictwem skóry.
Osoby, które j¹ posiadaj¹, potrafi¹ odczytywaæ napisy, rozpoznawaæ barwy i kszta³ty
umieszczone w zamkniêtych nieprzezroczystych kopertach lub zas³oniête innymi
przedmiotami.
Teleportacja – zjawisko polegaj¹ce na znikniêciu danego przedmiotu (dematerializacji) w jednym miejscu i pojawieniu siê go w innym (materializacji).
Wed³ug zapisów dawnych seansów mediumicznych teleportacje zdarza³y siê w ich
trakcie wielokrotnie. Zjawisko to niekiedy wystêpuje tak¿e w „nawiedzonych
domach”, w których dojrzewaj¹ce dzieci s¹ nieœwiadomie sprawcami wielu zjawisk
o charakterze parapsychicznym. Wspó³czeœnie naukowcy próbuj¹ wywo³aæ i obserwowaæ podobne zjawiska w œwiecie cz¹stek elementarnych.
Ektoplazma – substancja wydzielona z cia³a medium w trakcie transu.
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Mo¿e ona przybieraæ kszta³ty przedmiotów, osób i zwierz¹t. Ektoplazma zdolna jest
do wykonywania samodzielnych ruchów. Twory ektoplazmiczne daje siê fotografowaæ i filmowaæ. Dawniej by³y one odbierane jako manifestacja duchów zmar³ych.
Psychochirurgia – zdumiewaj¹ce umiejêtnoœci filipiñskich uzdrawiaczy, którzy,
pracuj¹c w transie, go³ymi rêkoma przenikaj¹ przez cia³o pacjenta otwieraj¹ce siê
pod ich palcami.

„i”
Sygnalizuje ważne
informacje, definicje,
założenia.

Uzdrawiacz usuwa z organizmu chore tkanki, zaœ cia³o samoczynnie siê zasklepia.
Po operacji przeprowadzonej bez zachowania sterylnoœci pozostaj¹ co najwy¿ej drobne blizny. Tego typu zjawiska by³y wielokrotnie fotografowane i filmowane. Podobne
umiejêtnoœci demonstruj¹ niektórzy mistycy Wschodu, którzy w trakcie transów
bezkrwawo przebijaj¹ swoje cia³a ostrymi przedmiotami, odcinaj¹ sobie np. kawa³ki
jêzyka, które po przy³o¿eniu ich do reszty cia³a natychmiast siê z nim zrastaj¹, co
równie¿ uda³o siê wielokrotnie sfilmowaæ.
Psychokineza – umiejêtnoœæ oddzia³ywania na przedmioty bez fizycznego kontaktu
z nimi. Do jej odmian nale¿¹ lewitacja i telekineza.
Lewitacja – zjawisko unoszenia siê przedmiotu lub cz³owieka w powietrzu wbrew
oddzia³ywaniu si³ grawitacyjnych.
Doniesienia historyczne mówi¹ o licznych œwiêtych, którzy w stanie uniesienia
mistycznego unosili siê w powietrzu. Umiejêtnoœæ utrzymywania rzeczy w powietrzu
jest przedmiotem laboratoryjnych badañ naukowych. Odbywaj¹ siê one dziêki
udzia³owi kilku osób, które takie zjawiska potrafi¹ wytworzyæ na ¿¹danie.
Telekineza – umiejêtnoœæ przesuwania przedmiotów za pomoc¹ si³y woli.
Mog¹ to byæ szale wagi czy ig³a magnetyczna kompasu. Bardziej spektakularn¹
odmian¹ tego zjawiska jest wyginanie przedmiotów metalowych lub „przepalanie”
ich wzrokiem. Co ciekawe, umiejêtnoœci wyginania ³y¿eczek metalowych mo¿e
nauczyæ siê niemal ka¿dy w trakcie tzw. „Metal-Bending-Party” – zabawy, podczas
której w mi³ej atmosferze, przy muzyce dochodzi do ujawnienia tych zdolnoœci.
Poltergeist (z jêzyka niemieckiego „duch stukaj¹cy”) – ogólna nazwa niezwyk³ych
zjawisk w domach, w których „straszy”. Nale¿¹ do nich: samoistne rozbrzmiewanie dŸwiêków, dochodz¹ce odg³osy stukania, samowolne ruchy przedmiotów.
S¹ one zazwyczaj wywo³ane spontanicznie i nieœwiadomie przez dorastaj¹ce dzieci,
u których gwa³towny rozwój i dojrzewanie wyzwoli³y zdolnoœci psychokinetyczne.
Na pewno, drogi Studencie, zadajesz sobie nastêpuj¹ce pytania: Czy zdolnoœci
parapsychiczne posiada ka¿dy? Czy i ja bêdê móg³ rozbudziæ w sobie takie umiejêtnoœci? Czy nie jest to dar, którym obdarzeni zostali tylko nieliczni, w pewien sposób
wybrani i naznaczeni przez naturê niezwyk³ymi talentami? Jeœli do tej pory nie
odkry³eœ ich w sobie, nie znaczy to, ¿e dziêki wytê¿onej i regularnej pracy nie mo¿esz
ich osi¹gn¹æ. Choæ nie ka¿demu dane jest zostaæ wirtuozem, ka¿dy jednak – podobnie zreszt¹ jak w innych dziedzinach – mo¿e zostaæ dobrym rzemieœlnikiem. A ju¿
samo to jest niezwykle cenne.
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Kiedyœ na przyk³ad umiejêtnoœæ pisania posiadali tylko nieliczni i czêsto uwa¿ano j¹
nawet za zdolnoœæ magiczn¹. Teraz jednak, dziêki odpowiedniemu systemowi szkolnictwa, zlikwidowano analfabetyzm, zaœ pisaæ i czytaæ umie ka¿dy, kto pójdzie do
szko³y. Podobnie zdolnoœci parapsychiczne by³y kiedyœ dostêpne jedynie nielicznym,
obdarzonym wrodzonym talentem b¹dŸ przynale¿¹cym do specjalnych wspólnot –
tajemnych bractw czy zakonów kap³añskich, w których uzyskiwano je dziêki odpowiednim treningom. Dziœ wiele z tych metod jest ju¿ powszechnie znanych i stosowanych na przeró¿nych kursach. Mo¿na tak¿e przeczytaæ o nich w ksi¹¿kach. Dziêki
wprowadzeniu ich w ¿ycie i sta³ej praktyce zwykli, przeciêtni ludzie osi¹gaj¹ wprawê w pos³ugiwaniu siê uœpionymi do tej pory mo¿liwoœciami.

„z”
Taki symbol sygnalizuje
ćwiczenia praktyczne.

Wybitny i chyba najs³ynniejszy polski jasnowidz ks. Czes³aw Klimuszko zacz¹³ przejawiaæ zdolnoœci jasnowidz¹ce po bestialskim pobiciu go przez hitlerowców w czasie
okupacji. W wyniku tych ciosów odblokowa³y mu siê nowe mo¿liwoœci w mózgu.
My oczywiœcie nie bêdziemy stosowaæ tak drastycznych metod w celu uzyskania
interesuj¹cych nas mocy. Wa¿ne jest natomiast, aby dostrzec mo¿liwoœæ pozyskania takich umiejêtnoœci. Jeszcze do niedawna naukowcy s¹dzili, i¿ u doros³ego
cz³owieka komórki mózgowe trac¹ zdolnoœci regeneracji, jednak dziêki najnowszym
obserwacjom i doœwiadczeniom odkryli, ¿e w pewnych szczególnych przypadkach
niektóre z nich dokonuj¹ samoodnowienia. Inni naukowcy z kolei udowodnili, ¿e
obszary mózgu odpowiedzialne za zdolnoœci muzyczne u muzyków, dziêki wieloletnim æwiczeniom, ulegaj¹ znacznemu pobudzeniu. S¹ one bardziej rozwiniête ni¿
u przeciêtnego cz³owieka. Wynika st¹d dla nas nauka, ¿e dziêki pracy w³o¿onej we
w³asny rozwój mo¿emy pobudziæ odpowiednie obszary mózgu odpowiedzialne za
interesuj¹ce nas umiejêtnoœci.

