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PODZIĘKOWANIA 

z całego serca dziękuję wszystkim tym,                                                                           
którzy stanęli na mojej drodze rozwoju;                                                               

każdy z Was, w unikatowy sposób jest częścią tej książki.   
Szczególne podziękowania dla: 

 mojego Męża                                                                                                      
za wspólne, poranne rozmowy przy „kawie” o byciu i niebyciu; 

za motywację i wsparcie, bez którego nie byłoby tych kartek;   
za poświęcony czas, na czytaniu zdania po zdaniu,                                                    
by przenieść mój język na jasność i zrozumienie.  

syna Jakuba                                                                                   
za ogromne serce i obecność;                                                                    

niezwykłą wyrozumiałość, jakiej nie jeden dorosły mógłby się 
od Ciebie uczyć; za każdą chwilę,                                                                                                       

którą dzielisz z siostrą, by inni mogli doświadczać zmiany.  

córki Roksany                                                                                  
za pełnię, jaką nadałaś naszemu życiu.  

Dyzoniusza                                                                                    
za cudowne, wieczorne masaże stóp,                                                                        

którym nie można się oprzeć.  

Z CAŁEGO SERCA DZIĘKUJĘ - Sylwia 
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Wstęp  

Książka, którą trzymasz w swoich rękach, jest zbiorem wiedzy, 
którą miałam okazję doświadczyć na poziomie fizycznym           

oraz duchowym. To niezbędna część dla każdego, kto pragnie: 
stać się Alchemikiem własnej rzeczywistości, zrozumieć sens 

istnienia i wprowadzić w swoje życie lepsze zmiany. 

To rodzaj przewodnika do samopoznania i świadomości 
duchowej, do którego wraca się                                                     

w różnych chwilach swojego życia. 

Oby tych pięknych okazji było jak najwięcej.  

z miłością i wdzięcznością                                                      
Sylwia 

www.architektduszy.pl  
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Rozdział 1 
∏ 

Kim Jestem 

Jesteś wszystkim,                                                                                   
a wszystko jest Tobą. 
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Większość z nas żyje zamknięta w umyśle. Postrzegamy siebie 
tylko jako człowieka, istotę żyjącą na ziemi, mającą marzenia. 
W ten sposób ograniczamy samych siebie. Skupieni jesteśmy 
na osiąganiu wyznaczonych celów, a gdy już je osiągniemy,         
w głowie rodzi się następny i następny. Tak zapętleni w czasie 
swoich planów, nieustannie zaczynamy od początku                    
i kończymy w tym samym punkcie. Jesteśmy przekonani,             
że jeśli coś osiągniemy, będziemy szczęśliwi.  

Zamieszkujemy świat pełen opinii innych. Często zapętleni        
w spełnianiu oczekiwań innych, gubimy samych siebie.          
Tracąc połączenie z własnym źródłem, przestajemy żyć               
i czerpać radość z tego, kim jesteśmy i co posiadamy. 
N i e u s t a n i e p o s z u k u j e m y b o s k i c h d o św i a d c z eń . 
Zapomnieliśmy, że jesteśmy czymś więcej, niż tylko 
człowiekiem.  

Jesteśmy tym, co materialne i niematerialne. Nasza energia 
przenika wszystko i wszystkich. Jesteśmy nieskończoną istotą, 
z nieskończonymi możliwościami w nieskończonym 
wszechświecie. 

Posiadamy kosmiczną świadomość, dzięki której stwarzamy 
wszystkie formy…tym samym ludzkie ciało i wszystko, czego 
doświadczamy. Jesteśmy wszystkim, a wszystko jest nami.       
To jak bycie kroplą w oceanie- jednocześnie, w tym samym 
czasie, doświadczamy całości, pozostając nadal kroplą, która 
posiada własną indywidualność.  
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Człowiek, zamieszkując ciało, gromadzi doświadczenia, które 
często tworzą iluzję oddzielenia. Im bardziej daje się wciągnąć 
w tę iluzję, tym bardziej odczuwa tęsknotę i zaczyna 
poszukiwać, a zagłębiając się w poszukiwania, jeszcze bardziej 
oddala się od własnego źródła. Człowiek zamyka się wewnątrz 
swojej głowy i pozwala, by umysł sterował całym jego 
przedstawieniem.  

Ograniczony własnymi emocjami, wszelkie przeczucia odsuwa 
od siebie, jako coś niewłaściwego. Podąża za logiką i wiarą 
tylko w to, co może zobaczyć i doświadczyć fizycznymi 
zmysłami.  

Tymczasem prawdziwe źródło szczęścia i spełniania tkwi                
w nim samym, w jego sercu. 

Serce to nasza emocjonalna inteligencja, która przenika cały 
wszechświat i łączy nas z wszelkim istnieniem. Serce jest 
początkiem wszystkiego, daje zrozumienie, dzięki któremu 
odnajdujemy własną drogę. Zmieniamy przekonania, które 
ograniczają nasze szczęście, znajdujemy odpowiedzi na ważne 
pytania, odnajdujemy swój cel i samego siebie. Doświadczamy 
uzdrowienia na wielu płaszczyznach życia.   

Wszystko we wszechświecie kryje się w Tobie. Pytając               
o wszystko, sięgaj do siebie. Stań się świadomy swoich myśli           
i emocji. Dzięki świadomości wyciszasz swój umysł.  
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Cisza buduje optymalne połączenie pomiędzy sercem,                  
a umysłem, robiąc przestrzeń dla serca, które może przemówić 
głosem intuicji. A kiedy słuchasz wewnętrznego głosu, bardziej 
świadomie wkraczasz w swoje życie, osadzony w chwili 
obecnej. Budujesz na nowo poczucie swojej tożsamości                 
i wiesz, co chcesz robić, i kim być.  

Nie pozwól by hałas opinii innych,                                                 
zagłuszał Twój wewnętrzny głos.                                                          
Miej odwagę słuchać serca i intuicji,                                                             
bo jesteś tu po to, by przydarzać się życiu,                                                    
a nie życie przydarzało się Tobie.   
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Rozdział 2 
∏ 

Życie jest Grą 

Każdy z nas bierze udział w grze życia,                                               
gdzie nie ma wygranych, ani przegranych. 

To piękna podróż przez doświadczenia,                                                 
która prowadzi do pogłębienia naszej świadomości. 
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Dzięki doświadczaniu bycia człowiekiem Dusza dostaje się        
do spolaryzowanego świata przeciwieństw, gdzie może 
tworzyć wszystko, czego pragnie, posiada wolną wolę, myśli        
i uczucia. I tu zaczyna się gra życia. Zamieszkując ciało, 
ludzka świadomość wszystko zapomina, a za pośrednictwem 
wychowania, społecznych poglądów, własnych przeżyć, 
człowiek doświadcza coraz większego oddzielenia.  

Światło wydaje się snem, a realna staje się ciemność. Kiedy 
wejrzysz głęboko w oczy, doświadczysz Duszy i zrozumiesz, 
że to ciało mieszka w Duchu, jest nim otoczone i przeniknięte, 
a każda komórka ciała zawiera światło Duszy. 

Twoje ciało wie o Duszy, nosi w sobie jej wiedzę i próbuje się 
z Tobą kontaktować. Głos Duszy to głos Twojego serca. Dzięki 
niezliczonym doświadczeniom Twój Duch przypomni sobie, 
kim jest i czym jest prawdziwa miłość; miłość, której jako 
człowiek, nieustannie szuka.   

I przyjdzie dzień... kiedy doświadczysz prawdziwej miłości, 
ponieważ w swojej najgłębszej życiowej esencji jesteś 
miłością.  

Z tą świadomością spotykaj każdego człowieka, wówczas 
Twoja miłość będzie rosła i równocześnie wzrośnie miłość tej 
drugiej osoby, a bez słów przypomnisz mu, kim naprawdę jest.  
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Tymczasem bierzesz udział w grze życia. Określasz swoją 
drogę, a ciało, Ego i wolna wola mają Ci w tym pomóc.  

Jako dziecko, poznajesz ludzi, którzy chcą być Twoimi 
nauczycielami. Stając się Twoim autorytetem opowiadają,           
że dobrze znają życie i wiedzą lepiej niż ty, co naprawdę się 
liczy. Starają się dać ci miłość, lecz ich miłość to miłość 
emocjonalna, oparta na zależnościach i oczekiwaniach. Miłości 
jaką zna dusza, większości z nas w ogóle nie jest dane poznać, 
podczas ziemskiej egzystencji. 

W ten sposób uczysz się dostosowywania, podporządkowania, 
robienia tego, czego inni oczekują od ciebie. Uczysz się            
co ci wolno, a czego nie. Piętrzą się zakazy, nakazy, wzorce                  
i ewolucja Twojej duszy wykoleja się, gdyż szybko zaczyna 
uważać za swoje to, co w ogóle nie jest Twoje.  

