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DziesiÃªÃ¦ przykazaÃ± zdrowia
  
 Ja, zdrowie - mÃ³wiÃª do Ciebie, czÂ³owieku opamiÃªtaj siÃª!!!
 
       Nie oceniaj.
          Korzystaj z prawa do wÂ³asnego zdania.
          Â¯yj w radoÂ¶ci, jest ona eliksirem zdrowia.
          Â¦wiadomoÂ¶Ã¦ to TwÃ³j instrument na caÂ³e Â¿ycie.
          Zapominaj wszystko, co nie dotyczy Ciebie.
          IdÂ¼ drogÂ± bez konfliktÃ³w.
          Naturalnie siÃª odÂ¿ywiaj i korzystaj z ruchu.
          Istnieje program ratunkowy â€“ DÂ±b, korzystaj z niego.
          Korzystaj ze sfery duchowej czÂ³owieka, jest ona z TobÂ±.
          Patrz z punktu widzenia Duszy.  
 SiÃ³dmy punk zawiera rÃ³wnieÂ¿ "Poznaj technikÃª oddechu".
 
 PodstawÂ± zdrowia czÂ³owieka, jest posiadanie dobrego samopoczucia. Â£atwo powiedzieÃ¦, trudniej wykonaÃ¦.
Â¯ycie w naszej cywilizacji to praca, za ktÃ³rÂ± otrzymujemy wynagrodzenie, ktÃ³re jest niezbÃªdne, by utrzymaÃ¦
zdolnoÂ¶ci do jej kontynuowania. Dla kogo praca i Â¿ycie jest Â¼rÃ³dÂ³em dobrego samopoczucia?
 W celu wykonania caÂ³ego procesu odzyskania samopoczucia, naleÂ¿y podporzÂ±dkowaÃ¦ swoje myÂ¶lenie i
dziaÂ³anie okreÂ¶lonym rygorom. PrawidÂ³owe wykonanie wskazaÃ± pozwoli na uwolnienie siÃª od zbyt
dominujÂ±cych wpÂ³ywÃ³w Â¶rodowiska pracy, Â¿ycia lub innych ludzi. Pozwoli na uzyskanie i utrzymanie dobrego
samopoczucia nawet w trudnej sytuacji. Taki stan naszych emocji, bÃªdzie twÃ³rczym czynnikiem w procesie
odzyskiwania, a nastÃªpnie utrzymania zdrowia.
 Opisany poniÂ¿ej zbiÃ³r informacji przedstawia 10 punktÃ³w, ktÃ³re gdy bÃªdÂ± prawidÂ³owo wykonane i stosowane,
pozwolÂ± Â¿yÃ¦ w dobrym samopoczuciu, dÂ³ugo cieszÂ±c siÃª zdrowiem.
 
 1. Nie oceniaj.
 Niepotrzebna ocena wielu rÃ³Â¿nych sytuacji i zdarzeÃ±, ktÃ³re obserwujemy w otoczeniu, a ktÃ³re nas nie dotyczÂ±,
wiÂ±Â¿e z tymi sprawami nasze myÂ¶li i pamiÃªÃ¦. Chcemy czy nie chcemy w trakcie oceniania, Â³Â±czymy siÃª z
tym, co podlega naszej ocenie. W jakiÂ¶ sposÃ³b przejmujemy stan emocjonalny ludzi, ktÃ³rych oceniamy i
obciÂ±Â¿amy nim wÂ³asny spokÃ³j i swobodÃª. CzyniÂ±c tak systematycznie zatracamy jeden z najwaÂ¿niejszych
atrybutÃ³w dobrego samopoczucia, wolnoÂ¶Ã¦ myÂ¶li. Stajemy siÃª niewolnikami Â¶rodowiska, w ktÃ³rym Â¿yjemy.
Problemy innych stajÂ± siÃª naszymi, ktÃ³re w odrÃ³Â¿nieniu od radoÂ¶ci innych jakoÂ¶ dziwnie przyswajamy, a
radoÂ¶ci innych nie moÂ¿emy doznawaÃ¦. W skrajnych przypadkach, stajemy siÃª niewolnikami pracy, znajomych i
rodziny. Gdzie jest tu miejsce na dobre samopoczucie?
 W zakresie wÂ³aÂ¶ciwego procesu oceniania mieszczÂ± siÃª tylko sprawy zwiÂ±zane z rzeczami, ktÃ³re dotyczÂ± nas
w sposÃ³b bezpoÂ¶redni i te, ktÃ³re wymagajÂ± normy wspÃ³Â³Â¿ycia w spoÂ³eczeÃ±stwie. Wszystkie pozostaÂ³e nie
powinny nas obchodziÃ¦, a nasze zachowanie w sytuacji, gdy zmysÂ³y odbierajÂ± takie informacje, powinno byÃ¦
obojÃªtne.
 
 2. Korzystaj z prawa do wÂ³asnego zdania.
 CzÂ³owiek jest postaciÂ±, ktÃ³ra powinna posiadaÃ¦ dobrze wyksztaÂ³cone cechy wÂ³asnego â€žjaâ€•. Zdominowanie
przez bliÂ¼nich lub przez otoczenie jest bardzo destrukcyjnym czynnikiem. Czynnikiem, ktÃ³ry blokuje nam dobre
samopoczucie i wymusza szeroki zakres stosowania programu ocen. NieÂ¶wiadomie szukamy wyjÂ¶cia z pozycji
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zdominowanego, oceniajÂ±c wszystko i wszystkich. W taki sposÃ³b jeszcze bardziej siÃª pogrÂ±Â¿amy, tracÂ±c
swobodÃª dziaÂ³ania zarÃ³wno w myÂ¶lach jak i w czynach.
 WystÃªpujÂ± takie sytuacje, kiedy naleÂ¿y przyjÂ±Ã¦ jednoznacznÂ± postawÃª w obronie wÂ³asnego zdania. To czy
ona okaÂ¿e siÃª wÂ³aÂ¶ciwÂ± w stosunku do naszego Â¶rodowiska Â¿ycia, zweryfikuje samo Â¿ycie. Jednak, gdy
nasze postÃªpowanie w kwestii oceniania bÃªdzie wÂ³aÂ¶ciwe, taka postawa bÃªdzie wÂ³aÂ¶ciwa i skuteczna.
Uzyskamy wÃ³wczas osobistÂ± postawÃª i swoje zdanie, bÃªdzie to druga cegieÂ³ka do budowania dobrego
samopoczucia.
 
 3. Â¯yj w radoÂ¶ci jest ona eliksirem zdrowia.
 Dla zdrowia radoÂ¶Ã¦ jest jak powietrze dla pÂ³uc. Ona pozwala Â¿yÃ¦ w zdrowiu, jak rÃ³wnieÂ¿ pozwala utracone
zdrowie odzyskaÃ¦. Jednak w pierwszej kolejnoÂ¶ci naleÂ¿y odzyskaÃ¦ radoÂ¶Ã¦ Â¿ycia lub radoÂ¶Ã¦ w Â¿yciu. Do
uzyskania radoÂ¶ci z Â¿ycia, niezbÃªdne jest speÂ³nienie dwÃ³ch wyÂ¿ej opisanych spraw. Nie moÂ¿emy pozwoliÃ¦
sobie na nadmierne ocenianie obserwowanych rzeczy i musimy uzyskaÃ¦ wÂ³asne zdanie w swoich sprawach.
RadoÂ¶Ã¦ jak wszystko co siÃª dzieje posiada swoje przyczyny, bez nich nie moÂ¿e zaistnieÃ¦. By takie przyczyny
zostaÂ³y dobrze wykorzystane naleÂ¿y zmobilizowaÃ¦ swoje siÂ³y.
 