ÆWICZENIE
Zastanów siê teraz, czy w Twoim dotychczasowym ¿yciu nie zdarzy³o siê coœ, co
mo¿na okreœliæ jako przejaw zdolnoœci parapsychicznych, coœ trudnego do
wyt³umaczenia przy u¿yciu tradycyjnie pojmowanej wizji œwiata. Mo¿e jako dziecko
widzia³eœ lub s³ysza³eœ coœ, czego doroœli nie mogli dostrzec ani us³yszeæ? Mo¿e
miewa³eœ sny, które póŸniej siê urzeczywistni³y? Mo¿e potrafi³eœ przewidzieæ pogodê, wywo³ywaæ deszcz, porozumieæ siê bez s³ów z inn¹ osob¹? Zanim zadzwoni³ telefon, wiedzia³eœ, kto dzwoni i z jak¹ spraw¹? Mo¿e odczu³eœ, ¿e z blisk¹ Ci osob¹,
oddalon¹ o wiele kilometrów, dzieje siê coœ z³ego? Mo¿e ktoœ z Twojej rodziny lub
znajomych doœwiadczy³ czegoœ takiego? Mo¿e zosta³eœ uzdrowiony z ciê¿kiej choroby przy u¿yciu metod nietradycyjnych, np. bioenergoterapii?
WeŸ parê g³êbokich wdechów i wydechów, zastanów siê i wypisz jak najwiêcej takich zdarzeñ z Twojego ¿ycia lub z ¿ycia osób z Twojego otoczenia.
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
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..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

Jestem pewien, ¿e po g³êbszym zastanowieniu na pewno napisa³eœ co najmniej kilka
takich przyk³adów. Jak widzisz, umiejêtnoœci, które pragniesz poznaæ i wyæwiczyæ,
ju¿ s¹ czêœci¹ Twojego doœwiadczenia. Nie stanowi¹ dla Ciebie czegoœ niedostêpnego,
chocia¿ byæ mo¿e nie zwraca³eœ na nie do tej pory uwagi. Teraz, kiedy ju¿ je rozpozna³eœ, nie pozostaje Ci nic innego jak rozpocz¹æ trening.

Warunki bezpiecznego zajmowania siê parapsychologi¹
Zanim przyst¹pimy do pierwszych æwiczeñ, musimy porozmawiaæ na temat
warunków, w jakich powinieneœ je wykonywaæ, tak abyœ nie tylko odniós³ z nich jak
najwiêcej korzyœci, ale ¿eby by³y one dla Ciebie bezpieczne.

Po pierwsze – ¿adnego alkoholu!
Musimy siê umówiæ, ¿e nie bêdziesz pi³ alkoholu w jakiejkolwiek postaci na co najmniej 12 godzin przed przyst¹pieniem do æwiczeñ. Chocia¿ w niektórych sytuacjach
alkohol zwiêksza wra¿liwoœæ (tak jest w przypadku radiestezji), jednak po krótkim
i gwa³townym wzroœcie nastêpuje szybkie obni¿enie zdolnoœci.

Schematy
Prezentowane wykresy czy
schematy pomogą w lepszym
zrozumieniu omawianych
zagadnień.

Rys. 3. Wykres wzrostu wra¿liwoœci radiestezyjnej po za¿yciu niewielkiej iloœci alkoholu

W niektórych szko³ach ezoterycznych, takich jak: taoizm (niektóre kierunki rozwijaj¹ce siê w pewnych okresach), „Czwarta Droga” Georgija Iwanowicza Gurd¿ijewa
czy voodoo u¿ywa siê alkoholu jako sposobu dotarcia do najg³êbszych warstw osobowoœci i prawdziwej istoty cz³owieka. Stosuje siê go byæ mo¿e jako œrodek pomocny
w przechodzeniu w odmienne stany œwiadomoœci. S³u¿y on wtedy uzyskaniu kontak-
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tów z bogami i przodkami. Wykorzystanie alkoholu w tego typu praktykach wymaga
jednak du¿ej odwagi i bezpoœredniego kontaktu z nauczycielem na wysokim stopniu
rozwoju, dysponuj¹cym nie tylko ogromn¹ praktyk¹, ale i bardzo g³êbok¹ wiedz¹.
My zaœ bêdziemy zajmowaæ siê technikami, w których spo¿ycie nawet najmniejszej
iloœci alkoholu mo¿e byæ szkodliwe i niebezpieczne. W momencie wchodzenia
w odmienne stany œwiadomoœci alkohol utrudnia kontrolê myœli i emocji, a przez to
uniemo¿liwia prawid³owe wykonanie jakiegokolwiek æwiczenia. Nie to stanowi jedyne niebezpieczeñstwo. Zdarza siê, ¿e niektóre osoby, dodajmy, bardzo wra¿liwe i utalentowane, podczas æwiczeñ po spo¿yciu nawet symbolicznej dawki alkoholu otwieraj¹ siê na „ciemn¹” stronê swojej jaŸni. Zaczynaj¹ widzieæ swoje lêki w sposób
fizyczny i to czêsto nie tylko w trakcie æwiczeñ, ale i po ich zakoñczeniu. Po kieliszku
nie mog¹ w pe³ni kontrolowaæ swojego umys³u, a w zwi¹zku z tym maj¹ du¿y problem z poradzeniem sobie z zaistnia³¹ sytuacj¹. Æwiczenia po spo¿yciu alkoholu to
metoda pracy ze swoj¹ ciemn¹ stron¹ œwiadomoœci, której ZDECYDOWANIE NIE
ZALECAM i któr¹ ODRADZAM. W skrajnych przypadkach mo¿e doprowadziæ ona
do otwarcia siê percepcji praktykuj¹cego w ten sposób cz³owieka na energie i subtelne œwiaty negatywne i niebezpieczne.