Zaczynasz doświadczać przeciwności miłości. Pojawia się ból, 
odrzucenie. Zadajesz sobie pytania: dlaczego nie jestem 
kochany? Dlaczego nikt mnie nie rozumie? Zaczynasz 
odczuwać samotność. 

I odkrywasz swój racjonalny umysł. Postanawiasz być mądry. 
Twój racjonalny umysł uczy cię wielu różnych sztuczek, abyś 
zasłużył na miłość i uznanie. Wciąga cię w ocenianie                    
i wartościowanie. I nawet jeśli doświadczasz miłości, to wciąż 
jest to emocjonalna miłość, powiązana z osiągnięciami, 
oczekiwaniami i zależnościami.  
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Poszukiwania prawdziwej miłości trwają nadal. A im bardziej 
jej szukasz, tym bardziej oddalasz się od swojej duszy. Zaczyna 
przepełniać cię pustka i szukasz sposobu, by ją zapełnić.  

Racjonalny umysł ma na to sposób. Mówi Ci: „chcę mieć”, 
więc od teraz chcesz zaspokoić potrzeby „Pana Miecia”.  

Bez końca i tak długo, jak tylko pozwoli na to portfel.             
Tak długo, aż poczujesz, że pustka znika. Zapełniasz ją, 
zapełniasz, lecz na dłuższą metę to nic nie daje. Pustka „Pana 
Miecia” chce więcej i więcej.  

W końcu jednak nadchodzi przesyt w doświadczaniu 
przeciwieństw i stajesz przed drogą do prawdziwej miłości.        
To czas, kiedy zaczynasz przypominać sobie, kim jesteś. 
Przychodzi zrozumienie, że wszystko, co doświadczyłeś               
i doświadczasz, było i jest Twoim wyborem. Pozostajesz            
w spolaryzowanym świecie, ale z nową świadomością- 
świadomością miłości. 

Zaczynasz rozumieć, że możesz decydować o tym,                     
co odczuwasz, kierować swoją energią, robić to, co chcesz              
i być tym, kim chcesz. Stajesz się wolny i jako świetlista istota, 
wkraczasz w życie z uniesiona głową, już nie jako- tylko- 
człowiek.  

Nieważne staje się co inni o Tobie myślą i jak cię ocenią. 
Ważne jest tylko jedno: co Ty, samo o sobie myślisz. 
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Stopniowo uwalniasz się od głosu racjonalnego umysłu,                
a wiedza, którą posiadasz, służy podtrzymaniu własnej osoby.  

Zaczyna się Twoja druga część życi, oddalasz się                       
od przyziemności. Doskonalisz swoją samo-świadomość.           
Bo długa jest droga przez przeciwieństwa i ciemność, dlatego 
nie od razu w pełni łączysz się ze swoją Duszą.  

Twoje serce powie Ci, że potrzebujesz teraz czasu i nowej 
formy samodyscypliny, by nauczyć się jak dawać energię temu, 
co cię buduje, a nie zwracać uwagi na rzeczy, które osłabiają. 
Zaczynasz panować nad myślą, co jest proste, lecz nie łatwe.  

Tworzysz swoje życie, będąc w pełni świadomym, Kim Jesteś. 
Otwiera się przed Tobą okno możliwości, nowy świat,                 
w którym nie ma miejsca na przypadki i zrządzenia losu. 
Robisz miejsce i przestrzeń synchronii, która prowadzi cię         
ku spełnieniu.  

W całej tej podróży nie raz i nie jeden będzie chciał cię 
powstrzymać, wzbudzając lęki i słabości. Pamiętaj, że nie 
ważne ile kłód ci rzucą pod nogi, lecz ważne co z nimi zrobisz 
i jak je wykorzystasz, by podążać własną drogą.  
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Droga własnego rozwoju,                                                                              
nie wyklucza świata materialnego.                                                                  
Nie można patrzeć na siebie jako istotę  „oświeconą”,                                      
jednocześnie mając konflikt z tym, co fizyczne.  
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Rozdział 3 
∏ 

Źródło Intuicji 

Intuicja to głos naszego serca,                                                                      
które przemawia do nas,                                                                                 

w najmniej oczekiwanym momencie.                                                          

Zaufać intuicji - znaczy zaufać sercu.                                                             
Zaufać sercu to zrozumieć,                                                                             

że ma ono dostęp do mądrości,                                                        
o wiele większej niż nasz intelekt. 
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Miłość to źródło naszego istnienia. Najsubtelniejsza 
częstotliwość we wszechświecie. Nauka nazywa ją falami 
fraktalnymi, które przejawiają się we wszystkim, co żyje. 
Stanowią fundament podtrzymujący cały wszechświat                   
i wszystko, co nas otacza.  

Dzięki fraktalnej naturze możemy żyć na ziemi i w większych 
obszarach rzeczywistości. Tym samym stajemy się istotami 
wielowymiarowymi, gdzie nie ma rozdzielenia, wszystko 
wzajemnie się przenika i jest ze sobą połączone. Dlatego tak 
ważne jest, co czujemy. 

Każde uczucie ma swoją częstotliwość, która wpływa na nasze 
cia ło i świat zewnę trzny. Kiedy jesteśmy dalecy                          
od pozytywnych emocji, emanujemy gniewem, złością, żalem, 
tracimy swój wzorzec fraktalny. Nasza negatywna 
częstotliwość emocjonalna, zaburza funkcje życiowe, 
prowadząc do choroby- i w naszym poczuciu- negatywnych 
doświadczeń życiowych. 

Ale kiedy przeniesiemy swoją uwagę na serce i zaczniemy 
odczuwać miłość, aktywowana zostaje częstotliwość fraktalna, 
która w niezwykły sposób, wpływa na nasze ciało i procesy 
myślowe. Zmienia się nasz odbiór siebie samych, ludzi                 
i świata. Wszystkie układy w naszym ciele zaczynają się 
regenerować i lepiej funkcjonować.  
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Otwiera się przed nami dostęp do wyższych funkcji naszego 
mózgu, który w połączeniu z naszym sercem, daje nam dostęp 
do nieograniczonego źródła wiedzy.  

I tak robimy przestrzeń na komunikację najstarszym językiem 
świata, językiem intuicji, który pozwala wyjść nam poza 
granice zmysłów fizycznych. Odnajdujemy odpowiedzi              
na ważne dla siebie pytania, które wcześniej pozostawały bez 
odpowiedzi. Zaczynamy kształtować siebie w zgodzie ze sobą, 
poza oczekiwaniami innych. Czujemy, że w pełni bierzemy 
odpowiedzialność za siebie i swoje życie, bez odwracania się 
za siebie. Pełni odwagi, siły woli i mocy kreujemy swoje 
marzenia, otwierając się na zmianę. 

Rozwija się nasza intuicja, która daje nam dostęp do czegoś 
więcej- do postrzegania poza zmysłowego. Możemy widzieć, 
słyszeć, czuć więcej niż nam się wydaje. I tak wyprowadzeni             
z iluzji, wykreowanej przez nasz umysł, zaczynamy żyć             
na innym poziomie świadomości.  

A kiedy pozwalamy sobie trwać w tym doświadczeniu miłości 
i harmonii fraktalnej, rozpoczynamy emisję fotonową. 
Emanujemy swoim wewnętrznym światłem na zewnątrz, 
wysyłając je poza swoją przestrzeń, do Wszystkiego, Co Jest. 
Tak stajemy się wibracją światła, która przenika i łączy nas          
z wszelkim istnieniem. 
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Wibrując częstotliwością światła, wszystkie większe gęstości 
nie mają czego się trzymać i odpadają, jeśli tylko jest                 
to właściwe, na tym etapie naszej ścieżki. To oznacza,                      
że im bardziej jesteśmy wibracją miłości, tym bardziej stajemy 
się światłem, stare wzorce szybciej i łatwiej się oczyszczają,         
a ciało uzdrawia. 

Decyzja pójścia za głosem serca                                                                     
nie oznacza porzucenia tego, co robisz,                                                             
czy wielkich życiowych rewolucji.                       

Po prostu na nowo organizujesz swoje życie wokół serca.                                         
Odkrywasz sens wielu codziennych sytuacji.                                           
Zaczynasz ufać sobie, wszechświatowi                                                               
i otwierasz się na synchronię. 
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Rozdział 4 
∏ 

Budowa energetyczna 
człowieka 

Jakość naszych ciał subtelnych                                                                       
ma bezpośredni wpływ na ciało fizyczne.                                            

Zachowując świadomość mentalną i emocjonalną,                                             
nasze ciało materialne emanuje zdrowiem                                       

i równowagą fizyczną.  
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Na pewno nie raz, zdarzyło ci się odczuć emocje lub wiedzieć, 
o czym myśli dana osoba, za nim cokolwiek wyraziła. Działa 
to również w drugą stronę, ponieważ za sprawą energetycznego 
pola, na które składa się zbiór ciał subtelnych, komunikujemy 
się ze sobą i z zewnętrznym światem. Najłatwiej 
doświadczamy tego z bliskimi osobami, ale nie wyklucza            
to przypadkowo napotkanych ludzi.  