 WIÃŠCEJ POMAGAJ SOBIE A MNIEJ SZKODÂ¬ INNYM
 
 RadoÂ¶Ã¦ jest stanem emocjonalnym, ktÃ³ry z natury juÂ¿ w procesie ewolucji, jest przypisany czÂ³owiekowi. KaÂ¿dy
otrzymuje w chwili narodzin jemu naleÂ¿nÂ± â€žporcjÃª predyspozycjiâ€•, sÂ³uÂ¿Â±cÂ± do tworzenia radoÂ¶ci bez
szczegÃ³lnej przyczyny na caÂ³e Â¿ycie. PorcjÃª, ktÃ³ra jest wpisana w los. Przez brak zrozumienia i w wyniku
bÂ³Ãªdnej interpretacji istoty Â¿ycia, ten parametr losu okreÂ¶lony zostaÂ³ jako naturalnie otrzymany talent. Pewnym
wytÂ³umaczeniem potrzeby takiej interpretacji jest sama cecha stanu radoÂ¶ci, jako maÂ³o efektowna i zbyt popularna.
ZastÂ±pienie tego sÂ³owa okreÂ¶leniem â€žtalentyâ€•, to juÂ¿ coÂ¶. Nie taka, jakaÂ¶ zwykÂ³a radoÂ¶Ã¦, ale o wiele
wiÃªcej.
 Naturalne cechy przynaleÂ¿ne czÂ³owiekowi okreÂ¶lono mianem â€žtalentÃ³wâ€•. Z czasem okreÂ¶lenie to
przybraÂ³o rÃ³Â¿ne cechy, odpowiadajÂ±ce dziedzinom zdolnoÂ¶ci i umiejÃªtnoÂ¶ci. W tym miejscu, na naturalne
predyspozycje czÂ³owieka zostaÂ³a zaÂ³oÂ¿ona puÂ³apka. Jej istota polega na Ã¦wiczeniu zdolnoÂ¶ci i oddawaniu im
swoich uczuÃ¦. CzÂ³owiek powiÃªksza zakres swojej osobowoÂ¶ci o przestrzeÃ± umiÂ³owanego tematu. Dochodzi
nawet do sytuacji absurdalnych, gdzie w niektÃ³rych przypadkach utoÂ¿samiamy siebie z czymÂ¶ zewnÃªtrznym. Takie
otwarcie swojej osobowoÂ¶ci, to naraÂ¿enie jej na niekorzystne, zewnÃªtrzne wpÂ³ywy. KaÂ¿de niepowodzenie w
umiÂ³owanym temacie nieodwracalnie pozbawia nas czÃªÂ¶ci naturalnej predyspozycji do Â¿ycia w radoÂ¶ci. Z
czasem czÂ³owiek, ktÃ³ry Ã¦wiczÂ±c swÃ³j talent nie osiÂ±gnie zamierzonych efektÃ³w, straci radoÂ¶Ã¦ Â¿ycia.
 W konkluzji do tego jakÂ¿e istotnego tematu, moÂ¿na by powiedzieÃ¦: â€žwiÃªcej wysiÂ³ku, a mniej radoÂ¶ci â€“
dziura w zdrowiuâ€•.
 Jest to podstawowa, Â¿yciowa sprawa, istnieje bowiem wiele drobnych sytuacji utraty radoÂ¶ci, ktÃ³re razem potrafiÂ±
zniszczyÃ¦ zdrowie. PrzykÂ³adem niech bÃªdzie taka sytuacja jak otrzymanie zapÂ³aty, ktÃ³ra nie zawsze jest
wystarczajÂ±cÂ± rekompensatÂ±, a czÃªsto nie wystarcza na pierwsze potrzeby. W pierwszym momencie jest
radoÂ¶Ã¦, lecz szybko zamienia siÃª w niepokÃ³j. Dzieje siÃª tak, gdy zaczynamy â€žkombinowaÃ¦â€• - na co
wystarczy, a na co zabraknie. Wystarczy Â¿yÃ¦ radoÂ¶ciÂ± z otrzymanego wynagrodzenia, nawet
niewystarczajÂ±cego, a zmartwienie pozostawiÃ¦ na pÃ³Â¼niej, oszczÃªdzimy sobie zdrowia.
 Gdy ktoÂ¶ chce odzyskaÃ¦ utracone zdrowie, powinien tÃª sprawÃª potraktowaÃ¦ powaÂ¿nie i staraÃ¦ siÃª, by rÃ³Â¿ne
sytuacje nie odbieraÂ³y mu radoÂ¶ci. A jeÂ¿eli juÂ¿ jej nie doznaje, bo Â¿ycie tak siÃª uÂ³oÂ¿yÂ³o, naleÂ¿y bardzo
dokÂ³adnie tego typu program uaktywniÃ¦.
 
 4. Â¦wiadomoÂ¶Ã¦ to TwÃ³j instrument na caÂ³e Â¿ycie.
 NajwaÂ¿niejszy aspekt naszego Â¿ycia. Tu zapisane sÂ± wszystkie nasze doÂ¶wiadczenia oraz nasze zdolnoÂ¶ci jak
rÃ³wnieÂ¿ predyspozycja do Â¿ycia w radoÂ¶ci, ktÃ³ra moÂ¿e nam przywrÃ³ciÃ¦ zdrowie.
 Ten umysÂ³ (Â¶wiadomoÂ¶Ã¦) tworzymy sami od momentu naszego kontaktu z otoczeniem od pierwszej chwili, w
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ktÃ³rej zewnÃªtrzne bodÂ¼ce powodujÂ± naszÂ± reakcjÃª. Jego konfiguracja jest zaleÂ¿na od naszych predyspozycji i
sposobu reakcji na postrzegane i odczuwane bodÂ¼ce. SposÃ³b ten, to caÂ³a tajemnica naszej radoÂ¶ci lub jej braku.
WÂ³aÂ¶ciwe reakcje na postrzegane bodÂ¼ce zaleÂ¿Â± od potencjaÂ³u naszej Â¶wiadomoÂ¶ci. JeÂ¿eli lubimy coÂ¶
robiÃ¦ oznacza to, Â¿e czynnoÂ¶Ã¦ ta posiada zapisane w niej predyspozycje. JeÂ¿eli chcemy zmieniÃ¦ swoje
postÃªpowanie i zmniejszyÃ¦ iloÂ¶Ã¦ ocenianych sytuacji, musimy wykazaÃ¦ duÂ¿o cierpliwoÂ¶ci. Proces ten potrwa
przez dÂ³uÂ¿szy czas i bÃªdzie wymagaÂ³ od nas,silnej woli do zmian w postÃªpowaniu. W efekcie taka zmiana
bÃªdzie dla naszego zdrowia korzystna, poza tym uzyskamy wiÃªcej swobody myÂ¶lowej, a ta pozwoli nam na lepszÂ±
organizacjÃª caÂ³ego Â¿ycia.
 
 5. Zapominaj wszystko, co nie dotyczy Ciebie.
 ProszÃª nie traktowaÃ¦ tego wskazania jako zapominanie wszystkiego, rÃ³wnieÂ¿ spraw, ktÃ³re sÂ± dla nas
niezbÃªdne. Program zapominania obejmuje wszystko, co rejestrujemy, w czym bierzemy udziaÂ³, a co nie jest dla nas
ani przyjemne, ani potrzebne. Tak postÃªpujÂ±c pozbywamy siÃª balastu, ktÃ³ry nas obciÂ±Â¿a, jest smutnym
wspomnieniem, nawet, jeÂ¿eli to wspomnienie dotyczy najbliÂ¿szych. CzÂ³owiek Â¿yje w pierwszej kolejnoÂ¶ci dla
siebie, jeÂ¿eli nie bÃªdzie sobÂ±, cÃ³Â¿ zaoferuje innym?
 
 6. IdÂ¼ drogÂ± bez konfliktÃ³w.
 Ta umiejÃªtnoÂ¶Ã¦ moÂ¿e byÃ¦ cechÂ± dostÃªpnÂ± dla kaÂ¿dego. Jednak speÂ³nienie zasad takiej drogi jest
sprawÂ±, ktÃ³ra wymaga ograniczenia wielu cech. Cech, ktÃ³re z pozoru wydajÂ± siÃª nam niezbÃªdne, a Â¿ycie bez
nich staÂ³oby siÃª nudne. IstniejÂ± ludzie, ktÃ³rzy w naturalny sposÃ³b unikajÂ± konfliktÃ³w. JeÂ¿eli jeszcze w tych
sytuacjach nie odczuwajÂ± dyskomfortu, to mogÂ± nazwaÃ¦ siebie szczÃªÂ¶liwcami. Ich sposÃ³b Â¿ycia stwarza im
naturalnÂ± szansÃª na utrzymanie zdrowia w lepszej kondycji. Tych, ktÃ³rzy nie przepuszczÂ± niczego i reagujÂ± na
kaÂ¿dy bolesny dla nich bodziec czeka solidna praca nad swoimi potrzebami zachowania pozycji w spoÂ³eczeÃ±stwie.
Jednak, gdy juÂ¿ uporajÂ± siÃª z potrzebÂ± nadmiernego wykazywania swej sÂ³usznoÂ¶ci w kaÂ¿dej sprawie,
okaÂ¿e siÃª, Â¿e ta pozycja wcale tak bardzo nie ucierpiaÂ³a, a pojawi siÃª wiÃªcej spokoju i radoÂ¶ci. Tym sposobem
jesteÂ¶my bliÂ¿ej zdrowia.
 
 7. Naturalnie siÃª odÂ¿ywiaj i korzystaj z ruchu.
 OdÂ¿ywianie, czy jedzenie?
 Potrzeba organizmu i potrzeba Â¶wiadomoÂ¶ci, to dwie rÃ³Â¿ne potrzeby w kwestii odÂ¿ywiania. Ta naturalna istnieje
tylko w pamiÃªci komÃ³rkowej i odzywa siÃª w postaci szczegÃ³lnego apetytu, gdy organizm cierpi na zdecydowany
brak jakiegoÂ¶ skÂ³adnika. DoskonaÂ³ym przykÂ³adem jest tu kobieta w ciÂ±Â¿y, ona czÃªsto podlega takim
wpÂ³ywom ma rÃ³Â¿ne apetyty.
 Jak daleko zaplÂ±taliÂ¶my siÃª w rÃ³Â¿norodnoÂ¶Ã¦ jedzenia i zakres przejadania, nawet nie ma sensu wnikaÃ¦.
Obecny czÂ³owiek ma powaÂ¿ne problemy Â¶wiadomoÂ¶ciowe w tej materii i nie moÂ¿e przyjÂ±Ã¦ informacji
korygujÂ±cych. To, Â¿e wÂ³aÂ¶ciwa dieta jest jednym z podstawowych czynnikÃ³w w kwestii zdrowia kaÂ¿dy wie. Lecz
tylko znikomy procent bierze tÂ± informacjÃª pod uwagÃª, a jeszcze mniejszy jÂ± stosuje jako wytycznÂ± w systemie
Â¿ywienia. I cÃ³Â¿ z tego, Â¿e ogÃ³lnie znanÂ± jest teza Â¶wiadczÂ±ca o trzech biaÂ³ych truciznach (mÂ±ka, cukier i
sÃ³l), nadal nic siÃª w tej materii nie zmienia, one majÂ± siÃª doskonale. PotÃªga Â¶wiadomoÂ¶ci jest dominantÂ± w
Â¿yciu czÂ³owieka, on tak bÃªdzie postÃªpowaÂ³ jak nauczy siÃª w dzieciÃ±stwie.
 Pytanie podstawowe - czy jest szansa na zmianÃª tej smutnej rzeczywistoÂ¶ci w sprawie Â¿ywienia naszego
organizmu?
 JeÂ¿eli podejdziemy do tej sprawy w taki sposÃ³b, Â¿e potraktujemy jÂ± jako Â¿ywienie, a nie jedzenie, szanse
rosnÂ± zdecydowanie. PodejÂ¶cie do tego tematu jak do sprawy smacznego jedzenia, poszukiwania wykwintnych
potraw, a wrÃªcz kultu jedzenia, jest drogÂ± w przepaÂ¶Ã¦.
 Kolejnym istotnym elementem na drodze do zdrowia jest ruch. Â¦wiat w tym temacie wszystko wie, nic tu nie moÂ¿na
dodaÃ¦, publikacje sÂ± wystarczajÂ±ce, dla kaÂ¿dego coÂ¶ miÂ³ego.
 Jednak jest pewna sprawa, ktÃ³ra Â³Â±czy ruch z oddechem. Technika oddechowa, ktÃ³ra jest bezpieczna nawet dla
ludzi obÂ³oÂ¿nie chorych. Najlepsze efekty daje w pozycji leÂ¿Â±cej, mogÂ± jÂ± wiÃªc stosowaÃ¦ ludzie, ktÃ³rzy
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majÂ± ograniczonÂ± moÂ¿liwoÂ¶Ã¦ ruchu.
 Technika oddechowa, ktÃ³ra pozwoli przywrÃ³ciÃ¦ oddech maÂ³ego dziecka, kiedy ten maÂ³y czÂ³owiek nie
zablokowaÂ³ jej sobie wÂ³asnymi emocjami. Jest to oddech przeponowy, przy ktÃ³rym najwiÃªkszÂ± pracÃª wykonujÂ±
miÃªÂ¶nie brzucha. Daje on dwa korzystne efekty, pÂ³uca sÂ± wypeÂ³niane w wiÃªkszej przestrzeni swojej objÃªtoÂ¶ci
i wprowadzamy w ruch rÃ³Â¿ne organy brzuszne. Taki ruch miÃªÂ¶ni brzusznych jest bardzo korzystny dla
caÂ³oksztaÂ³tu kondycji brzucha, przy okazji nastÃªpuje pozbycie siÃª nadmiaru tÂ³uszczu z jego przestrzeni
 JeÂ¿eli taki oddech bÃªdziemy wykonywali przez nos, zarÃ³wno wdech jak i wydech, to poza samym oddechem
moÂ¿emy jeszcze zastosowaÃ¦ wizualizacjÃª przepÂ³ywu energii Â¿ycia, tzw. Prany. Odpowiednie jej mentalne
prowadzenie, pozwoli skorzystaÃ¦ z dobrodziejstwa aspektu duchowego naszej postaci.
 Ta technika posiada jeszcze jeden ciekawy aspekt, ktÃ³ry moÂ¿na potraktowaÃ¦ prawie jak Ã¦wiczenie fizyczne.
OmÃ³wiÃª teraz pokrÃ³tce jak wykonaÃ¦ taki prawidÂ³owy oddech, ktÃ³ry da nam powietrze, energiÃª i gimnastykÃª, w
szczegÃ³lnoÂ¶ci bezpiecznÂ± gimnastykÃª miÃªÂ¶ni plecÃ³w i krÃªgosÂ³upa.
 