Po drugie – ¿adnych narkotyków i innych œrodków odurzaj¹cych!
I w tym przypadku trzeba przyznaæ, i¿ istniej¹ zarówno szko³y ezoteryczne, jak i tradycyjne nauki szamanów i czarowników, w których do rozwoju i pobudzania zdolnoœci postrzegania pozazmys³owego u¿ywa siê roœlin halucynogennych. Do takich
roœlin nale¿¹ m.in. muchomor czerwony (Amanita muscaria) wykorzystywany zarówno przez szamanów syberyjskich, jak i przez nasze rodzime czarownice i wiedŸmy
(etymologicznie: kobiety wiedzy, te które wiedz¹), grzyby psilocybowe (na przyk³ad
Psilocybe mexicana), bieluñ indiañski (Datura inoxia), pejotl (Lophophora wiliamsi), odmiana powoju (Rivea corymbosa) czy s³ynna ayahuasca (Banisteriopsis caapi)
u¿ywane do dzisiaj przez szamanów indiañskich obu Ameryk. W przypadku rozpoczêcia praktyki z takimi œrodkami niezbêdny jest bezpoœredni kontakt praktykuj¹cego z wykwalifikowanym nauczycielem. Mistrz powinien nie tylko sam przejœæ
wielokrotnie œcie¿kê, któr¹ chce poprowadziæ ucznia, ale tak¿e posiadaæ doœwiadczenie w przekazywaniu swojej wiedzy. Zatem jeœli pragniesz przy pomocy roœlin halucynogennych pozyskaæ upragnione zdolnoœci, nie pozostaje Ci nic innego jak wybraæ
siê do którejœ z Ameryk, odnaleŸæ osoby zajmuj¹ce siê wykorzystaniem tego typu
roœlin i dostaæ siê do nich na naukê. Na kursie zdecydowanie nie bêdziemy zajmowaæ
siê takim podejœciem i takimi sposobami rozwoju.
Proszê Ciê wiêc, abyœ ca³kowicie wystrzega³ siê tego typu œrodków, nie tylko wykonuj¹c poszczególne æwiczenia, ale tak¿e podczas prowadzenia ca³ej praktyki. To
samo dotyczy narkotyków miêkkich i twardych. Nie jesteœ w stanie przewidzieæ,
jak zareaguje Twój umys³ i cia³o po za¿yciu narkotyku, a nawet wiele dni póŸniej.
W trakcie wykonywania æwiczeñ po narkotykach mo¿esz w sposób niekontrolowany otworzyæ siê na najciemniejsz¹ stronê w³asnej psychiki, z któr¹ nie poradzisz
sobie, nie w³adaj¹c w pe³ni swoim umys³em. Wierz mi, ¿e po³¹czenie narkotyków
z praktyk¹ prowadzi do wielu niemi³ych, trudnych i powa¿nych w konsekwencjach
wydarzeñ.
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Lekcja
Każdy zeszyt lekcyjny ma określoną, powtarzalną strukturę
dydaktyczną. Istotnym elementem tej struktury są m.in. liczne przykłady, a także ćwiczenia praktyczne, dzięki którym na
bieżąco będziesz wykorzystywał zdobywane umiejętności.

ZESZYT
Kontakt z Nadœwiadomoœci¹
Jak uzyskaæ pomoc Anio³a Stró¿a
Wstêp
Wstęp
Lekcję rozpoczynamy wstępem wprowadzającym Cię w
zagadnienia, którymi będziemy się w niej zajmować.

W tym zeszycie dalej bêdziemy zajmowaæ siê oczyszczaniem naszej podœwiadomoœci.
Poprzednio pomog³eœ jej pozbyæ siê przykrych wspomnieñ, negatywnych emocji
i urazów wewnêtrznych. Teraz nadszed³ czas, by uleczyæ poczucie winy i postaraæ siê
naprawiæ z³o, które zrobiliœmy w tym ¿yciu. Poznasz równie¿ bardzo skuteczn¹ technikê oczyszczania energetycznego, a tak¿e nawi¹¿esz kontakt z Wy¿szym Ja
i nauczysz siê formu³owaæ modlitwy zgodnie z zasadami Huny.
Zapewne zauwa¿y³eœ, ¿e ju¿ nie przy ka¿dym æwiczeniu proszê Ciê, abyœ wchodzi³ w stan
alfa. Zamiast tego tylko instruujê, abyœ usiad³ wygodnie i odprê¿y³ cia³o i umys³. Dziêki
wielu æwiczeniom, jakie wykona³eœ w tym stanie, ta krótka procedura wystarcza Ci do
wejœcia w jego p³ytkie stadium. Twój umys³ i podœwiadomoœæ przyzwyczai³y siê do takich
stanów i ju¿ osi¹gaj¹ je niemal automatycznie.
Oczywiœcie jeœli zechcesz, mo¿esz za ka¿dym razem wykonywaæ ca³¹
w³aœciw¹ procedurê. W takim przypadku staraj siê nie zamykaæ oczu, bowiem w trakcie wielu æwiczeñ trzeba na bie¿¹co robiæ notatki. Jednoczeœnie zawsze kiedy opis zadania bêdzie wymaga³ wejœcia w stan alfa, wykonuj wszystkie niezbêdne czynnoœci, których nauczy³eœ siê w poprzednich
zeszytach.

Wy¿sza JaŸñ
„z”
Taki symbol sygnalizuje
ćwiczenia praktyczne.

Wiêkszoœæ religii zawiera kilka wspólnych elementów. Jednym z nich jest przekonanie, ¿e ka¿dy cz³owiek bez wzglêdu na to, jak postêpuje w tym ¿yciu, zawiera cz¹stkê
œwiatów duchowych lub istot wy¿szych. Jest ona postrzegana jako ³¹cznik miêdzy
naszym ziemskim ¿yciem a œwiatem duchowym.
ÆWICZENIE
Czy przychodz¹ Ci do g³owy jakieœ wyobra¿enia lub pogl¹dy, zgodnie z którymi my jako ludzie posiadamy jak¹œ cz¹stkê innych istot? Gdzie siê ona znajduje? Zanotuj swoje myœli:
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
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Ró¿nie siê j¹ nazywa: Iskr¹ Bo¿¹, Cz¹stk¹ Stwórcy w nas, Duchem (nie myliæ z dusz¹). Siedliskiem tej cz¹stki mo¿e byæ serce, g³owa, brzuch, a czasem nawet nie znajduje siê ona bezpoœrednio w nas, ale w pobli¿u naszego cia³a fizycznego. Zgodnie
z nauk¹ Huny t¹ cz¹stk¹ w nas jest Nadœwiadomoœæ. W poprzednich zeszytach tylko wspomnieliœmy o jej istnieniu. Teraz zajmiemy siê ni¹ szczegó³owo.
W jêzyku hawajskim Nadœwiadomoœæ to Aumakua lub Kane. Po polsku nazywamy
j¹ Wy¿szym Ja, Wy¿sz¹ JaŸni¹, Starszym Ja lub Starsz¹ JaŸni¹.
Ze wzglêdu na donios³oœæ istnienia Nadœwiadomoœci w naszym ¿yciu przytoczê najwa¿niejsze znaczenia poszczególnych rdzeni hawajskiego s³owa „Aumakua”:


„au” – Ja, starszy, w pe³ni doros³y, w pe³ni rozwiniêty, przewy¿szaj¹cy moc¹,
wiedz¹ i wiarygodnoœci¹; sznur widmowy aka ³¹cz¹cy Wy¿sze Ja z Ni¿szym
i Œrednim Ja; duchowe dzia³anie; rzeka;



„makua” – ojciec, rodzicielski, para bogów;



„ma” – towarzyszyæ.