To właśnie ciała subtelne są nośnikiem naszych emocji, myśli, 
zachowań, jak również pamięci historycznej. Wszystko, co nas 
określa i kształtuje, jest poza naszym ciałem fizycznym.  

Ciała Subtelne stanowią fundament ciała fizycznego. To nasza 
zewnętrzna, energetyczna warstwa, widoczna tylko                      
w postrzeganiu pozazmysłowym. 

CIAŁO ETERYCZNE  

Ciało eteryczne jest samoistne. Stanowi nasz człon istoty 
ludzkiej. To cienka, subtelna materia, oddalona od ciała 
fizycznego o ok. 5–10 centymetrów. Odpowiada za naszą 
kondycję fizyczną i za jakość naszej duchowej energii. 

Przenika ono ciało fizyczne i jest jego architektem. Stanowi 
duplikat ciała fizycznego wraz z jego narządami.  
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To dzięki energii ciała eterycznego, wszystkie organy 
utrzymują się w swojej formie i kształcie. 

Ciało eteryczne główną energię czerpie ze Słońca poprzez 
czakrę splotu słonecznego oraz z Ziemi przez czakrę podstawy. 
Następnie energia rozprowadzana jest po całym ciele, przez 
pozostałe czakry i kanały energetyczne w nieprzerwanym 
strumieniu. 

Kiedy mamy nadmiar energii, wypromieniowuje ona                  
na zewnątrz z ciała eterycznego, poprzez czakry i pory               
w skórze. Tworzy się w ten sposób ochronny płaszcz,                
który chroni nas przed czynnikami chorobowymi oraz 
niechcianymi energiami. Możemy to widzieć w postaci nitek 
energetycznych, które tworzą eteryczną poświatę. 

W wyniku negatywnych emocji , myś l i , nawyków 
żywieniowych, czy używek - powstają energetyczne dziury, 
które osłabiają całą strukturę pola. Natomiast słabe ciało 
eteryczne, to początek patologicznych zmian w ciele 
fizycznym, choroby i przyczyna skutecznych oraz trwałych 
ataków energetycznych.  

Ciało eteryczne jest ważnym medium w komunikacji 
duchowej. Jest nośnikiem informacji, które płyną z wyższych 
ciał subtelnych, do naszego ciała fizycznego.  
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Jeżeli komunikacja ta zostanie osłabiona, może prowadzić          
do fizycznych i duchowych problemów. Objawia się wtedy 
często, brakiem spójności pomiędzy tym, co myślimy,                 
a co robimy. 

Jest to jedyne ciało subtelne, które po śmierci człowieka 
rozpuszcza się w ciągu paru dni, aby podczas kolejnego, 
nowego wcielenia, powstać na nowo. Pozostałe ciała subtelne 
trwają dalej oraz inkarnują w nowe ciało fizyczne razem               
z duszą. 

CIAŁO EMOCJONALNE  

Ciało emocjonalne to kolejna energetyczna warstwa, które jest 
nośnikiem naszych emocji, uczuć oraz cech charakteru. 

Jego kształt oraz rozmiar zbliżony jest do ciała fizycznego            
i przypomina chaotycznie poruszające się w różnych 
kierunkach kolorowe chmury, które uwarunkowane są naszym 
nastrojem i emocjami, jakimi emanujemy.   

Ciało emocjonalne jest bardzo kolorowe, ponieważ 
uwarunkowane jest wieloma różnymi częstotliwościami,        
które wynikają z naszych emocji. Każda emocja, każde 
uczucie, posiada swój określony kolor.  
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Na podstawie zmieniających się barw, można odczytać stan 
uczuć i emocji danej osoby.  

Osoba radosna i szczęśliwa z życia, przepełniona miłością, 
pokojem i dobrem, ma ciało emocjonalne w pięknych, jasnych 
odcieniach tęczy. Z kolei osoba, z emocjami bardzo 
gwałtownymi, gniewem, lękami oraz różnymi fobiami, posiada 
ciało emocjonalne o bardzo ciemnych barwach i dużych 
zagęszczeniach energetycznych. Tylko cechy charakteru                
są niezmienne i pozostaję tego samego koloru.  

Na tym poziomie możemy również dokonać diagnozy             
ciała fizycznego.  

Człowiek, z niską wibracją ciała emocjonalnego, przyciąga         
do siebie inne istoty oraz ludzi mających podobne problemy. 
Łatwo podczepiają się do takiej osoby, byty z planu astralnego. 

Na poziomie ciała emocjonalnego z dużą łatwością 
materializują się nasze lęki, obawy oraz wszystko to, co zalicza 
się do naszego wewnętrznego systemu wiary. Tu zaczyna 
odpowiadać Prawo Przyciągania, które mówi: „to na czym 
skupiasz swoją emocjonalną uwagę, urzeczywistniasz                 
w świecie fizycznym, w takiej lub innej formie”. Tu również 
gromadzą się wszystkie nierozwiązane problemy w postaci 
tzw. kryształów energetycznych.  
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Mogą one zostać przeniesione do nowego wcielenia, 
uwarunkowując kolejne życie, co oznacza, że w swoim polu 
mamy zapisane emocje z poprzednich wcieleń. 

Wzorce związane z ciałem emocjonalnym szczególnie widać 
na poziomie czakry splotu słonecznego i czakry serca, 
wówczas stają się one chaotyczne i szare.  

Kiedy żyjesz z otwartym sercem i wyrażasz miłość, twoje ciało 
duchowe przenika ciało emocjonalne, podnosząc jego 
częstotliwość. W ten sposób zaczynamy odrzucać negatywne, 
nagromadzone doświadczenia i otwieramy się na wybaczenie 
sobie i innym. Równowaga w tym ciele pozwala na kreowanie 
wszystkiego, czego pragniesz, realizując swoje cele                       
i swój potencjał. 

CIAŁO MENTALNE  

Ciało mentalne przenika ciało emocjonalne i ma formę jaja. 
Stanowi nośnik naszych idei, poglądów i myśli oraz określa          
i kształtuje zdolność racjonalnego poznawania rzeczywistości. 
Związane jest z czakrą trzeciego oka oraz czakrą gardła, które 
umożliwiają nam wyrażania siebie i swojej prawdy                     
na płaszczyźnie czysto materialnej.  
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Ciało mentalne przybiera barwę mleczno-białą, a podczas 
intensywnego myślenia rozszerza się i staje się jaskrawe, 
mieniąc się różnymi kolorami, które uzależnione są od jakości 
naszych myśli.  

U osób pracujących głównie fizycznie jest dość słabo 
rozwinięte. Rozwój duchowy oraz intelektualny rozświetla 
ciało mentalne i powoduje, że staje się lekko złote,                       
a my stajemy się bardziej świadomi swoich doświadczeń; 
przychodzi zrozumienie i akceptacja.  

Ciało mentalne może kierować ciałem emocjonalnym. Nie jest 
jednak w stanie, unieważnić zakorzenionych w nas emocji   
oraz wierzeń. Dzięki temu można zauważyć sprzeczności 
pomiędzy tym, co deklarujemy, a tym co, ostatecznie czynimy. 

Na poziomie ciała mentalnego, kończy się struktura Ego 

CIAŁO INTUICYJNE  

Wokół ciała mentalnego roztacza się ciemnogranatowe ciało 
intuicyjne, które koncentruje w sobie nieświadome procesy. 
Połączone jest z czakrą korony i trzeciego oka, dając nam 
możliwość intuicyjnego wglądu w nasze życie poprzez obrazy, 
dźwięki, nagłe myśli oraz intuicję.  
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Kiedy nasze ciało intuicyjne jest rozwinięte, przestajemy 
kierować się w życiu tylko ciałem mentalnym, czyli 
racjonalnym myśleniem, otwieramy się na synchroniczność, 
mając dostęp do nieograniczonego wszechświata,                   
ksiąg Akaszy i Wyższego JA. 

CIAŁO PRZYCZYNOWO- SKUTKOWE  

Ciało przyczynowo-skutkowe, przechowuje pamięć wszystkich 
naszych żyć i jest bezpośrednio połączone z ciałem duchowym.            
Jest jak archiwum informacji o przeszłych zdarzeniach, 
doświadczeniach zebranych w poprzednich wcieleniach oraz 
życia naszych przodków, a jednocześnie kumuluje w sobie 
wszystkie bieżące przeżycia, które tworzą przyszłość.                
W postrzeganiu poza zmysłowym lśni pięknymi, pastelowymi 
kolorami tęczy. 