 KÂ³adziemy siÃª na materacu bez poduszki, zamykamy oczy i rozluÂ¼niamy wszystkie miÃªÂ¶nie. Gdy juÂ¿
Â³akniemy powietrza, powoli przez nos je wciÂ±gamy. W tym czasie wypychamy podbrzusze do gÃ³ry, tak jakbyÂ¶my
chcieli zrobiÃ¦ z niego balon. Gdy juÂ¿ siÃª w nas wiÃªcej nic nie mieÂ¶ci, przerywamy to zachÂ³anne ssanie i po chwili
rozpoczynamy wydech. PamiÃªtamy o tym, Â¿e wszystkie miÃªÂ¶nie z wyjÂ±tkiem tych, ktÃ³re miaÂ³y zadanie z
brzuch zrobiÃ¦ balon, sÂ± rozluÂ¼nione.
 Przed wydechem, naprÃªÂ¿amy wszystkie nasze miÃªÂ¶nie, te, ktÃ³re jesteÂ¶my w stanie naprÃªÂ¿yÃ¦. W
szczegÃ³lnoÂ¶ci, z wiÃªkszÂ± mocÂ± naprÃªÂ¿amy miÃªÂ¶nie poÂ¶ladkÃ³w i rozpoczynamy wydech. Oczy caÂ³y czas
mamy zamkniÃªte, tak samo usta, ktÃ³re nie biorÂ± udziaÂ³y w oddychaniu, sÂ³uÂ¿Â± do smacznego jedzenia, nie sÂ±
godne zdrowego oddechu. W miarÃª trwania wydechu stopniowo rozluÂ¼niamy rÃ³Â¿ne partie miÃªÂ¶ni, ostatnie
rozluÂ¼nione bÃªdÂ± miÃªÂ¶nie barku i rÂ±k. W koÃ±cowej fazie oddechu i rozluÂ¼niania miÃªÂ¶ni, czynimy takie
ruchy plecami, jak byÂ¶my chcieli wygodnie rozÂ³oÂ¿yÃ¦ je na materacu. Ponownie rozluÂ¼niamy wszystkie miÃªÂ¶nie
i z utÃªsknieniem oczekujemy kolejnego wdechu.
 Korzystanie z energii Â¿ycia, to praca mentalna w programie wizualizacji. Tym programem rozpoznaÂ³em caÂ³Â±
budowÃª duchowÂ± czÂ³owieka, lecz takie informacje nie sÂ± moÂ¿liwe do przekazania w formie artykuÂ³u.
OpracowaÂ³em bardzo prosty sposÃ³b skorzystania z wizualizacji i pomocy swojemu zdrowiu. Podczas wdechu
wizualizujemy jak biaÂ³e smugi wraz z powietrzem wpÂ³ywajÂ± do nosa, a tam oddzielajÂ± siÃª od powietrza i pÂ³ynÂ±
w przedniej czÃªÂ¶ci naszego ciaÂ³a do podbrzusza. W tym czasie wypychany jak balon brzuch, ktÃ³ry zasysa tÃª
biaÂ³Â± energiÃª i gromadzi w postaci wirujÂ±cej kuli z przodu podbrzusza. Podczas wydechu, biaÂ³a energia z tej kuli
pÃªdzi przez krocze do krÃªgosÂ³upa i w gÃ³rÃª do gÂ³owy. W kolejnych oddechach moÂ¿emy tÃª energiÃª
rozprowadzaÃ¦ w rÃ³Â¿ne miejsca organizmu, jednakÂ¿e pamiÃªtajmy, by jej najwiÃªksza czÃªÂ¶Ã¦ zawsze byÂ³a
skierowana do kuli i do krÃªgosÂ³upa.
 JeÂ¿eli ktoÂ¶ bÃªdzie wystarczajÂ±co uparty, odzyska â€žoddech dzieckaâ€•.
 
 Poznaj technikÃª oddechu â€“ krok pierwszy.
 Przykazanie siÃ³dme (cz.I)
 
 Niezwykle istotne dla zdrowia jest odÂ¿ywianie i ruch. Gdyby nie byÂ³o przytÂ³aczajÂ±cego nas, caÂ³ego
spoÂ³ecznego dorobku ludzkoÂ¶ci, to zachowujÂ±c wÂ³aÂ¶ciwe odÂ¿ywianie i ruch - zdrowie byÂ³oby z nami. Nie
maco gdybaÃ¦, zastanÃ³wmy siÃª, co zrobiÃ¦ w tej kwestii w obecnym poÂ³oÂ¿eniu czÂ³owieka? Ze swojej strony
mogÃª podzieliÃ¦ siÃª technikami jakie zastosowaÂ³em w swoim Â¿yciu, a ktÃ³re pomogÂ³y mi odzyskaÃ¦ zdrowie i
spokÃ³j ducha.
 JuÂ¿ zbliÂ¿a siÃª dziesiÃªÃ¦ lat jak nadszedÂ³ dla mnie czas, w ktÃ³rym te wszystkie informacje uksztaÂ³towaÂ³y siÃª
w formÃª i skutkowaÂ³y zmianÂ± mojego stanu zdrowia i ducha. W tamtym czasie stan mojej Â¶wiadomoÂ¶ci byÂ³ juÂ¿
wystarczajÂ±co rozbudowany i mogÂ³em poÂ³Â±czyÃ¦ strzÃªpy rÃ³Â¿nych informacji w caÂ³oÂ¶Ã¦. Nie mogÃª togÃª
samego powiedzieÃ¦ o moim zdrowiu, ktÃ³re dziesiÃªÃ¦ lat temu powaÂ¿nie szwankowaÂ³o na wielu poziomach.
 W efekcie zbiegu okolicznoÂ¶ci i logicznego myÂ¶lenia opracowaÂ³em kilka spÃ³jnych technik. W efekcie
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zastosowania pierwszej techniki oddechowej, ktÃ³rej zrÃªby dziaÂ³ania opisaÂ³em w artykule â€žDziesiÃªÃ¦
przykazaÃ± zdrowiaâ€•, pozbyÂ³em siÃª problemu jakim jest jedzenie miÃªsa. Kolejna technika dotyczy szczegÃ³lnego
rodzaju Ã¦wiczeÃ± fizycznych. Nie wymagajÂ± one specjalnej wiedzy, nie potrzebne sÂ± do wykonywania tej techniki
informacje prowadzÂ±cego, jak rÃ³wnieÂ¿ dodatkowe przyrzÂ±dy. MoÂ¿na jÂ± wykonywaÃ¦ w dowolnym miejscu,
wystarczy by mÃ³c swobodnie stanÂ±Ã¦.
 OstatniÂ± sprawÂ± zwiÂ±zanÂ± z powrotem do zdrowia jest odpowiednia postawa osobista, tu muszÃª przyznaÃ¦, Â¿e
jest to sprawa najtrudniejsza. JednakÂ¿e jest ona najwaÂ¿niejszÂ± z wszystkich kwestii dotyczÂ±cych zdrowia. To ona
pozwala odpowiednio ustosunkowaÃ¦ siÃª do wszystkich rzeczy, to ona pozwala stanÂ±Ã¦ z boku wiru Â¿ycia.
 W tej publikacji przedstawiÃª pierwszy krok techniki oddechowej, w kolejnych pierwsze kroki nastÃªpnych technik.
Potem powrÃ³cÃª do oddechowej, przedstawiÃª nastÃªpny krok, aÂ¿ w koÃ±cu opublikujÃª caÂ³oÂ¶Ã¦.
 