W ca³oœci termin ten mo¿na przet³umaczyæ jako: „ca³kowicie godny zaufania duch
rodzicielski”. Oficjalny s³ownik hawajski podaje takie oto t³umaczenie: „ktoœ, komu
mo¿na ufaæ, tak jak dziecko ufa rodzicom”. Rozwik³aIlustracje
nie tego typu ³amig³ówek pozwoli³o Maxowi Freedomowi Longowi odkryæ tajemnice Huny i ukazaæ j¹
Liczne ilustracje pomogą w
wszystkim zainteresowanym ludziom.
lepszym zrozumieniu omawianych zagadnień.
Ja nazywam Nadœwiadomoœæ Najstarsz¹ JaŸni¹ albo
Najstarszym Ja. Jest ona bowiem zarówno naszym
Duchem Rodzicielskim, wewnêtrznym Ojcem i Matk¹,
jak i starszym rodzeñstwem. Czasem spotkasz siê
z innym „rodzinnym” opisem, zgodnie z którym Nadœwiadomoœæ to Ojciec, œwiadomoœæ to Matka, zaœ podœwiadomoœæ to Dziecko.
Rys. 1.
Innym doskona³ym opisem Nadœwiadomoœci jest znana
z religii chrzeœcijañskiej postaæ Anio³a Stró¿a. Pe³ni ona
te same funkcje. Anio³ Stró¿ czuwa nad nami i pomaga
nam we wszystkim, gdy Go tylko o to poprosimy. Mo¿e
jest to tylko inny opis tej samej istoty?
Czêsto Nadœwiadomoœæ jest przedstawiana tak¿e symbolicznie jako œwiat³o lub s³oñce.
Wy¿sze Ja, jak ka¿de z dwóch pozosta³ych Ja, posiada
swoje cia³o widmowe aka. Nie znajduje siê ono jednak
w ciele fizycznym, a zazwyczaj tylko w pobli¿u, choæ równie dobrze mo¿e byæ znacznie od
niego oddalone. Pos³uguje siê energi¹ ¿yciow¹, jak¹ jest mana uzyskana od podœwiadomoœci i podniesiona do poziomu wibracji Wy¿szego Ja. Nazywamy j¹ wtedy mana-loa.
Nadœwiadomoœæ najprawdopodobniej sama nie mo¿e wytworzyæ podstawowej energii
i musi j¹ otrzymywaæ od Ni¿szej JaŸni.
Rys. 2.

Ofiarowanie Wy¿szej JaŸni many wytworzonej przez podœwiadomoœæ jest jedn¹
z najwa¿niejszych praktyk Huny. Nadœwiadomoœæ wykorzystuje j¹ do swoich celów,
a tak¿e do realizacji próœb przekazanych jej przez m³odsze JaŸnie. Dzia³aj¹c na nie-
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Oznacza, że ten
temat poruszany był
już wcześniej, np. w
lekcji 5 na stronach
2-3.

5 (2–3)

dostêpnych nam poziomach, które nawet trudno sobie wyobraziæ, Nadœwiadomoœæ
mo¿e zmieniæ nasz¹ przysz³oœæ i dostosowywaæ j¹ do naszych próœb. To w³aœnie dziêki jej pomocy i wspó³dzia³aniu mo¿liwe s¹ cudowne uzdrowienia, których przyk³ady
opisaliœmy w zeszycie 5.
Spójrz na ostatni¹ stronê
tego zeszytu. Znajduje siê
tam totem polinezyjski
z symbolicznym przedstawieniem potrójnego
„Ja” cz³owieka. Na
samym dole znajduje siê
podœwiadomoœæ. Ma ona
zwierzêc¹ twarz, która
stanowi symbol jej nieposkromionej natury, kierowania siê pierwotnymi
instynktami, dzia³ania
czêsto zbli¿onego w swej
formie do zwierz¹t.

Rys. 3.

Podœwiadomoœæ ma oczy, nie posiada jednak ust i r¹k. Nie mo¿e mówiæ i dzia³aæ œwiadomie. Nad ni¹ znajduje siê wizerunek œwiadomoœci. Jej oblicze jest ludzkie. Posiada
rêce, symbol œwiadomego dzia³ania i mo¿liwoœci bezpoœredniego oddzia³ywania na
fizyczn¹ rzeczywistoœæ. Oprócz oczu ma równie¿ usta. Œwiadomoœæ mo¿e u¿ywaæ w komunikacji s³ów. Nad ni¹ znajduje siê symboliczne przedstawienie Nadœwiadomoœci.
Reprezentuj¹ j¹ dwie obejmuj¹ce siê ludzkie postacie. S¹ one w pe³ni ludzkie w porównaniu do dwóch ni¿szych JaŸni. Pokazuje to, ¿e s¹ one najbardziej zaawansowane
w rozwoju. Skrzyde³ka z obu ich stron mówi¹ nam, ¿e Nadœwiadomoœæ nie znajduje siê
w ciele fizycznym, a unosi siê nad nim. Twarz ponad Nadœwiadomoœci¹ byæ mo¿e
reprezentuje zgromadzenie Nadœwiadomoœci – Poe Aumakua lub jeszcze wy¿sze si³y.
Podobny podzia³ na trzy czêœci znajdujemy w pos¹gach innych kultur.
U S³owian jest to pos¹g Œwiêtowita znad Zbrucza. Jeden z totemów indiañskich ma równie¿ bardzo podobny wygl¹d. Tak¿e szamañska mapa œwiata
zachowuje ten podzia³. Na pewno podzia³ ludzkiej osobowoœci na trzy „Ja”
nie by³ tylko domen¹ Polinezyjczyków. Jednak przestrzegam przed jednoznacznym i dogmatycznym doszukiwaniem siê we wszystkich religiach
jednego, jedynie s³usznego pogl¹du.
W Hunie wiedza o reinkarnacji nie by³a ukryta, lecz powszechnie znana
i przyjmowana – pokazywa³a sens i cel kolejnych wcieleñ. Nasza podœwiadomoœæ, zanim sta³a siê JaŸni¹ cz³owiecz¹, by³a JaŸni¹ zwierzêcia1. Kiedy
zrobi³a znacz¹cy postêp w rozwoju, awansowa³a na Najm³odsz¹ JaŸñ istoty ludzkiej. Byæ mo¿e dlatego wiele osób na pocz¹tku w³asnej nowej drogi
ewolucyjnej w swoim zachowaniu bardziej przypomina zwierzê ni¿
1