Jest w nim zawarta m.in.: pamięć miejsc i ziem, na których 
żyły nasze pokolenia oraz pamięć zbiorowa, społeczna                 
i narodowościowa. 

Im większa świadomość, tym dalej sięga nasze ciało karmiczne 
(od kilku do- kilkunastu metrów). 
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Celem ciała przyczynowego jest łączyć nas i przekazywać 
subtelne informacje z ciała duchowego, do naszego ciała 
fizycznego. Jakość przekazywanych energii oraz informacji         
z ciała duchowego do ciała fizycznego, uzależniona jest             
od stanu naszych niższych ciał subtelnych, kanałów 
energetycznych oraz czakr. 

To najtrwalsza część nas samych. Ciało mentalne                             
i emocjonalne cały czas się zmieniają. Natomiast ciało 
przyczynowe jest niezniszczalne i towarzyszy nam przez 
wszystkie nasze wcielenia, aż do doznania pełnego i trwałego 
oświecenia.  

 CIAŁO DUCHOWE  

Ostatnie z ciał subtelnych to ciało duchowe, tzw. ciało              
dla duszy. Jego wielkość zależy od rozwoju duchowego           
oraz czystości intencji.  

Ciało duchowe u osób bardzo rozwiniętych duchowo jest pełne 
światła i złotego koloru. Może sięgać nawet kilku kilometrów. 
Kiedy znajdujemy się w pobliżu takiej osoby, możemy 
odczuwać atmosferę pełną miłości i światła. 
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Mieści ono w sobie, wszystkie ciała subtelne człowieka, 
zasilając je najwyższą energią. Daje nam odczucie jedności           
z życiem i wszystkim, co jest - to nasza boskość. Zapewnia 
nam łączność ze Stwórcą, wyższymi siłami i dostęp                    
do niezbędnej wiedzy. 

Zewnętrzna powierzchnia ciała duchowego posiada mocną           
i elastyczną ochronną warstwę, o grubości ok. 1-2 cm.                
W tej przestrzeni ciała duchowego przechowywane                    
są programy związany z zobowiązaniami, które dusza podjęła, 
przychodząc na świat w kolejnej reinkarnacji. Zobowiązania   
są formą „umowy”, jaką spisujemy z innymi duszami,            
którą następnie realizujemy na ziemi.   

Ciało duchowe jest nieśmiertelne i istnieje w ciągu całej 
ewolucji, podczas gdy inne ciała subtelne, powoli zanikają 
wraz z rozwojem świadomości. To ciało pamięta wszystko           
i aby rozpocząć jego proces uzdrawiania, w pierwszej 
kolejności należy uzdrowić swoje relacje z rodzicami. 
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ĆWICZENIE I 
∏ 
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MOJA RELACJA Z MAMĄ 

Zanim zaczniesz, zadbaj o ciszę i spokój.                                    

Znajdź wygodne dla siebie miejsce i przygotuj coś do pisania. 

Zamknij oczy, weź kilka głębokich oddechów,                                           
by uwolnić wszelkie napięcia i rozluźnić swoje ciało. 

Pozostając w wewnętrznej ciszy, przywołaj obraz swojej mamy,                      
z czasów, kiedy byłeś dzieckiem. 

Przyjrzyj się tej relacji i towarzyszącym wam emocjom. 
Następnie zapisz swoje odczucia i przemyślenia.  

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………..… 
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Oczekiwałem od mamy ?  

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………..… 

Moja relacja z mamą nauczyła mnie … 

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………. 
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MOJA RELACJA Z TATĄ 

Przywołaj obraz taty, z czasów, kiedy byłeś dzieckiem. 

Przyjrzyj się tej relacji i towarzyszącym wam emocjom.  
Następnie zapisz swoje odczucia i przemyślenia.  

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
……………………………..…………………………………… 

Oczekiwałem od taty ? 

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………… 
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Moja relacja z tatą, nauczyła mnie…      

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

...................................................................................................... 

                                                                                                
Chciałbym powiedzieć swoim rodzicom … 

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

...................................................................................................... 
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Rozdział 5 
∏ 

Przekonania 

Przekonania są nieświadomymi  
i niedostrzegalnymi czynnikami,    

 organizującymi naszą wewnętrzną energię  
i kształtującymi naszą rzeczywistość. 

Jeśli czujesz, że nie doświadczasz tego, w co wierzysz,                                               
to czas by zmienić swoją wiarę.                           

'43



J a k o ś ć n a s z y c h p r z e k o n ań u w a r u n k o w a n a j e s t 
doświadczeniami oraz formą ich postrzegania. To różnego 
rodzaju założenia i opinie, które niemal nieświadomie                  
i niedostrzegalnie przyjęliśmy jako rodzaj własnej prawdy.           
To one organizują pole naszej wewnętrznej energii i kształtują 
naszą rzeczywistość.  

Na system naszych przekonań składa się nie tylko obecne 
życie, ale również pamięć genetyczna, historyczna oraz pamięć 
duszy. Zostały one spisane w naszym polu energetycznym,        
bez badania, czy są pozytywne, czy negatywne. Z czasem 
stając się fundamentem rzeczywistości, na podstawie którego, 
nasza podświadomość kreuje, nasze życie. 

Dobra wiadomość jest taka, że przekonania łatwo się 
zmieniają, jeśli tylko zrozumiemy, jakie niosą ze sobą lekcje         
i jak wpływają na nasze codzienne życie. Nie ma złych 
przekonań. Każde nam służy w najlepszym z możliwych 
sposobów. Jedne nas motywują, inne przed czymś chronią. 
Jeśli więc czujesz, że nie doświadczasz tego, czego pragniesz, 
czas wejrzeć w głąb swojej podświadomości i zacząć budować 
nowy fundament. 

Wówczas wszelkie marzenia, będą bardziej w Twoim zasięgu         
i nie będziesz musiał z nich rezygnować; w końcu, dlaczego 
mielibyśmy zrezygnować z czegoś, co każdego ranka daje nam 
większego kopa, niż najmocniejsze espresso.  
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Nie próbuj siebie tłumaczyć, czy szukać winny za jakość 
swojego życia u innych. Weź pełną odpowiedzialność za siebie. 
Nikt poza Tobą, nie może podjąć działania ku lepszemu jutro.  

Zaangażowanie i dawanie z siebie, pomogą Ci odkryć,                
że Twoje "ograniczenia" są po prostu fikcją. Możesz znacznie 
więcej, niż Ci się wydaje, ale czas przestać oszczędzać energię 
w oczekiwaniu na łut szczęścia.  

Twoja dusza jest bezgraniczna, a wszechświat jest 
nieskończony. Tylko Twój racjonalny umysł nauczył się,               
że są granice. To on kieruje Twoje myśli tak, byś wierzył,           
że nie możesz tego, czy tamtego. Wypełnia cię lękiem i buduje 
ograniczenia.  

Jako nieskończona istota posiadasz nieskończone możliwości. 
W każdej chwili możesz zrezygnować z doświadczanie tego, 
co w danej chwili doświadczasz, wystarczy, że dasz sobie 
przyzwolenie.  

Przyzwolenie to brak negatywnych wibracji. To bycie poza: 
lękami, własnymi oczekiwaniami, wpływami ze świata 
zewnętrznego, czy wątpliwością. Przyzwolenie to jedno                
z najważniejszych praw niosących cię do sukcesu.  

Nie można czegoś chcieć i jednocześnie w to wątpić,                  
bo efektem końcowym będzie zwątpienie. Pamiętaj, jesteś 
kreatorem, a Twój świat jest takim, jakim go postrzegasz.  
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Jeśli postrzegasz go, że jest zły, takiego świata będziesz 
doświadczać, a Twoje doświadczenie będzie trwać tak długo, 
jak tylko chcesz. I w każdej chwili możesz zrezygnować              
z tego, zmieniając własne postrzeganie, wybierając jego 
przeciwieństwo.   

Codziennie badaj swój stan mentalno- emocjonalny.                                
Nadpisuj wszystko to,                                                                              
co wywołuje negatywne emocje.                                                           
Bowiem, większość Twoich myśli i emocji                                                
ulega materializacji, tworząc doświadczenia.                            

Myślą, emocją i słowem, kreujesz swoją rzeczywistość. 
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Nasze życie organizuje podświadomość, która stanowi aż 90% 
ludzkiego mózgu- jest dostarczycielem wszelkich informacji 
zapisanych w całej naszej strukturze fizycznej, jak                        
i energetycznej. Natomiast pozostałe 10%- świadomość, 
zarządza tymi informacjami i podejmuje decyzje, w jakim 
momencie, z jakich skorzystać, aby zapewnić sobie 
bezpieczeństwo i akceptację.   