 Smutna rzeczywistoÂ¶Ã¦
 Pytanie podstawowe - czy jest szansa na zmianÃª tej smutnej rzeczywistoÂ¶ci w sprawie Â¿ywienia naszego
organizmu i zadbania o zdrowie? Zdecydowanie tak. Wola i konsekwencja, efekt zaleÂ¿y od tych rzeczy.
 
 Oddech zdrowia i ducha.
 Do jego wykonania potrzebna jest odpowiednia pozycja i zachowanie. Wykonujemy go w pozycji leÂ¿Â±cej z
zamkniÃªtymi oczami, rÃªce powinny byÃ¦ uÂ³oÂ¿one tak, by nie sprawiaÂ³y nam dyskomfortu. Oddychamy tylko przez
nos a jÃªzyk w trakcie oddechu jest utrzymywany na wzgÃ³rku podniebienia. NiewÂ±tpliwie w pierwszym okresie
Ã¦wiczeÃ±, ciÂ±gÂ³e utrzymywanie czubka jÃªzyka na wzgÃ³rku podniebienia bÃªdzie trudne i czÃªsto o tym moÂ¿na
zapomnieÃ¦. Z czasem nawet wielogodzinne utrzymywanie jeÂ¿yka w takiej pozycji nie bÃªdzie sprawiaÂ³o nam
kÂ³opotu.
 
 Do wykonywania tych Ã¦wiczeÃ± niezbÃªdna jest rÃ³wna powierzchnia. W pierwszym okresie Ã¦wiczeÃ± najlepszy do
tego jest materac, jedna naleÂ¿y zwrÃ³ciÃ¦ uwagÃª by byÂ³ rÃ³wno poÂ³oÂ¿ony, bez wypukÂ³oÂ¶ci lub wgÂ³ÃªbieÃ±.
Ta sprawa jest bardzo istotna ze wzglÃªdu na Ã¦wiczenia miÃªÂ¶ni plecÃ³w i krÃªgosÂ³upa. Podczas ich naprÃªÂ¿ania
i rozluÂ¼niania, rÃ³wna powierzchnia zabezpiecza wÂ³aÂ¶ciwe uÂ³oÂ¿enie tych miÃªÂ¶ni. RÃ³wnie waÂ¿nÂ±
sprawÂ± jest to, by pozycja ciaÂ³a byÂ³a wyprostowana. Gdy juÂ¿ dobrze siÃª ulokujemy, moÂ¿emy przystÂ±piÃ¦ do
oddychania.
 ZarÃ³wno wdech jak i wydech naleÂ¿y wykonywaÃ¦ z peÂ³nÂ± Â¶wiadomoÂ¶ciÂ± w zakresie jego przebiegu. Podczas
wdechu i wydechu, myÂ¶li koncentrujemy na drodze, jakÂ± musi przebyÃ¦ wdychane i wydychane powietrze. MyÂ¶lami
bÃªdziemy rÃ³wnieÂ¿ kontrolowali inne procesy, ktÃ³re sÂ± zwiÂ±zane z technikÂ± pobierania wraz z powietrzem
biaÂ³ej energii. Te informacje przekaÂ¿Ãª w kolejnych publikacjach, by nie tworzyÃ¦ nadmiaru informacji.
 W trakcie mentalnego prowadzenia kontroli przepÂ³ywu powietrza, oceniamy rÃ³wnoczeÂ¶nie fizycznÂ± aktywnoÂ¶Ã¦
tych partii naszego organizmu, ktÃ³re biorÂ± udziaÂ³ w procesie oddechowym. Bardzo waÂ¿ne jest ocenianie
przestrzeni wypychanego podbrzusza w trakcie wdechu. Nauczenie siÃª poprzez zapamiÃªtanie, jak i jaka powstaje
przestrzeÃ± w miejscu gdzie powiÃªksza siÃª w trakcie wdechu podbrzusze bÃªdzie istotne do w przyszÂ³ych
procesach.
 Ta sama zasada dotyczy oceny stanu przestrzeni podbrzusza w trakcie wydechu. Teraz ta przestrzeÃ± bÃªdzie siÃª
drastycznie zmniejszaÂ³a, a w naszej wyobraÂ¼ni powierzchnia brzucha siÃªgnie krÃªgosÂ³upa. W trakcie
rozpoczÃªcia czynnoÂ¶ci zwiÂ±zanych z wydechem, gdy napinamy wszystkie moÂ¿liwe miÃªÂ¶nie, mentalnie
kontrolujemy to napinanie. NastÃªpnie pod koniec wydechu kontrolujemy rozprÃªÂ¿anie i stan caÂ³kowitego ich
rozluÂ¼nienia pomiÃªdzy wydechem, a wdechem.
 
 Rozpoczynamy pierwszy oddech, wÂ³aÂ¶ciwe opanowanie procedury pozwoli w przyszÂ³oÂ¶ci swobodnie nim
operowaÃ¦, co bÃªdzie niezbÃªdne do poszerzenia informacji zawartych w oddechu obejmujÂ±cym biaÂ³Â± energiÃª.
 
 LeÂ¿Â±c w pozycji wyprostowanej z zamkniÃªtymi oczyma i jÃªzykiem na podniebieniu, rozpoczynamy wciÂ±ganie
powietrza przez nos. W trakcie wciÂ±gania powietrza systematycznie wypychamy podbrzusze. Gdy wdech zostanie
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ukoÃ±czony, brzuch powinien byÃ¦ maksymalnie wypchniÃªty.
 TakÂ± pozycjÃª utrzymujemy przez czas, jaki jest dla nas moÂ¿liwy, gdy juÂ¿ niezbÃªdnie naleÂ¿y powietrze
wypuÂ¶ciÃ¦, rozpoczynamy wydech
 Przed wydechem naprÃªÂ¿amy wszystkie nasze miÃªÂ¶nie, te, ktÃ³re jesteÂ¶my w stanie naprÃªÂ¿yÃ¦. W
szczegÃ³lnoÂ¶ci i z wiÃªkszÂ± mocÂ± naprÃªÂ¿amy miÃªÂ¶nie poÂ¶ladkÃ³w i rozpoczynamy wydech. Oczy caÂ³y
czas mamy zamkniÃªte, tak samo usta, ktÃ³re nie biorÂ± udziaÂ³y w oddychaniu. W miarÃª trwania wydechu stopniowo
rozluÂ¼niamy rÃ³Â¿ne partie miÃªÂ¶ni, ostatnie rozluÂ¼nione bÃªdÂ± miÃªÂ¶nie barku i rÂ±k. W koÃ±cowej fazie
oddechu i rozluÂ¼niania miÃªÂ¶ni, czynimy takie ruchy plecami, jak byÂ¶my chcieli wygodnie rozÂ³oÂ¿yÃ¦ je na
materacu lub w przyszÂ³oÂ¶ci na twardym podÂ³oÂ¿u.
 Po ukoÃ±czonym wydechu rozluÂ¼niamy wszystkie miÃªÂ¶nie, i ukÂ³adamy je na podÂ³oÂ¿u tak, jakbyÂ¶my chcieli
siebie swobodnie rozpÂ³aszczyÃ¦. TakÂ± pozycjÃª zachowujemy maksymalnie dÂ³ugo, do momentu, gdy kolejny wdech
staje siÃª niezbÃªdny. Oddechy powtarzamy przez czas, jakim w danym czasie dysponujemy. Wskazanym jest by
czyniÃ¦ to, nawet do kilku godzin, jednak nie jest to sprawa istotna z punktu podstawowego stosowania tej procedury.
 
 Oddech zdrowia i ducha.
 Krok drugi, mentalne prowadzenie biaÂ³ej energii.
 
 Gdy, juÂ¿ dobrze mamy wyÃ¦wiczonÂ± procedurÃª oddechu, zarÃ³wno w pamiÃªci jak i w kwestii fizycznych
czynnoÂ¶ci, moÂ¿emy dodaÃ¦ kolejny element Ã¦wiczeÃ± oddechowych. Jest bardzo waÂ¿nÂ± sprawÂ±, by
wprowadzajÂ±c kolejne czynnoÂ¶ci nie zakÂ³Ã³ciÃ¦ tych, ktÃ³re Ã¦wiczyliÂ¶my od poczÂ±tku. Systematycznie
poszerzajÂ±ca siÃª formuÂ³a posiada bardzo duÂ¿y zakres funkcji mentalnych oddechu. Takich, ktÃ³re pozwolÂ±
objÂ±Ã¦ Â¶wiadomoÂ¶ciÂ± przestrzenie eteryczne czÂ³owieka. JeÂ¿eli ktoÂ¶ posiada odpowiednie predyspozycje, to
jego rozwÃ³j w dalszej kolejnoÂ¶ci Ã¦wiczenia tej procedury oddechowej, moÂ¿e umoÂ¿liwiÃ¦ mu pracÃª z wÂ³asnymi
strukturami astralnymi.
 Nie jest tajemnicÂ±, sprawa obecnoÂ¶ci przy czÂ³owieku rÃ³Â¿nych atrybutÃ³w duchowych. Ta procedura dobrze
wyÃ¦wiczona, pozwala kontrolowaÃ¦ oddziaÂ³ywanie na czÂ³owieka takich form astralnych. Jednak najbardziej
poÂ¿Â±danym efektem Ã¦wiczeÃ± bÃªdzie rozwÃ³j naszej Â¶wiadomoÂ¶ci i podniesienie jakoÂ¶ci pracy systemu
psychoemocjonalnego.
 JeÂ¿eli mÃ³wimy o zdrowiu to w Â¿adnym przypadku nie moÂ¿emy zapominaÃ¦ o zdrowiu emocjonalnym i zdrowej
Â¶wiadomoÂ¶ci. Ten oddech, ktÃ³ry juÂ¿ opisaÂ³em, pozwala wyÃ¦wiczyÃ¦ odpowiedniÂ± pozycjÃª i przygotowaÃ¦
organizm do Ã¦wiczeÃ± koordynujÂ±cych synchroniczne zachowania. Organizm fizyczno duchowy czÂ³owieka, wymaga
synchronicznych zachowaÃ± w zakresie wszystkich procesÃ³w Â¿yciowych. W takim, zsynchronizowanym stanie
organizmu, uzyskujemy czas i spokÃ³j a nasze koszty energetyczne zmniejszajÂ± siÃª. CzÂ³owiek staje siÃª coraz
bardziej samowystarczalny i mniej agresywny, przy tym czuje siÃª bezpieczny.
 Bardzo waÂ¿nÂ± i rÃ³wnie korzystnÂ± jak synchronizacja, jest sprawa bezpieczeÃ±stwa dla naszych systemÃ³w
duchowych. Gdy poznawaÂ³em kolejne etapy tej procedury, to mogÂ³em sobie uÂ¶wiadomiÃ¦ fakt peÂ³nej
niezaleÂ¿noÂ¶ci, moich zmysÂ³Ã³w i mojej sfery duchowej. Komfort bezpieczeÃ±stwa, gdy go rozpoznaÂ³em byÂ³ dla
mnie czymÂ¶ zupeÂ³nie nowym. DoÂ¶wiadczenie zmysÂ³owe, odczuwane jako peÂ³na niezaleÂ¿noÂ¶Ã¦ czÂ³owieka.
Poza tym w dalszym etapie Ã¦wiczeÃ±, poznaÂ³em zasady wpÂ³ywu duchowych sfer astralnych na czÂ³owieka.
Dopiero wÃ³wczas mogÂ³em rozpoznaÃ¦ istotÃª zagroÂ¿enia, jakie potencjalnie czyha na czÂ³owieka. Moja technika
oddechowa, ktÃ³ra w tamtym czasie byÂ³a juÂ¿ odpowiednio rozwiniÃªta, pozwalaÂ³a mi na odczuwanie peÂ³nego
komfortu bezpieczeÃ±stwa.
 