Rys. 4.
Najprawdopodobniej zwierzêta posiadaj¹ tylko jedn¹ JaŸñ. Jeœli ich œwiadomoœæ rozwinie siê
w wystarczaj¹cym stopniu, jest mniej wiêcej na poziomie ludzkiej podœwiadomoœci. Zwierzêta
posiadaj¹ grupow¹ nadœwiadomoœæ. Jest ona wspólna dla ca³ego gatunku lub dla danej grupy zwierz¹t
jednego gatunku na okreœlonym terenie. Byæ mo¿e st¹d wziê³o siê twierdzenie, jakoby one nie
posiada³y duszy, choæ raczej nale¿a³oby powiedzieæ ducha.
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cz³owieka. Kiedy podœwiadomoœæ przejdzie ju¿ wszystkie mo¿liwe nauki na tym etapie, w kolejnym wcieleniu awansuje dalej. Staje siê œwiadomoœci¹. Tak! My sami
byliœmy wczeœniej M³odsz¹ JaŸni¹. Dlatego powinniœmy otoczyæ nasz¹ podœwiadomoœæ opiek¹ i pomagaæ jej w rozwoju. Kiedy jej pomo¿emy i sami zrobimy odpowiednie
postêpy w rozwoju, staniemy siê Nadœwiadomoœci¹. Byæ mo¿e teraz wydaje Ci siê ten
pomys³ dziwny i wrêcz niemi³y, z czasem jednak najprawdopodobniej zmienisz zdanie.
Wed³ug Huny Nadœwiadomoœæ jest po³¹czonym duchem mêskim i ¿eñskim, które
nauczy³y siê ju¿ wszystkiego na tym poziomie istnienia i „przesz³y” na wy¿szy poziom.
Istniej¹ ju¿ poza znan¹ nam rzeczywistoœci¹, jednak maj¹ na ni¹ ogromny wp³yw.
O wiele wiêkszy ni¿ JaŸnie w niej ¿yj¹ce. G³ównym zadaniem Nadœwiadomoœci jest
pomaganie w rozwoju obu m³odszym „Ja”.
Byæ mo¿e po³¹czenie dwóch pierwiastków – mêskiego i ¿eñskiego – jest tylko symboliczne lub jest to pierwszy etap rozwoju na nowym poziomie. Oznacza zjednoczenie ró¿nych osobowoœci istoty ludzkiej, która zakoñczy³a swoj¹ podró¿ w tej czasoprzestrzeni. Jeden z najwiêkszych autorytetów w badaniu œwiatów niefizycznych, Robert
A. Monroe, w czasie jednej ze swych podró¿y poza cia³em obserwowa³ takie oto zjawisko: ludzie, którzy zakoñczyli swoj¹ naukê na Ziemi i przestali na ni¹ powracaæ, jednoczyli siê z wieloma innymi czêœciami swojej „totalnej” osobowoœci i tworzyli now¹
„zintegrowan¹” istotê. Opis ten jest bardzo wa¿ny. Byæ mo¿e potwierdza on tak¿e
nauki Huny – co istotne, zosta³ on przedstawiony przez osobê, która nie zna³a ich
i opisa³a swoje doœwiadczenia ca³kowicie z innego punktu widzenia, pos³uguj¹c siê
innym systemem wartoœci i sposobem wyra¿ania.
Nadœwiadomoœæ jest nasz¹ Œredni¹ JaŸni¹ z czasów, gdy my byliœmy podœwiadomoœci¹. Znamy j¹ zatem doskonale. Na pewno sam otaczasz swoj¹ M³odsz¹ JaŸñ opiek¹
i mi³oœci¹, wiesz, ¿e ona bezgranicznie odwzajemnia to uczucie. Mo¿esz byæ zatem
pewien, ¿e tak¹ sam¹ mi³oœci¹ i opiek¹ by³eœ otaczany przez Nadœwiadomoœæ, gdy ta
by³a jeszcze œwiadomoœci¹. Tak¿e i teraz ¿ywi ona te same uczucia do Ciebie i Twojej
podœwiadomoœci. Teraz s¹ one jeszcze o wiele wiêksze i czystsze, ¿e nawet trudno
nam obj¹æ je umys³em. Nasza Nadœwiadomoœæ przesz³a ju¿ przecie¿ przez fizyczny,
ludzki etap rozwoju i jest wolna od naszych cz³owieczych u³omnoœci.
Celem naszego ¿ycia jest stworzenie jednoœci miêdzy trzema „Ja”. Wtedy bêdziemy w pe³ni istot¹ zintegrowan¹ i szczêœliw¹.

„i”
Sygnalizuje ważne
informacje, definicje,
założenia.

Niestety taka integracja nie jest rzecz¹ najprostsz¹. Jest to pewien proces. Najpierw
musimy nauczyæ siê dobrze wspó³pracowaæ z M³odsz¹ JaŸni¹ i pomóc jej w pozbyciu
siê problemów, gdy¿ ona jedynie jest w stanie nawi¹zaæ kontakt z Wy¿sz¹ JaŸni¹.
Przyjrzyj siê rysunkowi domku na nastêpnej stronie. Przedstawia on symbolicznie
po³¹czenia pomiêdzy JaŸniami. My, jako œwiadomoœæ, mieszkamy na parterze. Mamy
rozleg³y widok na podwórko. Posiadamy po³¹czenie telefoniczne z nasz¹ podœwiadomoœci¹, która zajmuje piwnicê. Tylko podœwiadomoœæ ma po³¹czenie z Nadœwiadomoœci¹ mieszkaj¹c¹ na piêtrze. Z tego te¿ poziomu roztacza siê najwiêkszy widok, który
okreœla najwiêksze mo¿liwoœci i zdolnoœci Nadœwiadomoœci. Jeœli chcemy o coœ poprosiæ lub spytaæ Nadœwiadomoœæ, musimy najpierw „zadzwoniæ” do podœwiadomoœci
i wyt³umaczyæ jej, o co nam chodzi i czego oczekujemy. Czêsto musimy j¹ przekonaæ,
¿e to, czego chcemy, jest dobre i po¿yteczne dla nas obojga. Jeœli j¹ przekonamy, ta
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Ilustracje
Liczne ilustracje pomogą w lepszym zrozumieniu omawianych
zagadnień.

„dzwoni” do Wy¿szej JaŸni i prosi w naszym
imieniu. Teraz, jeœli Nadœwiadomoœæ ma
wystarczaj¹c¹ iloœæ informacji i energii, mo¿e
zacz¹æ realizowaæ nasze „zamówienie”.
Mo¿e wydaæ siê to trochê dziwne, ¿e w najwa¿niejszych sprawach ¿yciowych musimy
uzyskiwaæ zgodê na wspó³pracê podœwiadomoœci, która przecie¿ jest ni¿ej w rozwoju
ni¿ œwiadomoœæ. Byæ mo¿e jest to jakiegoœ
rodzaju zabezpieczenie, abyœmy nie nadu¿ywali naszych mo¿liwoœci i realizowali tylko
te plany, na które zgadzamy siê oboje. A byæ
mo¿e jest to spowodowane tym, ¿e z NadRys. 5.
œwiadomoœci¹, która znajduje siê ju¿ poza
cia³em i materi¹ fizyczn¹, mo¿na komunikowaæ siê jedynie na drodze telepatii.
A tê umiejêtnoœæ posiada tylko nasza M³odsza JaŸñ.
Kahuni uwa¿ali, ¿e nie jesteœmy w stanie dok³adnie zrozumieæ innych poziomów
egzystencji ni¿ nasz w³asny. Mo¿emy mieæ jedynie przybli¿one pojêcie o poziomie
ni¿szym i wy¿szym o jeden szczebel. £atwiej oczywiœcie zrozumieæ poziom ni¿szy,
przez który sami przeszliœmy w poprzednich wcieleniach. Równie¿ jako ma³e dzieci
funkcjonowaliœmy wed³ug niektórych praw nim rz¹dz¹cych, czyli mo¿emy zrozumieæ, jak funkcjonuje podœwiadomoœæ i próbowaæ obj¹æ rozumem poziom Nadœwiadomoœci. Z tego powodu kahuni twierdz¹, ¿e wszystkie modlitwy najlepiej kierowaæ
do Nadœwiadomoœci. Jest ona w stanie zaspokoiæ i zrealizowaæ wiêkszoœæ z naszych
potrzeb, w tym tak¿e nawet najwiêksze marzenia. Aby zrealizowaæ trudniejsze
modlitwy mo¿e ona kontaktowaæ siê z Nadœwadomoœciami innych osób, z Poe Aumakua. A jeœli i to nie wystarczy, mo¿e skierowaæ nasz¹ proœbê do innych bardziej rozwiniêtych istot duchowych od siebie.
Ze swojego poziomu Nadœwiadomoœæ na pewno bêdzie lepiej wiedzia³a, do kogo zwróciæ siê o pomoc. Tak¿e wtedy, kiedy sami wiemy, do kogo chcemy skierowaæ nasz¹
modlitwê, mo¿e pomóc nam w tym Aumakua. Na pewno zrobi to szybciej, lepiej
i w odpowiedni sposób. Bêdziemy mieæ dziêki temu pewnoœæ, ze nasza proœba dotrze
pod wskazany adres.
Nadœwiadomoœæ to czêœæ nas, która jest ³¹cznikiem miêdzy nami, ¿yj¹cymi w rzeczywistoœci materialnej, a wy¿szymi œwiatami duchowymi.
Nie namawiam Ciê w ¿aden sposób do zmiany Twoich przekonañ religijnych.
Huna nie jest religi¹, a raczej filozoficzno-psychologiczno-magicznym systemem. Zas³uguje on na uwagê, gdy¿ jest niezwykle skuteczny. Metody Huny s¹ technikami
parapsychologicznymi, a nie religijnymi. Religia dawnych Hawajczyków znacznie
ró¿ni³a siê od samej Huny i by³a od niej o wiele bardziej skomplikowana.
Nauka komunikacji z Nadœwiadomoœci¹ i kontakt z ni¹ sprawi¹, ¿e bêdziesz móg³ uczestniczyæ w swoim ¿yciu religijnym z jeszcze wiêkszym zaanga¿owaniem, ca³ym sob¹, wraz ze
wszystkimi swoimi „Ja”. Modlitwa tylko przy u¿yciu intelektu lub emocji jest niepe³na,
podobnie jak ca³e ¿ycie religijne, w którym uczestniczymy tylko czêœci¹ naszej istoty.
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ÆWICZENIE