Każde nasze doświadczenie odebrane na poziomie fizycznym, 
wywołuje w nas emocję, która zostaje zapisana w ciele 
emocjonalnym. Następnie ciało emocjonalne przekazuje             
tę informację dalej do ciała mentalnego, które na podstawie 
doświadczonej emocji, tworzy schemat myślowy. 

Jak to wygląda w praktyce? 

Poznajesz miłość swojego życia. Człowiek, który pojawia się        
w Twoim życiu, jest dla ciebie wszystkim. Jesteś przekonany,        
że właśnie teraz doświadczasz prawdziwej miłości i masz 
ogromną nadzieję, że ten stan, jaki teraz odczuwasz, będzie 
trwał wiecznie. Jednak przychodzi dzień, kiedy obraz 
niezwykłej miłości blednie... Wszelkie wyobrażenia o tej osobie, 
zaczynają odbiegać od rzeczywistości. Pojawiają się emocje, 
które nadają miłości zupełnie nowe znaczenie: odrzucenie, ból, 
rozczarowanie, może nawet cierpienie. 
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Jaki wówczas zachodzi proces?  

Ciało fizyczne doświadcza dzięki fizycznym zmysłom. 
Następnie swoje doświadczenia przekazuje do ciała 
emocjonalnego, które przekształca informację w uczucia               
i przekazuje do ciała mentalnego.  

Ciało mentalne na bazie emocjonalnego doświadczenia tworzy 
szereg przekonań, którymi w przyszłości kieruje się nasza 
podświadomość. Powstaje zakrzywiony obraz miłości: miłość 
rani, miłość to ból, cierpienie i odrzucenie, jak również 
zakrzywienie definicji kobiety, mężczyzny, czy relacji 
partnerskiej. 

W przyszłości nasza podświadomość będzie miała dwie 
możliwości. Unikać podobnego doświadczenia, czyli będziemy 
robić wszystko, by nie wejść w relację partnerską                      
lub przyciągać podobne doświadczenia, które będą miały           
na celu podtrzymać powstałe wcześniej przekonanie.                  
Więc albo będziemy doświadczać samotności, albo powielimy 
negatywne doświadczenia.  

Podświadomość (wraz ze swoim wachlarzem wzorców),          
ma jeden cel, przede wszystkich, chce nas chronić i nieważne 
jest dla niej, czego pragniemy świadomie. Właśnie dlatego 
często powielamy stare doświadczenia. Ponieważ 
podświadomość już je zna i z jej perspektywy są dla niej 
bezpieczniejsze, niż nowe jeszcze nieznane.  
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Ona nie rozpatruje je w kategoriach pozytywne,                       
czy negatywne. Z jej punktu widzenia, nie ma złych przekonań. 
Każde służy naszemu rozwojowi. Tylko nasza świadomość 
poddaje je ocenie. Kiedy pozwalamy sobie na ocenianie ich, 
zamykamy się w iluzji czasu, gdzie nie ma miejsca na nowe         
i pozostajemy zamknięci w błędnym kole powielania tego,         
co stare.  

Dobra wiadomość jest taka, że kiedy nasza świadomość 
odkryje i zrozumie, znaczenie tych doświadczeń, które ją 
ograniczają, otworzy się na zmiany. Zrobi wszystko,                  
by wpłynąć na podświadomość i nadpisać destrukcyjne 
schematy nowymi.  

Podświadomość jest ściśle połączona z ciałami subtelnymi, 
dlatego wszystkie wprowadzane zmiany zachodzą dwutorowo. 
W warstwach subtelnych poprawiając m.in nasz stan 
emocjonalny i mentalny oraz w ciele fizycznym poprawiając 
stan zdrowia. I tak zmieniając zapisy w ciałach subtelnych, 
tworzymy nowe doświadczenia na poziomie fizycznym.  

Poszukując zmiany, miej na uwadze, że jej podstawą,                 
jest gotowość obserwowania samego siebie, bez osądzania,           
czy zaniżania swojej wartości i z pragnieniem doświadczenia 
zmiany. Wielu chce zmiany, ale nie każdy jej doświadcza. 
Dlatego za nim zaczniesz, upewnij się, czym jest dla ciebie 
„zmiana”, czy Twoja definicja „zmiany” otwiera przed Tobą 
drzwi ku lepszemu, czy może jednak zamyka.  
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Bądź obserwatorem i przynajmniej raz w tygodniu, znajdź czas 
na rozmowę z samym sobą, na podsumowanie wszystkiego,        
co zrobiłeś właściwego i wyciągnięcie lekcji z niewłaściwego. 

Podświadomość organizuje nasze życie,                                                    
a świadomość zarządza informacją z podświadomości                     
i podejmuje decyzje.                                                                 
Dlatego, jeśli chcesz więcej fajnych rzeczy w życiu –                                 
mów językiem Podświadomości.                                                              
Z samego myślenia niewiele się dzieje.                                                     
Ale kiedy połączysz myśl z uczuciem,                                                     
lewą półkulę zsynchronizujesz z prawą                                             
i połączysz te dwie energie -                                          
Podświadomość, ze Świadomością,                                                  
otrzymasz dostęp do odmiennego stanu świadomości,                                                    
gdzie niemożliwe staje się możliwym-                             

tak opuszczasz wymiar umysłu. 
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ĆWICZENIE II 
∏ 

'51



'52



MOJA DEFINICJA ZMIANY  

Wielu z nas nie doświadcza upragnionej zmiany,               
ponieważ podświadomie boimy się tego, co nowe i nieznane.                   

Przez lęki, tkwimy w aktualnym stanie rzeczy,                         
mimo świadomego pragnienia zmiany.  

Zastanów się przez chwilę, czym jest dla Ciebie „zmiana”,                    
a następnie, stwórz jej nową definicję. 

Zamknij oczy, weź kilka głębokich oddechów,                           
wycisz swoje myśli i dokończ zdanie: Zmiana to...  

Zapisz swoje pierwsze skojarzenie, odczucie, obraz.                     
Bądź ze sobą szczery                                                               

  ....................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................

. 

'53



Zastanów się teraz przez chwilę, czym chcesz,                             
aby zmiana dla ciebie była.                                                     
Zapisz swoją nową definicję                                                          

i skorzystaj z Transformacji Ognia.                  
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MEDYTACJA 

Transformacja Ognia 
∏ 

'55



TRANSFORMACJA OGNIA 

Przyjmij wygodną pozycję z zamkniętymi oczami. 

Niech cała Twoja uwaga podąża za oddechem. 

Trwaj w tym stanie, aż oddech stanie się spokojny i całkowicie 
naturalny, a Twoje ciało odprężone i rozluźnione. 

 Wyobraź sobie, że jesteś w przyjemnym dla siebie miejscu                   
i siedzisz przed wielkim ogniskiem. 

Swobodnie oddychasz w naturalny dla siebie sposób.                                       
Jesteś całkowicie zrelaksowany. 

Ogień, przed którym siedzisz, to ogień przemiany,                                                                        
wielkiej transformacji,                                                                    

który zabiera to, co stare i daje życie nowemu.   

Kiedy będziesz gotowy,                                                                      
wrzuć do ognia wszystko to,                                                                   

co jest ograniczające i negatywne w definicji zmiany.                                   
Pozwól, by ogień przetopił wszelkie ograniczenia                           

w nowe energie. 
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Zobacz, jak to, co stare zostaje spalone,                                                         
a to, co nowe nabiera kształtu ognistej kuli tuż nad ogniskiem.  

Pozostań ze swoją uwagą na ognistej kuli tak długo,                                     
aż poczujesz, że jesteś gotowy, by przyjąć ją do siebie. 

Kiedy poczujesz gotowość przyjęcia do siebie kuli ognia,                               
wraz z oddechem, wyciągnij ręce,                                                         

chwyć w dłonie ognistą kulę nowej energii zmiany                                          
i wprowadź przez czakrę splotu słonecznego,                                  

do swojej przestrzeni. 

Poczuj, jak ciepła energia rozchodzi się po Twoim ciele,                             
wprowadzając nową definicję zmiany.                                                  

Gdzie zmiana to szansa i okazja                                                     
na doświadczenie czegoś nowego,                                                

bez lęków i obaw, o powielenie starych schematów.                                      
To zaufanie i prowadzenie wszechświata,                                      

ku nowemu i lepszemu. 

Pozostań przez chwilę na odczuwaniu nowej energii zmiany.   

Podziękuj sobie za ten czas i otwórz oczy. 
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PRZEMYŚLENIA, ODCZUCIA PO MEDYTACJI  
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Rozdział 6 
∏ 

Czakry 

Czakry to źródło życiodajnej energii,                                                               
która przepływając przez nasze ciało,                                                             

zasila je i utrzymuje w zdrowiu. 
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Główna struktura energetyczna człowieka opiera się                  
na siódemce: siedem ciał subtelnych, siedem głównych centr 
energetycznych, czy siedem świadomości duszy.  