 Zapraszam chÃªtnych, ktÃ³rzy chcÂ± poznaÃ¦ tajniki mentalnych sfer mojej techniki oddechowej do zapoznania siÃª z
dalszymi instrukcjami.
 
 Krok II.
 
 MajÂ±c dobrze opanowane techniki pierwszego kroku procedury oddechowej, moÂ¿emy podczas wdechu i wydechu,
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doÂ³Â±czyÃ¦ mantry i wizualizacjÃª. Wszystkie sÂ³owne zwroty, bÃªdÂ± okreÂ¶laÂ³y stan naszej pracy mentalnej w
trakcie oddychania. Wypowiedzi tych zwrotÃ³w â€žmantrâ€• bÃªdÂ± bezgÂ³oÂ¶ne przy stale zamkniÃªtych ustach i
jÃªzyku na podniebieniu. Taka wypowiedÂ¼, jest raczej formÂ± mentalna a nie werbalnÂ±. Jednak celowo
rozgraniczam sprawÃª mantr wypowiadanych w myÂ¶lach i mentalnego oglÂ±du sytuacji, dla potrzeb leprzej orientacji
w przestrzeni dziaÂ³ania. Takie rozgraniczenie pozwala nam na tworzenie szerszego horyzontu zdarzeÃ±.
 Ten horyzont posiada pÂ³aszczyznÃª fizycznÂ±, ktÃ³ra obejmuje caÂ³oksztaÂ³t zdarzeÃ± ruchowych. Dalej mieÂ¶ci
siÃª w horyzoncie zbiÃ³r sÂ³ownie okreÂ¶lanych rzeczy. Natomiast pÂ³aszczyzna mentalna, integralnie poÂ³Â±czona z
wypowiadanymi mantrami, przenosi naszÂ± wyobraÂ¼nie w Â¶wiat eteryczny. WolnÂ± wolÂ± kaÂ¿dego Ã¦wiczÂ±cego
jest sprawa, jak daleko pÃ³jdzie w ten Â¶wiat eteryczny. Nie istnieje tu puÂ³apka niesamowitych doznaÃ±, jakie
doznajÂ± podrÃ³Â¿ujÂ±cy ciaÂ³ami astralnymi. Wszystkie zdarzenia sÂ± pod peÂ³na kontrolÂ±, a dÂ³ugi czas
Ã¦wiczeÃ±, pozwala oswajaÃ¦ siÃª z nowymi doÂ¶wiadczeniami.
 NajwaÂ¿niejszÂ± rzeczÂ± z punktu naszego bezpieczeÃ±stwa, jest sprawa kontroli naszej Â¶wiadomoÂ¶ci. W trakcie
bardziej zaawansowanych Ã¦wiczeÃ±, gdy uzyskujemy mentalny kontakt z przestrzeniÂ± eterycznÂ±, nie tracimy ani na
chwilÃª kontroli wÂ³asnej Â¶wiadomoÂ¶ci. Ta procedura nie otwiera poza Â¶wiadomych doznaÃ±. Ja juÂ¿ poznaÂ³em
praktycznie wszystko, co jest niezbÃªdne czÂ³owiekowi do zrozumienia i uzyskania potrzebnej wiedzy i nigdy nie
zaistniaÂ³a sytuacji kontaktu poza Â¶wiadomoÂ¶ciÂ±. CzÂ³owiek jest nadistostÂ± i on powinien decydowaÃ¦ wedÂ³ug
swojej woli, co chce osiÂ±gnÂ±Ã¦ i w jaki sposÃ³b.
 
 Teraz moÂ¿emy przystÂ±piÃ¦ do poszerzenia czynnoÂ¶ci w trakcie procedury jednego oddechu. W trakcie wciÂ±gania
powietrza przez nos widzimy, jak wraz z powietrzem wdychamy smugi wyglÂ±dajÂ±ce jak biaÂ³a mgÂ³a. W tym czasie,
w myÂ¶lach wypowiadamy sÂ³owa â€žpobieram biaÂ³Â± energiÃªâ€•.
 W trakcie wydechu widzimy, jak w komorze nosowej te smugi biaÂ³ej energii, oddzielajÂ± siÃª od powietrza i w
pÂ³ynnej postaci poprzez jÃªzyk pÂ³ynÂ± do kanaÂ³u twÃ³rczego, ktÃ³ry znajduje siÃª pod powierzchniÂ± skÃ³ry na
Â¶rodku piersi. W tym czasie w myÂ¶lach mÃ³wimy sÂ³owa â€žprzesyÂ³am biaÂ³Â± energiÃª do kanaÂ³u
twÃ³rczegoâ€•.
 NiezbÃªdnym jest, by podczas oddychania wykonywaÃ¦ prawidÂ³owo wszystkie opisane w pierwszym kroku
czynnoÂ¶ci ruchowe. Te czynnoÂ¶ci drugiego kroku, ktÃ³rymi uzupeÂ³niliÂ¶my proces oddechowy sÂ± uzupeÂ³nieniem
a nie zastÃªpstwem poprzednich. PeÂ³na i skuteczna formuÂ³a, wymaga precyzyjnego zachowania wszystkich
czynnoÂ¶ci. NajwaÂ¿niejszÂ± rzeczÂ± jest wÂ³aÂ¶ciwe opanowanie techniki. Opanowanie do takiego stopnia, Â¿e gdy
wprowadzamy kolejny element formuÂ³y to poprzedni juÂ¿ wykonujemy z pamiÃªci.
 Po zapamiÃªtaniu i doÂ¶wiadczeniu mentalnego prowadzenia energii do kanaÂ³u twÃ³rczego, moÂ¿emy przystÂ±piÃ¦
do przesyÂ³ania jej dalej.
 W trakcie kolejnej procedury, przy wdechu nic siÃª nie zmienia, wszystkie czynnoÂ¶ci pozostajÂ± takie same.
 W trakcie procedury wydechu widzimy, jak w komorze nosowej te smugi biaÂ³ej energii, oddzielajÂ± siÃª od powietrza i
w pÂ³ynnej postaci poprzez jÃªzyk pÂ³ynÂ± do kanaÂ³u twÃ³rczego i dalej do biaÂ³ek kuli energii. Znajduje siÃª ona w
przednie czÃªÂ¶ci podbrzusza, tam gdzie wytwarzamy pustÂ± przestrzeÃ± w trakcie wdechu.
 W tym czasie w myÂ¶lach mÃ³wimy sÂ³owa â€žprzesyÂ³am biaÂ³Â± energiÃª do kanaÂ³u twÃ³rczego i dalej do
biaÂ³ej kuli energiiâ€•
 TÃª procedurÃª naleÂ¿y dobrze opanowaÃ¦, by moÂ¿na byÂ³o przystÂ±piÃ¦ do dalszego mentalnego prowadzenia
biaÂ³ej energii, a w dalszej kolejnoÂ¶ci energii Â¿ycia.
 
 Krok III.
 