„z”
Taki symbol sygnalizuje ćwiczenia praktyczne.

Usi¹dŸ wygodnie, zrelaksuj swój umys³ i cia³o. (...) Zrób kilka g³êbokich oddechów.
(...)
Zajrzyj do wnêtrza siebie, jak najg³êbiej. Zwróæ siê do swojej podœwiadomoœci, do
swojego drugiego Ja, do tej czêœci siebie, która odpowiedzialna jest w Tobie za ¿ycie
duchowe. Spytaj j¹, co trzeba zrobiæ, jakie warunki spe³niæ, aby skontaktowaæ siê
przez modlitwê z Anio³em Stró¿em, Panem Bogiem, Stwórc¹, Nadœwiadomoœci¹.
Zastanów siê, czy Ty sam zas³ugujesz na to, aby Twoje modlitwy zosta³y wys³uchane. Zapisz wszystkie swoje przemyœlenia, wra¿enia, myœli i obrazy, jakie pojawi³y
siê w Twoim umyœle. Nawet te, które wydaj¹ Ci siê dziwne, wstydliwe i niezrozumia³e. Nie komentuj i nie oceniaj tego, co ujrzysz lub co „przyjdzie Ci do g³owy”. Zanotuj wszystkie myœli.
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................

Wiêkszoœæ pogl¹dów dotycz¹cych kontaktu z si³ami wy¿szymi pochodzi z okresu
dzieciñstwa, kiedy bezkrytycznie przyjmowaliœmy wszystkie sugestie. Byæ mo¿e
Twoja podœwiadomoœæ uwa¿a, ¿e trzeba spe³niaæ jakieœ specjalne warunki, byæ nieskazitelnym, bardzo zaanga¿owanym, aby zas³ugiwaæ na kontakt z Wy¿szym Ja.
Na szczêœcie, aby siê kontaktowaæ z Nadœwiadomoœci¹, nie musimy spe³niaæ ¿adnych warunków. Wystarczy, ¿e bêdziemy tego chcieli i wyrazimy na to gotowoœæ.
Nie jesteœmy w stanie z³amaæ ¿adnych zakazów, które zniechêci³yby do nas Wy¿sz¹ JaŸñ. Ona kocha nas bezgranicznie i nic nie mo¿e tego zmieniæ.
Chocia¿ trudno jest znaleŸæ porównanie dla tej relacji, spróbujmy.
WyobraŸ sobie, ¿e jesteœ najlepszym akwaryst¹ we wszechœwiecie. Ryby s¹ Twoj¹
najwiêksz¹ mi³oœci¹ i radoœci¹ ¿ycia. Masz doskona³e wyniki w hodowli wszelkich
gatunków. Stwarzasz im najlepsze warunki ¿ycia, w których doskonale siê chowaj¹
i czêsto rozmna¿aj¹. Wk³adasz w swoj¹ pracê ca³e serce i mi³oœæ. Pomyœl, czy jakaœ
rybka ¿yj¹ca za szklan¹ szyb¹ jest w stanie coœ zrobiæ przeciwko Tobie. Czy bêdziesz
jej stawia³ jakieœ wymagania, warunki, zakazy i nakazy? Jesteœ mi³oœnikiem ryb,
hodujesz je dla ich dobra i swojej przyjemnoœci, a nie na handel czy miêso. Zrobisz
wszystko, aby im pomóc, jeœli tylko poznasz ich potrzeby i problemy. Czy s¹ one
w stanie Ciê obraziæ? Mo¿e byæ Ci najwy¿ej smutno, jeœli coœ im siê stanie lub zrobi¹
sobie same coœ z³ego, bo przecie¿ Ty nie wyrz¹dzi³byœ im œwiadomie ¿adnej krzywdy.
Jeœli sam jesteœ w stanie w taki sposób zaopiekowaæ siê ró¿nymi istotami, to dlaczego s¹dzisz, ¿e Nadœwiadomoœæ lub inne Wy¿sze Istoty mog³yby postêpowaæ inaczej?
Przecie¿ s¹ one doskonalsze od Ciebie i mnie razem wziêtych.
Wszystkie nakazy, zakazy, warunki pochodz¹ od ludzi, a nie od Istot Wy¿szych. S¹
one czasem potrzebne do normalizowania stosunków miêdzyludzkich, do kierowa-
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nia ¿yciem spo³eczeñstw. Niekiedy pomagaj¹ w nauce po¿ytecznych umiejêtnoœci.
Nie mog¹ jednak ograniczaæ czy blokowaæ Twojej relacji z Nadœwiadomoœci¹. Jedyne
przeszkody na drodze do niej stwarzamy sami.
W tym miejscu pos³u¿ê siê ciekawym „eksperymentem” profesora Othy Wingo2.
Otó¿ wiêkszoœæ naszych wyobra¿eñ o „grzechu” pochodzi z Biblii, g³ównie z Nowego
Testamentu. Ów profesor na zajêciach akademickich z protestanckimi duchownymi
sprawdza³ pierwotne znaczenie s³ów, które zazwyczaj t³umaczy siê jako „grzech”.
Tymczasem otrzymano nastêpuj¹ce okreœlenia: „chybienie celu”, „oddalenie siê od
drogi”, „wydanie z³ego s¹du”. Nie by³o wœród nich ¿adnego s³owa odpowiadaj¹cego
wspó³czesnemu rozumieniu „grzechu przeciwko Bogu”.
O dziwo, s³owa hawajskie u¿yte przy t³umaczeniu Nowego Testamentu do oznaczenia pojêcia „grzech” maj¹ takie same ukryte znaczenia jak te t³umaczone przez Othê
Wingo i jego studentów.
W Hunie uznaje siê, ¿e jedynie krzywdzenie drugiego cz³owieka jest grzechem,
a mo¿e bardziej nale¿a³oby powiedzieæ b³êdem. Jest nim równie¿ krzywdzenie siebie, na przyk³ad poprzez pielêgnowanie uczucia zazdroœci, nienawiœci, niechêci,
¿alu, niewybaczania innym.