Siódemka bowiem symbolizuje: duchowość, wiedzę, intelekt, 
intuicję, a także wtajemniczenie. Wibracja tej liczby nadaje 
kierunek emocjom, myślom i działaniom ku wewnętrznej             
oraz zewnętrznej naturze człowieka.  

Za sprawą czakr zlokalizowanych w ciele eterycznym, 
pobieramy, przetwarzamy i rozprowadzamy uniwersalną 
energię życiową, po całym naszym organizmie.  

Każdy narząd i każda komórka funkcjonują właśnie dzięki tej 
energii. Jej zasoby są stale wykorzystywane w codziennych, 
życiowych procesach oraz uzupełniane z pożywienia, 
powietrza, plazmy, słońca, ziemi, czy otoczenia, w którym się 
znajdujemy.  

Jest to nieustający przepływ, który utrzymuje w zdrowiu 
strukturę naszego ciała, definiuje nasze szczęście i powodzenie 
w świecie materialnym oraz stanowi bramę pomiędzy 
wewnętrznym a zewnętrznym światem.  

Dzięki czakrom nasza wewnętrzna energia jest wysłana 
do zewnętrznego świata, na którą odpowiada odwieczne Prawo 
Przyciągania, które łączy się z naszą wibracją tworząc: 
doświadczenia, manifestacje, czy zbiegi okoliczności.  
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Prawo przyciągania wyjaśnia zasadę dawania i brania, która 
mówi: „co w Tobie to i na zewnątrz ciebie”. Dawanie i branie 
to dwa aspekty tej samej energii. Dawanie rodzi otrzymywanie 
a otrzymywanie dawanie. To oznacza, że wszystko,                    
co dostajesz, dostajesz w oparciu o to, co sam dałeś.  

Zaburzenia w naszym świecie wewnętrznym i zewnętrznym, 
wynikają m.in. z braku prawidłowego przepływu energii             
w czakrach. Im dłużej utrzymuje się dysharmonia, tym szybciej 
nasze ciało zaczyna chorować, a nasze zewnętrzne życie           
ma wiele do życzenia.  

Czakry stanowią również portal, który umożliwia nam wyjście 
poza trzeci wymiar, wymiar umysłu i osiągnięcie wyższego 
stanu świadomości. 

Jest wiele czynników, które wpływają na jakość energii              
w naszych czakrach. Nasz oddech, często p łytki                            
i przyspieszony. Przetworzona żywność, bogata w tłuszcze           
i cukry. Wszelkiego rodzaju używki: kawa, alkohol, papierosy. 
Brak kontaktu z przyrodą osłabia nasze ciało, a dzięki 
przyrodzie i słońcu, nasze ciało rewitalizuje się. Nieustający 
chaos umys łu, bieganina myś l i , skupianie uwagi                          
na negatywnych myślo -kształtach i emocjach, które poprzez 
swoją częstotliwość, mogą albo dodawać, albo zabierać nam 
energię. Dlatego tak ważne jest, aby każdego dnia badać swój 
stan emocjonalno-mentalny. 
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Wpływ na jakość naszej energii  ma również nasze otoczenie. 
Często wypełnione ludźmi negatywnie postrzegającymi życie, 
osadzonymi w krytyce i osądzie. Dlatego, jeśli tylko                    
to możliwe, otaczaj się ludźmi, którzy cię uskrzydlają, a nie 
sprowadzają na dół.   

Zadbaj o swoje ciało. Brak odpoczynku i stres generuje 
przeciążenie ciała fizycznego. Często, kiedy próbujemy 
odpocząć, uruchamiamy u siebie poczucie winy. Przecież przez 
ten czas tak wiele mógłbym zrobić. Warto jednak czasem się 
zatrzymać, bo czym jest bieg przez życie, kiedy nogi nie chcą 
cię nieść? 

Wszystkie nasze lekcje są po to,                                                               
by udoskonalić własną przestrzeń. 
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ĆWICZENIE III 
∏ 
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ROZPOZNANIE  

Każdy z nas inaczej postrzega rzeczywistość                                   
i ma różne definicje w poszczególnych dziedzinach życia,                         

które najczęściej wynikają z naszych doświadczeń.  

Robiąc rozpoznanie, możemy dotrzeć do tych,                          
które są zakrzywione                                                                         

i ograniczają realizację naszych pragnień. 

Definiując ważne dla siebie przestrzenie swojego życia,                        
zaczynamy rozumieć własną rzeczywistość                                                       

i czynimy pierwszy krok ku zmianie. 

Zamknij oczy, wycisz swój umysł.                                      
Następnie wybierz jedną z ważnych dla siebie przestrzeni               
i dokończ zdanie: pieniądze to? Rodzina to? Dziecko to? - 

wychwyć pierwsze wrażenie, słowo, odczucie.                         
Bądź ze sobą szczery.    

 Zapisz swoje odpowiedzi, a następnie zastanów się,               
co takiego wydarzyło się w Twoim życiu,                                             
że posiadasz takie, a nie inne definicje,                                     

w poszczególnych obszarach życia  

Do zmiany możesz wykorzystać Transformację Ognia.                                                                  
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Jakimi powtarzalnymi schematami                                                   
kieruję się w swoim życiu?  

(np. zwracam uwagę na opinię innych, zaniżam swoją wartość,     
nieustannie martwię się o jutro itp.?)                                                                                               

Zwróć uwagę, jakie emocje wywołują poszczególne schematy                              
i na jakie obszary Twojego ciała mają wpływ.                                     
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Prawidłowy przepływ energii w poszczególnych czakrach                     
odgrywa, ogromny wpływa na stan naszego ciała.  

Skieruj swoją uwagę na ciało fizyczne                                                      
i odczuj, który obszar ma największy problem?  

Jakie wyczuwasz w tych obszarach emocje.                          
Dlaczego i po co tam są ? 

Określając „dlaczego” docierasz do ich źródła przyczyny,                               
a  „po co” odkrywasz ich wpływ na kreację twojej przyszłości.                                                                                   
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......................................................................................................

......................................................................................................
Jeśli zechcesz,                                                                                          

wykorzystaj Transformację Ognia                                                                          
do wprowadzenia zmian w wybranych obszarach życia i ciała. 
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Rozdział 7 
∏ 

Czakra Podstawy  
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KOLOR PODSTAWOWY  
Czerwony 

KOLOR UZUPEŁNIAJĄCY 
Niebieski, Zielony, Brązowy

Brak bezpieczeństwa 
Brak akceptacji ciała 
Wrogie postrzeganie 
świata i ludzi 

Lęki  
Brak zaufania 
Brak działania 

Lenistwo 
Złość, gniew, agresja 

Brak kontaktu                  
z rzeczywistością  

Ubóstwo

Pęd za poczuciem 
bezpieczeństwa                
i powiększaniem 

obfitości materialnej 
Chciwość       

Materializm 
Skupianie uwagi           

na wyglądzie  
Strach o zdrowie  

Przemęczenie i brak 
odpoczynku  
Bezsenność 

Nadpobudliwość 

Bezpieczeństwo 
Akceptacja siebie 
Poczucie własnej 

wartości  
Stabilizacja  

Odpowiedzialność 
Siła i pasja   

Realizacja celi  
Obfitość 

WIEK ROZWOJU 
Życie płodowe i pierwszy rok życia 

ŻYWIOŁ 
Ziemia 

ZMYSŁ 
Dotyk 

ZAPACH 
Cedr, Goździk, Jaśmin, Róża 

KRYSZTAŁY 
Chalcedon, Karneol, Magnetyt, Onyks, Hematyt, Rubin, Agat



NA POZIOMIE FIZYCZNYM ZARZĄDZA: 

- układem kostnym i mięśniowym  

- zmysłem zapachu/ dotyku 

- układem krwiotwórczym - odpowiada za wytwarzanie 
krwinek czerwonych i białych. 

Czakra podstawy ściśle powiązana jest z czakrą sakralną, stąd 
wpływa pośrednio na prawidłową pracę: 

- jelita grubego  

- nadnerczy i prostatę. 
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Czakra podstawy mieści się u podstawy kręgosłupa                      
i promieniuje ku dołowi czerwonym kolorem. Dzięki niej 
pobrana energia, płynie wzdłuż ciała, zasilając pozostałe 
czakry oraz całe ciało fizyczne. Słaby przepływ energii tej 
czakry, skutkuje słabym ciałem.  

Reprezentuje przede wszystkim: bezpieczeństwo, instynkt             
i przetrwanie. Odpowiada za nasz kontakt ze światem 
fizycznym i za związek z Ziemią, z której pobiera energię.               

Jest fundamentem, na którym opiera się wszystko to,                 
kim jesteśmy, w co wierzymy i co tworzymy. To ośrodek 
naszych lekcji, dotyczących naszej tożsamości, którą budujemy               
na podstawie opinii na swój temat i opinii innych, tworząc          
w ten sposób, akceptację siebie i poczucie własnej wartości. 