 Systematyczne Ã¦wiczenie techniki oddechowej z wielu wzglÃªdÃ³w jest korzystne dla zdrowia.
 Jedna z zasad prawidÂ³owego stosowania, mojej techniki oddechowej, wymaga uÂ¿ycia pÂ³askiego i sztywnego
podÂ³oÂ¿a do prowadzenia Ã¦wiczeÃ±. W pierwszym okresie moÂ¿e to byÃ¦ materac, jednak po opanowaniu pozycji i
procedury fizycznych ruchÃ³w zwiÂ±zanych z fazami oddechu, wskazane jest stosowanie twardych podÂ³oÂ¿y.
 Ja stosujÃª do tych Ã¦wiczeÃ± idealnie rÃ³wnÂ±, twardÂ± i podgrzewanÂ± pÂ³ytÃª magnetycznÂ±, wykonanÂ± z
mineraÂ³Ã³w, ktÃ³re sÂ± uÂ³oÂ¿one wedÂ³ug zasady zÂ³otego podziaÂ³u. Na takim podÂ³oÂ¿u, moÂ¿na wyczuÃ¦
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pracÃª kaÂ¿dego miÃªÂ¶nia plecÃ³w i poÂ¶ladkÃ³w. A najwaÂ¿niejsze jest to, byÂ¶my czuli jak ukÂ³ada siÃª
krÃªgosÂ³up. Podczas oddychania jest on w okreÂ¶lonych momentach pÂ³asko ukÂ³adany na pÂ³ycie. Takich odczuÃ¦
nie rozpoznamy na materacu, lub jakimÂ¶ innym podÂ³oÂ¿u o takiej konsystencji, jakÂ± posiada materac.
 Ta najwaÂ¿niejsza sprawa, jakÂ± jest prosty krÃªgosÂ³up, nie powinna przyÃ¦miÃ¦ innych partii miÃªÂ¶ni, ktÃ³re
moÂ¿emy wyÃ¦wiczyÃ¦ stosujÂ±c tÃª metodÃª oddychania. MiÃªÂ¶nie brzucha to druga, co do wielkoÂ¶ci partia
miÃªÂ¶niowa, ktÃ³ra bierze aktywny udziaÂ³ w oddychaniu. Podczas wdechu, gdy wypychamy podbrzusze, wÃ³wczas
maksymalnie rozciÂ±gamy wiÃªkszoÂ¶Ã¦ miÃªÂ¶ni brzucha. Jest to taki stopieÃ± rozciÂ±gniÃªcia tych miÃªÂ¶ni, jaki w
normalnych warunkach naszej egzystencji nie wystÃªpuje.
 Z kolei wciÂ±ganie podbrzusza w trakcie wydechu, doprowadza te same partie miÃªÂ¶niowe, ktÃ³re przed chwilÂ±
byÂ³y maksymalnie rozciÂ±gniÃªte, do maksymalnego skurczu. DoskonaÂ³a gimnastyka i profilowanie brzucha.
KaÂ¿dy, kto bÃªdzie Ã¦wiczyÂ³ ten system oddechowy zachowa lub odzyska wÂ³aÂ¶ciwÂ± sylwetkÃª.
 TrzeciÂ± partiÂ± miÃªÂ¶niowÂ±, ktÃ³ra bierze aktywny udziaÂ³ w procedurze zwiÂ±zanej z oddychaniem, sÂ±
miÃªÂ¶nie poÂ¶ladkÃ³w i pasa biodrowego. W przypadku tej partii miÃªÂ¶niowej, twarde podÂ³oÂ¿e tak samo jak w
stosunku do miÃªÂ¶ni plecÃ³w, bÃªdzie sprzyjaÂ³o efektywniejszym Ã¦wiczeniom.
 Te trzy partie miÃªÂ¶niowe, biorÂ± aktywny udziaÂ³ w procesie oddechowym, co nie oznacza, Â¿e pozostaÂ³e
miÃªÂ¶nie muszÂ± byÃ¦ pominiÃªte. NaprÃªÂ¿enia miÃªÂ¶ni wystÃªpujÂ± w trakcie wydechu a Â¶ciÂ¶lej w jego,
pierwszej fazie. Podczas, gdy naprÃªÂ¿amy miÃªÂ¶nie plecÃ³w i poÂ¶ladkÃ³w, moÂ¿emy naprÃªÂ¿yÃ¦ wszystkie
miÃªÂ¶nie naszego ciaÂ³a. W tym momencie, gdy jeszcze nie rozpoczynamy wydechu, naprÃªÂ¿amy nie tylko te
miÃªÂ¶nie, ktÃ³re sÂ± niezbÃªdne do prawidÂ³owej procedury wydechu, ale wszystkie na naszym ciele. Czynimy tak
jak byÂ¶my chcieli, usztywniÃ¦ caÂ³Â± swojÂ± postaÃ¦ i to naprÃªÂ¿enie utrzymaÃ¦ przez pierwszy okres wydechu.
Stan takiego naprÃªÂ¿enia, zaleÂ¿y od wydolnoÂ¶ci fizycznej organizmu, na jakÂ± staÃ¦ nas w danym czasie. Z
czasem w trakcie Ã¦wiczeÃ± nasza wydolnoÂ¶Ã¦ bÃªdzie siÃª zwiÃªkszaÂ³a a naprÃªÂ¿enia miÃªÂ¶ni bÃªdÂ± coraz
silniejsze i dÂ³uÂ¿sze.
 
 Dalsza procedura oddechowa, III kroku.
 Teraz naleÂ¿y popracowaÃ¦ nad czystoÂ¶ciÂ± i dziaÂ³aniem â€žbiaÂ³ej kuli energiiâ€•.
 W poprzednim oddechu doprowadziliÂ¶my â€žbiaÂ³Â± energiÃªâ€• do â€žkuli biaÂ³ej energiiâ€•, ktÃ³rej wÂ³aÂ¶ciwym
miejscem poÂ³oÂ¿enia jest podbrzusze. Jednak by jej wielkoÂ¶Ã¦ byÂ³a odpowiednia a szybkoÂ¶Ã¦ wiru i czystoÂ¶Ã¦
zmagazynowanej w niej energii zagwarantowana, naleÂ¿y zachowaÃ¦ Â¶cisÂ³Â± procedurÃª mentalnÂ± i fizycznÂ±
programu oddechowego.
 
 Ã†wiczenia oddechowe zawsze rozpoczynamy od poczÂ±tku programu, by po kilku powtÃ³rzeniach przechodziÃ¦ do
kolejnych krokÃ³w. Te kilka powtÃ³rzeÃ± w okresie poczÂ±tkowym Ã¦wiczeÃ±, moÂ¿e byÃ¦ a nawet powinno byÃ¦
zastÂ±pione kilkunastoma a nawet kilkudziesiÃªcioma powtÃ³rzeniami.
 
 Jak juÂ¿ przebrnÃªliÂ¶my z radoÂ¶ciÂ±, przez powtÃ³rzenia poprzednich krokÃ³w, przystÃªpujemy do procedury,
ktÃ³rej jeszcze nie Ã¦wiczyliÂ¶my. NastrÃ³j emocjonalny podczas Ã¦wiczeÃ±, bÃªdzie wpÂ³ywaÂ³ na jakoÂ¶Ã¦ energii,
ktÃ³rÂ± zgromadzimy w kuli. W tym kroku, poznamy procedurÂ± oczyszczania i budowania â€žbiaÂ³ej kuli energiiâ€•.
 
 Procedura III kroku.
 Musimy pamiÃªtaÃ¦ o wszystkich elementach Ã¦wiczeÃ±, jakie wykonujemy podczas wdechu. Nie naleÂ¿y zapominaÃ¦
o takich funkcjach procedury, jak trzymanie jÃªzyka na podniebieniu i ciÂ±gle zamkniÃªtych ustach. W czasie wdechu,
wszystkie miÃªÂ¶nie musimy mieÃ¦ caÂ³kowicie rozluÂ¼nione. Jedyne, ktÃ³re pracujÂ±, to miÃªÂ¶nie maksymalnie
wypychajÂ±ce podbrzusze w celu nabrania jak najwiÃªkszej iloÂ¶ci powietrza. PozostaÂ³e sÂ± wiotkie i odprÃªÂ¿one,
zawsze przed rozpoczÃªciem Ã¦wiczeÃ±, poÂ¶wiÃªÃ¦my klika minut na rozluÂ¼nianie miÃªÂ¶ni caÂ³ego organizmu.
Swobodnie leÂ¿Â±c na plecach, rozluÂ¼niamy po kolei wszystkie partie i pojedyncze miÃªÂ¶nie.
 
 W trakcie wciÂ±gania powietrza przez nos, widzimy jak wraz z powietrzem wdychamy smugi wyglÂ±dajÂ±ce jak biaÂ³a
mgÂ³a. W tym czasie, w myÂ¶lach wypowiadamy sÂ³owa â€žpobieram biaÂ³Â± energiÃªâ€•, jednoczeÂ¶nie
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maksymalnie wypychajÂ±c podbrzusze.
 
 W czasie pomiÃªdzy wdechem i wydechem (dÂ³ugoÂ¶Ã¦ tego czasu zaleÂ¿y od naszego wyÃ¦wiczenia i moÂ¿e trwaÃ¦
nawet kilka sekund) naprÃªÂ¿amy wszystkie miÃªÂ¶nie.
 
 W trakcie procedury wydechu, widzimy jak w komorze nosowej te smugi biaÂ³ej energii, oddzielajÂ± siÃª od powietrza i
w pÂ³ynnej postaci poprzez jÃªzyk pÂ³ynÂ± do kanaÂ³u twÃ³rczego i dalej do biaÂ³ej kuli energii.
 W tym czasie w myÂ¶lach mÃ³wimy sÂ³owa â€žprzesyÂ³am biaÂ³Â± energiÃª do kanaÂ³u twÃ³rczego i dalej do
biaÂ³ej kuli energiiâ€•
 RÃ³wnieÂ¿ w tym czasie rozpoczynamy wydychanie powietrza i systematyczne rozluÂ¼nianie miÃªÂ¶ni. Czynimy to w
wolnym tempie i stopniowo rozluÂ¼niamy kolejne miÃªÂ¶nie tak, by po ukoÃ±czeniu wydychania powietrza wszystkie
byÂ³y rozprÃªÂ¿one.
 
 Po kilku powtÃ³rzeniach ostatniego oddechu z poprzednich Ã¦wiczeÃ±, przystÃªpujemy do nowej procedury. Program
powiÃªkszy siÃª o kolejne czynnoÂ¶ci, by one mogÂ³y byÃ¦ wÂ³aÂ¶ciwie wykonane musimy mieÃ¦ na nie odpowiedni
czas i zapas biaÂ³ej energii. Czas i dyspozycjÃª energii, uzyskamy zmieniajÂ±c procedurÃª wdechu.
 
 Procedura wdechu kroku III â€“ oczyszczania i budowy â€žkuli biaÂ³ej energiiâ€•.
 