„i”
Sygnalizuje ważne
informacje, definicje,
założenia.

S¹dzê, ¿e Jezus Chrystus w swoim nauczaniu przekaza³ tê sam¹ myœl w swoim drugim, najwa¿niejszym przykazaniu, zwanym przykazaniem mi³oœci: „A wtóre temu
podobne to jest: Bêdziesz mi³owa³ bliŸniego twego jako samego siebie. Wiêkszego
przykazania innego nad to nie masz”. (BG – Mar. 12:31)
Poczucie winy zwi¹zane z wy¿ej wymienionymi negatywnymi uczuciami uniemo¿liwia kontakt z Wy¿sz¹ JaŸni¹. Podœwiadomoœæ wstydzi siê za nasze czyny i odmawia
wspó³pracy. Boi siê skontaktowaæ z Duchem Rodzicielskim, by przekazaæ mu nasze
modlitwy. Dopóki nie pomo¿emy jej uwolniæ siê od tych negatywnych uczuæ, wszelka
praktyka bêdzie bardzo utrudniona, a nawet niemo¿liwa.
Jak wiesz, M³odsza JaŸñ nie kieruje siê logik¹ i nie wszystkie b³êdy, jakich siê wstydzi, s¹ prawdziwymi b³êdami. Tutaj zaczyna siê nasza rola jako Œredniej JaŸni.
Musimy œwiadomie oddzieliæ to, co jest b³êdnym przekonaniem, od tego, co naprawdê jest problemem i co musimy naprawiæ i uleczyæ.
Symbolem takiego oczyszczania jest usuwanie przeszkód z drogi lub oczyszczanie domu.

Wybaczenie
Najtrudniejszym etapem oczyszczenia jest wybaczenie. Dziêki pracy z emocjami
i uczuciami w poprzednim zeszycie na pewno zdajesz sobie sprawê, jak rujnuj¹ce mo¿e
byæ chowanie w sobie ¿alu i poczucia krzywdy. Nie tylko stoj¹ one na drodze do Nadœwiadomoœci, ale tak¿e niszcz¹ nas i nasze ¿ycie oraz nie pozwalaj¹ odetchn¹æ pe³n¹
piersi¹. Mog¹ tak¿e byæ przyczyn¹ powa¿nych dolegliwoœci i chorób, w tym bardzo czêsto chorób nowotworowych. Louise Hay, propagatorka pracy z afirmacjami i pozytywnego myœlenia, osoba, która „pokona³a” nowotwór, za najbardziej prawdopodobn¹
2

Prof. dr hab. E. Otha Wingo jest wyk³adowc¹ jêzyków staro¿ytnych i mitologii w Southeast Missouri
State University (Cape Girardeau). Od 1972 roku jest prezydentem i dyrektorem Huna Research Inc.
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przyczynê raka wymienia: „G³êbok¹ ranê. D³ugotrwa³¹ urazê. G³êboki sekret lub ¿al
z¿eraj¹cy od œrodka. Nienawiœæ”.
Dlatego tak wa¿ne jest wybaczenie wszystkich doznanych krzywd z ca³ego serca. Nie
wystarczy jakiœ uraz schowaæ g³êboko w sobie i udawaæ, ¿e wszystko jest w porz¹dku. Nie warto siebie samego oszukiwaæ.
ÆWICZENIE
Usi¹dŸ wygodnie, zrelaksuj swój umys³ i cia³o. (...) Zrób kilka g³êbokich oddechów. (...)
Zajrzyj do wnêtrza siebie, jak najg³êbiej zdo³asz. Zwróæ siê do swojej podœwiadomoœci, poproœ j¹, aby przypomnia³a Ci wszystkie sytuacje, w których zosta³eœ w jakikolwiek sposób skrzywdzony lub zraniony przez kogokolwiek. Przypomnij sobie wszystkie te sytuacje i zwi¹zane z nimi osoby. Czy jesteœ w stanie im wybaczyæ? (...)
Zrób dok³adne notatki z tego æwiczenia wed³ug nastêpuj¹cego schematu:

„p”
Sygnalizuje przykład
ilustrujący omawiane
zagadnienie.

Sytuacja

Moje uczucia z ni¹ zwi¹zane

Osoba

Czy umiem jej wybaczyæ?

PRZYK£AD
Pewnego razu czysta duszyczka chadza³a sobie po niebie i zastanawia³a siê, jakie
jest najwspanialsze uczucie, najwiêksza umiejêtnoœæ.
– Mo¿e mi³oœæ? – myœla³a sobie. – No tak, ale tutaj wszyscy siê kochamy i szanujemy. Mo¿e okazywanie pomocy innym? Ale przecie¿ wszyscy to robi¹, a tutaj
w niebie nawet nikomu nie trzeba pomagaæ, bo wszystko jest proste, przyjemne
i ³atwe. Wszystkiego jest pod dostatkiem.
Nie mog¹c poradziæ sobie ze swoim dylematem, uda³a siê do Pana Boga. Ten jej
odpowiedzia³, ¿e tak¹ umiejêtnoœci¹ jest – wybaczanie innym.
– Ach to wspania³e! – zachwyci³a siê duszyczka. – Ale komu ja mam wybaczaæ?
Przecie¿ wszystkie istoty tutaj s¹ takie dobre i wspania³e?
– Aby siê o tym przekonaæ, czy jest to takie proste, i nauczyæ siê tej trudnej umiejêtnoœci, nale¿y udaæ siê na Ziemiê – powiedzia³ Pan Bóg. – Jeœli chcesz, wyœlê Ciê tam.
– Ale¿ oczywiœcie, ¿e chcê – uradowa³a siê duszyczka.
Przed udaniem siê na wyprawê ze swoich planów zwierzy³a siê swojej przyjació³ce –
innej duszyczce. Ta powiedzia³a:
– Wiesz, jeœli chcesz, mogê siê z Tob¹ udaæ na Ziemiê i pomóc zdobyæ tê now¹
umiejêtnoœæ.
– Tak? Naprawdê jesteœ w stanie to dla mnie zrobiæ? Poœwiêcisz siê dla mnie
i udasz siê na Ziemiê? – duszyczka spyta³a z niedowierzaniem.
– Ale¿ oczywiœcie, czego siê nie robi dla przyjació³. Ale pamiêtaj, kiedy spotkamy
siê tam na Ziemi, nie bêdziemy pamiêtaæ, ¿e znamy siê z Nieba. Kiedy bêdê Ci
pomaga³a w przyswojeniu tej nowej lekcji, dam Ci siê tak we znaki, ¿e bêdziesz
mnie nienawidzi³a ca³¹ sob¹, wówczas pamiêtaj, ¿e jestem Twoim przyjacielem,
¿e pomagam Ci nauczyæ siê Twojej upragnionej umiejêtnoœci.