Łączy nas z tym, co materialne, dając zdolność do życia                
w dostatku i obfitości. 

Pierwsza czakra to ośrodek poczucia bezpieczeństwa, 
przynależności oraz zaspokojenia podstawowych potrzeb 
egzystencjalnych. Tu mieścimy swój instynkt przetrwania, 
potrzebę podtrzymania gatunku, męską energię seksualności 
cielesnej oraz gromadzimy energię lęku i gniewu.  

Dzięki niej uwalniamy złość oraz wszelkie zabrudzenia 
energetyczne i choroby.  
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Czakra podstawy rozwija się od momentu poczęcia do 1 roku 
życia dziecka. To jeden z najważniejszych etapów, w których 
rodzic wspiera swoje dziecko w procesie wcielenia,                
czyli zyskania poczucia ciała fizycznego.  

Rodzic odpowiada za przekazanie dziecku prawa do życia,          
z poczuciem, że świat jest przyjazny i życzliwy. Dlatego okres 
prenatalny jest niezwykle ważny, dla prawidłowego rozwoju 
dziecka. Już w tym okresie budujemy u dziecka poczucie 
pieczy, akceptację siebie i poczucie własnej wartości. Dlatego 
tak ważne są emocje i myśli, jakimi emanują przyszli rodzice.  

Po narodzinach: dotyk, tulenie i dbanie o ciało dziecka, buduje 
jego akceptację fizyczności, co później ułatwia nawiązanie 
relacji ze światem zewnętrznym. Kiedy dziecko czuje,                
że rodzic jest blisko i odpowiada na jego potrzeby, rozwija             
w sobie solidny fundament, na którym może budować swoją 
tożsamość i z lekkością wkracza w następny etap rozwoju. 

Brak obecności rodzica, zbyt szybka rozłąka dziecka z matką, 
porzucenie, przemoc, czy zaniedbanie, negatywnie wpływają 
na przepływ energii w czakrze podstawy, który przyczynia się 
do braku poczucia: bezpieczeństwa, dostatku, jak również            
w przyszłości, umiejętności budowania więzi i zaufania            
do drugiego człowieka. 
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Dziecko musi mieć zapewnioną świadomość obecności 
rodzica. Ciepło przytulenia, zapewnienie pożywienia,                
czy utulenie płaczu. To zwykłe czynności, ale niezwykle ważne 
dla prawidłowego rozwoju czakry podstawy u dziecka. 
Rodzicielstwo to wielka odpowiedzialność, ale i dar,                 
nie każdemu dany.  

Wiem, że nie każda matka, może zostać z dzieckiem w domu, 
do ukończenia przez nie 1 roku życia, ale to wcale nie zwalnia 
z dawania siebie, czy z odpowiedzialności za budowanie więzi. 
Wiem, że po ciężkim dniu zapewne „padasz z nóg”, ale kiedy 
tylko masz taką możliwość, daj siebie więcej. Nie ma nic 
piękniejszego od bycia i towarzyszenia dziecku w trakcie jego 
wzrostu. Kiedyś opuści rodzinne gniazdo i od ciebie, rodzica 
będzie zależeć, jak wysoko i daleko poniosą go, jego skrzydła. 

Brak prawidłowego przepływu energii w czakrze podstawy, 
w y n i k a j ą c e z n a s z e g o w c z e s n e g o d z i e c iń s t w a ,                  
często przyczynia się do zaburzeń masy naszego ciała.                                  
Aby zrekompensować sobie te braki, poczuć uziemienie, siłę       
i być zauważonym, często przybieramy na wadze. Z większą 
masą ciała nasza podświadomość czuje się solidniejsza.         
Temu aspektowi przyjrzymy się w oddzielnym rozdziale.  

Czakra podstawy to jedyna czakra, w porównaniu z innymi, 
która zawsze posiada aktywność energetyczną, ale w różnym 
jej stopniu.  
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Nigdy nie wykazuje braku aktywności, ponieważ bez niej,         
nie moglibyśmy funkcjonować na poziomie fizycznym. 

RÓWNOWAGA 

Miłość i szacunek do siebie pozwala wnikać energii pierwszą 
czakrą, dzięki czemu mamy poczucie ugruntowania oraz 
wewnętrznej siły. Posiadamy solidny fundament poczucia 
pieczy i w pełni bierzemy odpowiedzialność za swoje życie. 
Akceptujemy to, co fizyczne. Z szacunkiem i sympatią 
darzymy swoje ciało i wszystko to, co pochodzi od Matki 
Ziemi. Daje nam to poczucie obecności we własnym ciele, 
które jest silne i zdrowe.  

Z większą lekkością, przychodzi nam realizacja założonych 
planów i celi, bez względu na poziom ich trudności,                   
bo posiadamy pewność siebie i zaufanie. Dzięki akceptacji 
siebie i poczuciu własnej wartości, czujemy się twórczy                
i kreatywni. 

Jesteśmy elastyczni w kwestiach materialnych i towarzyszy 
nam poczucie dobrostanu w każdym jego przejawie.    
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NIEDOCZYNNOŚĆ  

Niedoczynność czakry podstawy, powoduje brak ugruntowania 
w świecie fizycznym oraz brak akceptacji materialnego ciała.         
Z trudnością identyfikujemy się ze swoją fizycznością. Pojawia 
się poczucie, że życie na Ziemi jest trudne i wszystko,                  
co nas otacza, jest w naszym poczuciu wrogie.   

Nasza przes t rzeń s ta je s ię p rze ładowana lękami 
egzystencjalnymi. Pojawia się walka o przetrwanie materialne   
i finansowe. Brak nam pewności siebie i zaufania, co wynika       
z braku poczucia gruntu pod nogami. Nasz instynkt 
samozachowawczy stoi pod znakiem zapytania. Z trudnością 
przychodzi nam zadbanie o to, co już posiadamy. 
Doświadczamy lekcji ubóstwa.  

Stajemy się bierni w podejściu do życia, działania i popadamy 
w lenistwo. W naszej głowie rodzi się tysiące planów                   
i pomysłów bez przyszłości.  

Niedoczynność energetyczna, na poziomie fizycznym, może 
przejawiać się depresją, gniewem i złością, która staje się 
formą obrony, a w skrajnych przypadkach utratą kontaktu            
z rzeczywistością i brakiem realizmu. Uciekamy się do marzeń, 
by oderwać się od tego, co fizyczne.  
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Możemy stać s ię zach łanni i odczuwać wieczne 
niezadowolenie, co wywołuj w nas, niekończącą się potrzebę 
zaspakajania własnych potrzeb. 

NADAKTYWNOŚĆ 

Nadaktywność powoduje, że dość intensywnie skupiamy się   
na osiągnięciu pieczy i wysokiego poziomu dobrobytu. Brakuje 
nam umiejętności zatrzymania się, mamy poczucie 
nieustannego działania bez zamierzonych efektów. 
Ukierunkowani jesteśmy na nieustanne, powiększenie swojej 
obfitości materialnej. Pojawia się chciwość i materializm.  

Nasza uwaga, skierowana jest również na wygląd ciała,               
w związku z czym, przywiązujemy do tego zbyt dużą wagę.  

Towarzysz nam obawa oraz strach o zdrowie i przetrwanie. 
Zaczynamy postrzegać, że życie to nieprzerwana walka. 
Doprowadzamy do intensywnego działania z tendencją              
do przemęczania się i braku odpoczynku. 

Na poziomie fizycznym mogą pojawić się kłopoty ze snem           
i nadpobudliwość, którą ciężko wyciszyć.   

Nadczynność czakry podstawy możemy zaobserwować          
m.in. u dzieci z ADHD. 
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 CZAKRA PODSTAWY W RELACJI PARTNERSKIEJ  

W relacjach partnerskich czakry dzielimy na energię męską          
i żeńską, które uwarunkowane są dawaniem i przyjmowaniem 
energii pomiędzy partnerami.  

Czakra podstawy ukierunkowana jest na męską energię 
dawania, która ma zapewnić poczucie bezpieczeństwa            
oraz ochronę i przeżycie. U mężczyzn jest czakrą dającą,        
czyli aktywną, a u kobiet przyjmującą, czyli pasywną.  

Większość współczesnych kobiet ma jednak problem                   
z przyjmowaniem męskiej energii na tym poziomie,                      
a przyczyną jest budowanie silnej niezależności.  

Dla zachowania zdrowego przepływu energii, w relacji 
partnerskiej, kobieta powinna zaufać mężczyźnie, że będzie        
on w stanie zadbać i zapewnić jej poczucie bezpieczeństwa.   