 Pierwszy wdech, kroku III.
 W trakcie wciÂ±gania powietrza przez nos, widzÃª jak wraz z powietrzem wdycham smugi wyglÂ±dajÂ±ce jak biaÂ³a
mgÂ³a, w komorze nosowej te smugi biaÂ³ej energii, oddzielajÂ± siÃª od powietrza i w pÂ³ynnej postaci poprzez jÃªzyk
pÂ³ynÂ± do kanaÂ³u twÃ³rczego.
 W tym czasie, w myÂ¶lach wypowiadam sÂ³owa â€žpobieram biaÂ³Â± energiÃª i
 przesyÂ³am jÂ±, do kanaÂ³u twÃ³rczegoâ€•(w celu skrÃ³cenia procedury sÂ³ownej, ktÃ³ra zawsze wymaga wiÃªcej
czasu niÂ¿ myÂ¶lowa, wypowiadamy w myÂ¶lach tylko opis poczÂ±tkowy i koÃ±cowy a w wizualizacji obserwujemy
caÂ³y program).
 JednoczeÂ¶nie maksymalnie wypycham podbrzusze.
 
 W czasie pomiÃªdzy wdechem i wydechem naprÃªÂ¿amy wszystkie miÃªÂ¶nie.
 W wizualizacji, podczas przerwy pomiÃªdzy wdechem i wydechem, moÂ¿emy obserwowaÃ¦ istniejÂ±cy stan â€žkuli
biaÂ³ej energiiâ€•, do ktÃ³rej za chwilÃª wprowadzimy biaÂ³Â± energie.
 
 Pierwszy wydech, kroku III.
 W trakcie wydechu widzÃª, jak biaÂ³a energia z kanaÂ³u twÃ³rczego, z duÂ¿Â± szybkoÂ¶ciÂ± uderza w gÃ³rnÂ±
czÃªÂ¶Ã¦ kuli i biegnie po jej powierzchni, prawostronnym wirem (patrzÂ±c na kulÃª z gÃ³ry). W tym samym momencie,
w ktÃ³rym biaÂ³a energia uderzy w powierzchniÃª kuli, zobaczymy jej stan w postaci koloru i ksztaÂ³tu powierzchni.
UkazaÃ¦ siÃª nam mogÂ± ewentualne braki w konstrukcji kuli, lub nietypowe formy jako zakÂ³Ã³cenia.
 Podczas wydechu w myÂ¶lach wypowiadam sÂ³owa; â€žoczyszczam kulÃª biaÂ³ej energiiâ€•
 W trakcie wydech stosujemy caÂ³Â± procedurÃª fizycznych czynnoÂ¶ci ruchowych.
 
 Dodatkowe informacje do pierwszego oddechu, kroku III.
 
 W kolejnych powtÃ³rzeniach tego oddechu, zwracamy szczegÃ³lnÂ± uwagÃª na stan powierzchni kuli i mentalnie
kierujemy strumieÃ± biaÂ³ej energii wirem po jej powierzchni. W miejscach silniej zanieczyszczonych, wir strumienia
utrzymujemy dÂ³uÂ¿ej.
 
 Drugi wdech, kroku III.
 W trakcie wciÂ±gania powietrza przez nos, widzÃª jak wraz z powietrzem wdycham smugi wyglÂ±dajÂ±ce jak biaÂ³a
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mgÂ³a, w komorze nosowej te smugi biaÂ³ej energii, oddzielajÂ± siÃª od powietrza i w pÂ³ynnej postaci poprzez jÃªzyk
pÂ³ynÂ± do kanaÂ³u twÃ³rczego.
 W tym czasie, w myÂ¶lach wypowiadam sÂ³owa â€žpobieram biaÂ³Â± energiÃª i
 przesyÂ³am jÂ±, do kanaÂ³u twÃ³rczegoâ€•(w celu skrÃ³cenia procedury sÂ³ownej, ktÃ³ra zawsze wymaga wiÃªcej
czasu niÂ¿ myÂ¶lowa, wypowiadamy w myÂ¶lach tylko opis poczÂ±tkowy i koÃ±cowy a w wizualizacji obserwujemy
caÂ³y program).
 JednoczeÂ¶nie maksymalnie wypycham podbrzusze.
 
 W czasie pomiÃªdzy wdechem i wydechem naprÃªÂ¿amy wszystkie miÃªÂ¶nie.
 W wizualizacji, podczas przerwy pomiÃªdzy wdechem i wydechem, moÂ¿emy obserwowaÃ¦ istniejÂ±cy stan â€žkuli
biaÂ³ej energiiâ€•, do ktÃ³rej za chwilÃª wprowadzimy kolejnÂ± partiÃª biaÂ³ej energii.
 
 Drugi wydech, kroku III.
 W trakcie wydechu widzÃª, jak biaÂ³a energia z kanaÂ³u twÃ³rczego, z duÂ¿Â± szybkoÂ¶ciÂ± uderza w gÃ³rnÂ±
czÃªÂ¶Ã¦ kuli i biegnie po biaÂ³ej, juÂ¿ oczyszczonej powierzchni. StrumieÃ± biaÂ³ej energii prawostronnym wirem
(patrzÂ±c na kulÃª z gÃ³ry), sprowadzamy po powierzchni do przeciwnego wierzchoÂ³ka kuli i rozpoczynamy
zabudowywanie jej powierzchni.
 Podczas wydechu w myÂ¶lach wypowiadam sÂ³owa; â€žbudujÃª kulÃª biaÂ³ej energiiâ€•
 W trakcie wydech stosujemy caÂ³Â± procedurÃª fizycznych czynnoÂ¶ci ruchowych.
 
 Dodatkowe informacje do drugiego oddechu, kroku III.
 
 W kolejnych oddechach, systematycznie nakÂ³adamy cienkie smugi biaÂ³ej energii na powierzchniÃª kuli.
Rozpoczynamy od przeciwlegÂ³ego (dolnego) wierzchoÂ³ka kuli i stopniowo dbajÂ±c o dokÂ³adnoÂ¶Ã¦ i szczelnoÂ¶Ã¦
budowy powierzchni kuli, czynimy tak aÂ¿ caÂ³Â± jej powierzchniÃª pokryjemy nowÂ± powÂ³okÂ±.
 
 8. Istnieje program ratunkowy â€“ DÂ±b, korzystaj z niego.
 Stosujemy ten program w sytuacji kryzysowej, gdy daje o sobie znaÃ¦ irytacja, zdenerwowanie lub stres. Pozwala on
pozbyÃ¦ siÃª tych niebezpiecznych dla naszego samopoczucia stanÃ³w. DÂ±b jest drzewem o ugruntowanej pozycji
poÂ¶rÃ³d innych przedstawicieli ziemskiej przyrody, jest traktowany jak KrÃ³l. Taki status daje mu moÂ¿liwoÂ¶Ã¦
szczegÃ³lnego dziaÂ³ania. DziaÂ³anie to objawia siÃª w taki sposÃ³b, Â¿e czÂ³owiek, ktÃ³ry o nim myÂ¶li w czasie
kryzysu emocjonalnego uzyskuje spokÃ³j. By dobrze skorzystaÃ¦ z takiego dobrodziejstwa przyrody, naleÂ¿y siÃª
odpowiednio przygotowaÃ¦.
 W tym celu musimy poszukaÃ¦ taki dÂ±b, ktÃ³ry bÃªdzie dla nas tworzyÂ³ przyjemny widok, przy ktÃ³rym nasze
samopoczucie bÃªdzie przyjemne. Teraz naleÂ¿y zapamiÃªtaÃ¦ chwilÃª, gdy obcujemy z tym wybranym i piÃªknym dla
nas dÃªbem. ZapamiÃªtujemy jego wyglÂ±d, jego zapach i dÂ¼wiÃªki jakie tam sÂ³yszymy. Ten obraz bogaty we
wszystko co zauwaÂ¿yliÂ¶my w trakcie obcowania z dÃªbem, bÃªdzie dla nas programem wizualizacji i pamiÃªci w
czasie, gdy wystÂ±pi problem.
 PrzykÂ³adem takiego zastosowania niech bÃªdzie przypadek, gdy jakaÂ¶ sytuacja nas mocno zirytuje. NaleÂ¿y w
takim momencie przywoÂ³aÃ¦ do pamiÃªci czas i miejsce spotkania z dÃªbem i przez chwilÃª o tym spotkaniu
pomyÂ¶leÃ¦. Gdy nasze nerwy siÃª uspokojÂ± moÂ¿emy powrÃ³ciÃ¦ do dalszego dziaÂ³ania.
 