21

tel. 61

879 32 67

Parapsychologia

ZAMÓW>>

Oznacza, że ten
temat poruszany był
już wcześniej, np. w
lekcji 6 na stronie 12.
6 (12)

Byæ mo¿e jakaœ osoba, która Ciê skrzywdzi³a, jest w³aœnie Twoim przyjacielem
z innych wymiarów. Nie zapominaj o takiej mo¿liwoœci.
W wybaczaniu nie ma drogi na skróty. Trzeba j¹ przejœæ od pocz¹tku do koñca.
W poprzednim zeszycie nauczy³eœ siê pracowaæ z emocjami i trudnymi uczuciami.
Od tych æwiczeñ rozpocznij pracê z sytuacj¹, jak¹ chcia³byœ oczyœciæ.
ÆWICZENIE
Opracuj i wykonaj æwiczenie w stanie alfa. Spójrz na dan¹ sytuacjê z trzech perspektyw:


jakbyœ by³ swoj¹ Nadœwiadomoœci¹;



jakbyœ by³ Nadœwiadomoœci¹ drugiej osoby zaanga¿owanej w tê sytuacjê;



jakbyœ mia³ przed sob¹ jeszcze tylko 12 godzin ¿ycia.

Czy teraz jesteœ w stanie zmieniæ swoje nastawienie do tej osoby i sytuacji?

3 (29–30)

Czêsto nie mamy mo¿liwoœci lub nie jesteœmy gotowi rozmawiaæ z pewnymi osobami.
Przychodz¹ nam tutaj z pomoc¹ umiejêtnoœci dzia³ania w stanie alfa. Na pewno
pamiêtasz swoje pierwsze doœwiadczenia na Wewnêtrznej Wyspie. Mia³eœ tam
okazjê do rozmowy z osob¹, z któr¹ nie wszystko sobie wyjaœni³eœ. Wykorzystaj tê
technikê ponownie, lekko j¹ modyfikuj¹c.
ÆWICZENIE

„z”
Taki symbol sygnalizuje ćwiczenia praktyczne.

Opracuj i wykonaj w stanie alfa nastêpuj¹ce æwiczenie – spotkanie z osob¹, do której
czujesz ¿al lub która Ciê w jakiœ sposób skrzywdzi³a.
Kiedy znajdziesz siê na wyspie, zgromadŸ dodatkowy zapas energii. Zwizualizuj dwa
stykaj¹ce siê okrêgi albo ósemkê. Pierwszy okr¹g nale¿y do Ciebie. Wype³nij go
energi¹. Mo¿e byæ ona kolorowa. Drugi okr¹g przeznaczony jest dla (jednej!) zaproszonej osoby. Proces ten mo¿esz przeprowadzaæ z ka¿d¹ osob¹, ale zawsze tylko
z jedn¹ na raz. Okr¹g ten reprezentuje bezwarunkow¹ mi³oœæ. WzbudŸ w sobie uniwersaln¹, kosmiczn¹ mi³oœæ. Rozwa¿ sytuacjê, jaka zasz³a, przywo³aj miejsce.
Spróbuj j¹ „ujrzeæ” z ró¿nych perspektyw. Wyjaœnij j¹ z osob¹ zainteresowan¹. Powiedz, jak siê wtedy czu³eœ i jak siê czujesz obecnie. Spytaj o przyczyny jej postêpowania, samopoczucie i uczucia wtedy i teraz. Ca³y czas pamiêtaj, aby kierowaæ siê
wy³¹cznie uniwersaln¹ mi³oœci¹. Spróbujcie wyjaœniæ sobie wszystkie kwestie. Nastêpnie przyjrzyj siê swojemu cia³u. Mo¿e zobaczysz jakieœ elementy ³¹cz¹ce Ciê
z cia³em drugiej osoby. Zbadaj je dok³adnie. Jeœli Ci przeszkadzaj¹, usuñ je ze swojego cia³a i z cia³a drugiej osoby i spal je.
Jeœli czujesz tak¹ potrzebê, mo¿esz w jakiœ inny, nowy sposób zbudowaæ zdrowe
po³¹czenie miêdzy Wami. Podziêkuj zaproszonej osobie i odeœlij j¹ do siebie.
Æwiczenie to przeprowadŸ przede wszystkim z osobami, z którymi nie mo¿esz siê
widzieæ lub nie jesteœ gotów na ich bezpoœrednie spotkanie. Mog¹ to byæ tak¿e osoby
nie¿yj¹ce. W takim przypadku nie zapomnij przeci¹æ wszystkich ³¹cz¹cych Was
sznurów cia³a widmowego – aka.
Tej samej techniki mo¿esz u¿yæ, kiedy bêdziesz chcia³ kogoœ przeprosiæ za swoje
czyny i prosiæ go o wybaczenie.
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PROGRAM
KURSU
PROGRAM
 Pakiet 1 – zeszyt 1

KURSU

 Pakiet 11 – zeszyt 11

Co to jest parapsychologia
Zasady wykonywania ćwiczeń
Ochrona mentalna

Jak pracować z minerałami i przedmiotami mocy

 Pakiet 12 – zeszyt 12
Jak rozwijać zdolności postrzegania pozazmysłowego

 Pakiet 2 – zeszyt 2
Techniki relaksacyjne, czyli jak odprężyć ciało i umysł
Odmienne stany świadomości

 Pakiet 13 – zeszyt 13
Samoleczenie i uzdrawianie
Jak polepszyć zdrowie swoje i innych

 Pakiet 3 – zeszyt 3
Wizualizacja i rozwój wyobraźni
Jak rozwijać i wykorzystywać wyobraźnię twórczą

 Pakiet 14 – zeszyt 14
Techniki dywinacyjne
Jak uzyskać porady na temat naszego życia i wyborów
życiowych

 Pakiet 4 – zeszyt 4
Koncentracja, kontemplacja, medytacja, czyli jak wyciszyć
wewnętrzny dialog
Techniki wspomagające rozwój duchowy

 Pakiet 15 – zeszyt 15
Jak zrozumieć przesłania naszych snów
Jak być aktywnym i twórczym także we śnie, czyli o snach
świadomych

 Pakiet 5 – zeszyt 5
Praca z podświadomością
Jak nawiązać kontakt z ukrytą częścią własnego „Ja”
i zintegrować świadomość

 Pakiet 16 – zeszyt 16
Eksterioryzacja, czyli jak funkcjonować poza ciałem i poza
materią fizyczną

 Pakiet 6 – zeszyt 6
Afirmacje i praca z emocjami
Jak w sposób twórczy rozwiązywać problemy i uleczyć
swoją przeszłość

 Pakiet 17 – zeszyt 17
Jak w bezpieczny sposób nawiązać kontakt z istotami
energetycznymi

 Pakiet 7 – zeszyt 7
Kontakt z Nadświadomością
Jak uzyskać pomoc Anioła Stróża

 Pakiet 18 – zeszyt 18
Jak przy zastosowaniu hipnozy i autohipnozy wspomóc
własne zdrowie i rozwijać zdolności parapsychiczne

 Pakiet 8 – zeszyt 8
Czakry i ciała subtelne
Jak zwiększyć swój potencjał energetyczny
Zarys struktury światów subtelnych i światów równoległych

 Pakiet 19 – zeszyt 19
Jak zmienić swoje życie
W jaki sposób wykorzystać zdobyte umiejętności, by poprawić rzeczywistość i wykreować wymarzone życie

 Pakiet 9 – zeszyt 9
Jak poczuć i kontrolować energię

 Pakiet 20 – zeszyt 20

 Pakiet 10 – zeszyt 10

Zdolności parapsychiczne jako efekt rozwoju duchowego
Parapsychologia a współczesna nauka
Perspektywy badań nad nieznanymi zjawiskami

Jak wykorzystać energię seksualną i w jaki sposób pracować z nią
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