 9. Korzystaj ze sfery duchowej czÂ³owieka, jest ona z TobÂ±.
 Pomijanie sfery duchowej, a co gorsze Â¶wiadome jej odrzucanie jest kardynalnym bÂ³Ãªdem. JesteÂ¶my
spoÂ³eczeÃ±stwem, ktÃ³re dziÃªki rozwojowi nauki, odrzuciÂ³o istnienie duchowej czÃªÂ¶ci czÂ³owieka. A ta czÃªÂ¶Ã¦,
to wcale nie jakiÂ¶ tam dodatek, jakiÂ¶ marginalny dziwny przylepiec. To w peÂ³ni zintegrowana z czÃªÂ¶ciÂ±
biologicznÂ± i rÃ³wnie waÂ¿na poÂ³owa postaci czÂ³owieka. SÂ± dziedziny Â¿ycia, ktÃ³re gdy pomijamy tÃª
duchowÂ± poÂ³owÃª, wrÃªcz destrukcyjnie wpÂ³ywajÂ± na naszÂ± fizycznoÂ¶Ã¦, tak wiÃªc musimy przy tym braÃ¦ pod
uwagÃª moÂ¿liwoÂ¶Ã¦ zakÂ³Ã³cenia zdrowia.
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 IstotnÂ± kwestiÂ± w sprawie zakÂ³Ã³cenia kondycji fizycznej czÂ³owieka z przyczyny zaniedbania strony duchowej jest
wÂ³aÂ¶ciwa synchronizacja obu czÃªÂ¶ci. Mechanizmem, ktÃ³ry pozwala nam zachowaÃ¦ synchronizacjÃª sfery
fizycznej i duchowej jest nasz osobisty magnetyzm. Jego potencjaÂ³ zaleÂ¿y od stanu naszych uczuÃ¦ i emocji. Te z
kolei wynikajÂ± z postawy, jakÂ± prezentujemy w stosunku do naszego Â¶rodowiska Â¿ycia. Poruszane wyÂ¿ej
sprawy, zwiÂ±zane z samopoczuciem, sÂ± wynikiem nie tylko kwestii juÂ¿ wyÂ¿ej wskazywanych, ale rÃ³wnieÂ¿ tych,
ktÃ³re wynikajÂ± z wpÂ³ywu sfery duchowej.
 UmiejÃªtne korzystanie z naszych duchowych moÂ¿liwoÂ¶ci pozwala wyzwoliÃ¦ Â¶wiadomoÂ¶Ã¦ z uwarunkowaÃ±,
ktÃ³re sÂ± niekorzystne dla dobrego samopoczucia. Sfera duchowa poprzez swÂ± niezawisÂ³oÂ¶Ã¦ i swobodÃª moÂ¿e
byÃ¦ wykorzystana w kaÂ¿dym momencie, nawet w chwili najwiÃªkszego kryzysu emocjonalnego. Jej dyspozycja, mimo
tak ulotnego w ocenie czÂ³owieka rodzaju, jest zaskakujÂ±co skuteczna w dziaÂ³aniu, a efekty moÂ¿emy odczuÃ¦
natychmiast.
 Jednak by osiÂ±gaÃ¦ dobre efekty, naleÂ¿y odpowiednio ustosunkowaÃ¦ siÃª do caÂ³oksztaÂ³tu naszej duchowoÂ¶ci.
PrzyjÂ±Ã¦ i ze zrozumieniem akceptowaÃ¦ wszystkie moÂ¿liwoÂ¶ci jej pozytywnych wpÂ³ywÃ³w na naszÂ±
Â¶wiadomoÂ¶Ã¦. Taka akceptacja jest matkÂ± sukcesu jaki moÂ¿emy osiÂ±gaÃ¦ w sytuacji codziennych problemÃ³w.
 
 10. Patrz z punktu widzenia Duszy.
 Ten aspekt lub jak kto woli - to miejsce, moÂ¿e byÃ¦ dla kaÂ¿dego zbawieniem z punktu widzenia nie tylko ducha, ale i
zdrowia. Dusza jest takÂ± niezaleÂ¿nÂ± formÂ± bezpieczeÃ±stwa w postaci czÂ³owieka, ktÃ³ra pozwala, jeÂ¿eli jÂ±
dobrze zrozumiemy - unikaÃ¦ wszelkich problemÃ³w. ProszÃª mnie Â¼le nie zrozumieÃ¦, tu nie chodzi o moÂ¿liwoÂ¶Ã¦
unikania zdarzeÃ±, lecz o unikniÃªcie problemÃ³w emocjonalnych zwiÂ±zanych ze zdarzeniami. Dusza jest
niezaleÂ¿nÂ± postaciÂ±, niezaleÂ¿nÂ± do takiego stopnia, Â¿e nie ma dostÃªpu do jej Â¶wiadomoÂ¶ci. JednakÂ¿e
odpowiednie utoÂ¿samienie siÃª z tÂ± postaciÂ± pozwala na komfort bezpieczeÃ±stwa emocjonalnego.
 W jaki sposÃ³b utoÂ¿samiÃ¦ siÃª z DuszÂ±, by nasze dziaÂ³anie zdaÂ³o egzamin w postaci odpowiednich efektÃ³w?
 CzÂ³owiek jako postaÃ¦ zÂ³oÂ¿ona z trzech aspektÃ³w moÂ¿e byÃ¦ okreÂ¶lony w kaÂ¿dym z nich z osobna. I tak -
aspekt fizyczny to wszystko, co dotyczy ciaÂ³a fizycznego plus Â¶wiadomoÂ¶Ã¦, ktÃ³ra jako umysÂ³ fizyczno â€“
eteryczny jest umiejscowiona w aurze wokÃ³Â³ ciaÂ³a. MoÂ¿emy ten aspekt opisaÃ¦ lub okreÂ¶liÃ¦ w sposÃ³b
zrozumiaÂ³y, jest on dostÃªpny zmysÂ³om fizycznym. CiaÂ³o czujemy, widzimy, doznajemy jego bytu i rozpoznajemy
efekty jego istnienia. Ten aspekt naszej postaci jest dla czÂ³owieka jasny i zrozumiaÂ³y.
 Kolejny, to aspekt duchowy i mimo, Â¿e jest bezpoÂ¶rednio z ciaÂ³em fizycznym poÂ³Â±czony oraz wzajemnie z nim
koreluje i wspÃ³Â³Â¿yje, to dla wielu, a nawet dla zdecydowanej wiÃªkszoÂ¶ci jest niezrozumiaÂ³y. Takie
niezrozumienie jest przyczynÂ± braku synchronizacji i wzajemnej korelacji, ktÃ³ra w przypadku zrozumienia mogÂ³aby
przynosiÃ¦ obopÃ³lne korzyÂ¶ci.
 Trudno czÂ³owiekowi, ktÃ³ry rozumie i przyjmuje istnienie tylko aspektu fizycznego zrozumieÃ¦ i przyjÂ±Ã¦ istnienie
strony duchowej. Jeszcze trudniej przyjdzie nam zrozumieÃ¦ i utoÂ¿samiÃ¦ siÃª z DuszÂ±. Nawet te osoby, ktÃ³re
uwaÂ¿ajÂ±, Â¿e rozumiejÂ± istotÃª duchowoÂ¶ci, nie zrozumiejÂ± Duszy, jeÂ¿eli nie rozdzielÂ± skutecznie dwÃ³ch
poprzednich aspektÃ³w. Przede wszystkim aspektu duchowoÂ¶ci czÂ³owieka, ktÃ³ry ukazuje nam caÂ³y Â¶wiat
wpÂ³ywu duchowego. JeÂ¿eli skutecznie nie wyÂ³Â±czymy tego Â¶wiata duchowoÂ¶ci z aspektu duszy, jeÂ¿eli nie
rozdzielimy go tak samo wyraÂ¼nie, jak rozdzielamy fizycznoÂ¶Ã¦ od duchowoÂ¶ci, nigdy nie zrozumiemy istoty Duszy.
Â¦wiat duchowoÂ¶ci i duchÃ³w opiekuÃ±czych, tak samo jak i duchÃ³w inkarnowanych nie ma nic wspÃ³lnego z
DuszÂ±.
 Dusza to postaÃ¦ niezaleÂ¿na, pochodzÂ±ca z cywilizacji twÃ³rcÃ³w wszechÂ¶wiata i czÂ³owieka. Ona pochodzi z
cywilizacji, ktÃ³ra wraz z ewolucjÂ± wszechÂ¶wiata spowodowaÂ³a ewolucjÃª i istnienie tych wszystkich duchÃ³w
opiekuÃ±czych i pÃ³Â³bogÃ³w znanych z rÃ³Â¿nych mitycznych przekazÃ³w.
 CzÂ³owiek jako jedyna istota we wszechÂ¶wiecie ma prawo, a nawet obowiÂ±zek utoÂ¿samiaÃ¦ siÃª z DuszÂ±. Ma
prawo korzystaÃ¦ z wszystkich przywilejÃ³w w zakresie mentalnym jakie mogÂ³aby posiadaÃ¦ Dusza. Ona sama nie
moÂ¿e z nich korzystaÃ¦ ze wzglÃªdu na ograniczenia natury fizycznej. Brak synchronizacji jej postaci z postaciÂ±
fizyczno duchowÂ± czÂ³owieka na odpowiednich poziomach kontaktu, uniemoÂ¿liwia korzystanie z przywilejÃ³w.
WÂ³aÂ¶ciwe utoÂ¿samienie z DuszÂ±, nie oznacza poÂ³Â±czenia siÃª z niÂ±, jest to niewykonalne z przyczyny braku
synchronizacji. UtoÂ¿samienie czÂ³owieka z DuszÂ± moÂ¿e zainspirowaÃ¦ caÂ³y szereg przywilejÃ³w. Te przywileje
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objawiÂ± swoje walory w momencie osiÂ±gniÃªcia odpowiedniego stanu psychicznego, emocjonalnego i duchowego.
 W sytuacji kryzysowej, stan utoÂ¿samienia z wÂ³asnÂ± DuszÂ± daje komfort peÂ³nej niezaleÂ¿noÂ¶ci. Daje spokÃ³j i
dobre samopoczucie nawet w chwili najwyÂ¿szych zagroÂ¿eÃ±. Takie utoÂ¿samienie, to gwarancja wÂ³aÂ¶ciwej drogi
emocjonalnej, drogi Â¿ycia, ktÃ³rej efekty zawsze bÃªdÂ± po stronie radoÂ¶ci.
 
 
 
 ------- >Â CZY TEGO POSZUKAJA WTAJEMNICZENI?Â 
 
 ------- >Â cz. VIII Jak sie rodza galaktyki Â 
 
 ------- >Â cz. VIII Jak sie rodza galaktykiÂ 
 
 ------- >Â Blekitne jablka â€“ Rennes le Chateau - dokumentacja fotograficzna Â 
 
 ------- >Â DSS - Zwoje znad Morza Martwego cz1 Â 
 
 ------- >Â DSS - Zwoje znad Morza Martwego cz2
 
 ------- >Â Eksperyment FiladelfiaÂ 
 
 ------- >Â Syriusz w epoce PiramidÂ 
 
 ------- >Â Co czeka czlowieka po smierci?
 
 ------- >Â Mistyczna Katedra w Chartres
 
 ------- >Â KONIEC SWIATA, CZY KONIEC PAMIECIÂ 
 
 ------- >Â Trojca Swieta - KOD?Â 
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