Nie mniej, jednak jeśli kobieta ma w swojej pamięci 
komórkowej rodowe scenariusze, traumy, bądź negatywne 
doświadczenie ograniczające zaufanie do mężczyzn, będzie 
miała trudności w przyjmowaniu jego męskiej energii. Z jednej 
strony, będzie przepełniać ją pierwotne pragnienie, silnego 
energetycznie mężczyzny, a z drugiej ograniczać ją lęki przed 
krzywdą, czy utratą niezależności. 
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Jeśli kobieta woli sama troszczyć się o swoje bezpieczeństwo, 
bierze na siebie męską funkcję i ujmuje swojej kobiecości.          
Jej czarka staje się aktywna, a mężczyźnie nie pozostaje nic 
innego, jak stać się pasywnym. On zaczyna przyjmować,            
a kobieta dawać energię. Taką sytuację zmienić jest niezwykle 
trudno.  

Kobieta mająca męską energię w podstawie może 
zaobserwować u siebie, silne, męskie cechy charakteru,                
a nawet posiadać męskie cechy w wyglądzie. Za wszelką cenę, 
będzie chciała dostarczyć swoim najbliższym poczucie 
ochrony i zapewnić przetrwanie. Ponieważ kobieta nie posiada 
bezpośrednio męskiej energii w podstawie, więc aby ją sobie 
zagwarantować, zaczynie pobierać ją z czakry sakralnej, 
pozbawiając siebie przy tym delikatności i subtelności 
kobiecej.  

Kiedy mężczyzna nie ma możliwości przekazać kobiecie 
męskiej energii podstawy, staje się agresywny, wybuchowy           
i zazdrosny. Mężczyzna czuje się wyczerpany nie tylko 
energetycznie, ale również fizycznie i spada jego               
potencja seksualna.  

Kiedy kobieta przejmuje rolę zapewnienia bezpieczeństwa          
w relacji, mężczyzna nie czuje się potrzebny i popada                 
w lenistwo. Odczuwa brak samorealizacji i brak potrzeby 
jakichkolwiek działań oraz często sięga po używki.  
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Kiedy stajesz się całością,                                                              
doświadczasz akceptacji i wewnętrznej ciszy. 

Wtedy Twoje ciało fizyczne staje się gotowe,                                              
by doświadczyć zmiany. 
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ĆWICZENIE IV 
∏ 
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TEST CZAKRY PODSTAWY  

     Odczuwam strach przed życiem. 

     Brakuje mi poczucia bezpieczeństwa w świecie 
fizycznym. 

     Mam trudności z samodzielnością. 

     Życie jest trudne i niesie cierpienie. 

     Odczuwam silną potrzebę kontrolowania swojego życia.  

     Odczuwam silną potrzebę kontrolowania innych.  

     Nie ufam ludziom.  

     Nie potrafię cieszyć się z małych rzeczy.  

     Nieustannie muszę walczyć.  

     Łatwo się denerwuję.  

     Brakuje mi spójności, zorganizowania i cierpliwości.  

     Nigdy nie kończę tego, co zacząłem. 
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     Nie doświadczam sukcesu.   

     Przywiązuję ogromną wagę do materializmu.  

     Pieniądze są najważniejsze. 

     Zdobyte pieniądze szybko tracę.  

     Mam problemy z poczuciem obfitości.  

      Jestem leniwy. 

     Chętnie planuje, ale nie podejmuję działania.  

     Uciekam do marzeń.  

     Mam problemy ze snem.  

     Odpoczynek to strata czasu.  

     Jestem przemęczony fizycznie i emocjonalnie.  

     Moje działanie nie przynoszą zamierzonych efektów.  

     Mam problem z akceptacją ciała fizycznego. 

     Wygląd zewnętrzny jest dla mnie najważniejszy.     

     Brakuje mi sił witalnych. 
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     Mam niską odporność. 

     Mam problemy z kręgosłupem. 

     Mam problemy z zębami. 

     Mam problemy z nogami.  

     Mam problemy z kośćmi.  

     Mam anemię.  

     Osteoporoza. 

     Choroby reumatologiczne. 

     Zwyrodnienia stawów. 

     Często towarzyszą mi stany depresyjne.  

Przyjrzyj się uważnie punktom, które zaznaczyłeś i wykonaj 
odpowiednią pracę z przekonaniami oraz z czakrą podstawy.  

'85



Kiedy akceptujesz siebie,                                                                              
akceptacja innych przestaje mieć znaczenie.                                                                
Wówczas jesteś w tej komfortowej sytuacji,                                                               
że albo cię lubią, albo nie,                                                                                   
albo są po Twojej stronie, albo nie.                                                                                      
A Ty jesteś na cudownej, mocnej pozycji,                                                                        
gdzie nie musisz się już tłumaczyć i niczego wyjaśniać. 
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Rozdział 8 
∏ 

Żywioł Ziemi 

Ziemia jest fundamentem naszego istnienia,                                                          
jest prawdziwym sercem życia. 
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Cierpliwość, Prawda, 
Niezawodność, Empatia

OKRES ŻYCIA    Dorosłość i starość 
             ZMYSŁ    Dotyk

PÓŁNOC 
ZIMA 
ZIELONY

Fundament świata materialnego i ciała 
fizycznego. Królestwo mądrości, 
wiedzy, siły, wzrostu i dobrobytu. 

Niosąca uzdrowienie.

DRZEWA 
Dąb, Sosna, Wiąz, Brzoza 

ROŚLINY 
Jęczmień, Zboża, Ryż 

ZWIERZĘTA 
Jeleń, Byk, Wąż, Pies,  

Koń, Wilk, Niedźwiedź 

MIEJSCA 
Ogrody, Parki,  

Pola, Lasy,  
Jaskinie 

KRYSZTAŁY 
Agat, Onyks,  

Czarny Turmalin, 
Hematyt, Kwarc 

INSTRUMENTY 
Bębny, Gongi 

PRZEDMIOTY 
Sól, Runy 

Naczynia gliniane



Natura to zespolenie wszystkich żywiołów, które nie mogą 
istnieć bez siebie nawzajem: powietrza, wody, ognia i ziemi. 
Każdy z nich ma bezpośredni wpływ na równowagę naszego 
świata wewnętrznego i zewnętrznego.  

Żywioły wspierają wszystkie dziedziny naszego życia.        
Dzięki ich energii, możemy przyciągnąć do swoje przestrzeni 
to, czego pragniemy lub rozstać się z tym, co nam nie służy. 
Wystarczy to spalić, zakopać w ziemi, odesłać z prądem wody, 
czy rozrzucić na wietrze. 

Żaden z nich nie ma przewagi nad pozostałymi. Muszą 
współistnieć w harmonii, która pozwala na wprowadzenie 
głębokiej integracji z życiem.  

Niektóre żywioły są nam bliższe, inne jakby mniej oswojone, 
ale każdy tak samo ważny dla zachowania harmonii i zdrowia.  

Ziemia jest fundamentem naszego istnienia, jest prawdziwym 
sercem życia. Wszystko, co widzimy i dotykamy, połączone 
jest z matką ziemią, tak jak nasze ciało, które jest narzędziem, 
poprzez k tóre doświadczamy świata f izycznego.                          
To właśnie ciało nadaje kolorytu naszym doświadczeniom,          
a troska o nie, jest odpowiedzią na to, jak czujemy się 
wewnętrznie i jak jesteśmy odbierani na zewnątrz. 
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Ziemia pokazuje nam, że wszyscy i wszystko żyje                         
w rytmicznym wszechświecie.  

To ona nas zasila i nadaje rytm życiu, począwszy od ziarna, 
przez kiełkowanie, plon i dojrzałość, aż po powrót do źródła. 
To typowa żeńska energia jest jak matka, która daje życie              
i opiekę, odżywia nas, chroni. Bez niej, nie byłoby życia.  

W niej jest nasz instynkt przetrwania i poczucie 
bezpieczeństwa. Zarządza energią dobrobytu, we wszystkich 
swoich przejawach. Urzeczywistnia nasze plany i marzenia. 

Zachowanie połączenia z energią Ziemi daje nam akceptację 
ciała fizycznego, dzięki czemu łatwiej jest nam patrzeć               
na siebie holistycznie. Nie da się dążyć do duchowego wzrostu, 
z pominięciem potrzeb swojego ciała. 

Żywioł ziemi zapewnia nam poczucie realizmu, czy praktyczne 
myślenie. Kiedy jest go za dużo, może tłumić spontaniczność, 
ograniczać horyzonty myślowe, prowadzić do materializmu, 
przesadnego planowania i niewolniczego trzymania się zasad. 

Brak zakotwiczenia w Ziemi wpływa niekorzystnie na nasze 
postrzeganie świata i postrzeganie siebie, jako istotę ludzką.  
Pojawia się problem z siłą przeżycia, wchodzimy w stan ofiary 
oraz jesteśmy niezdolni do kontrolowania swojego losu.  
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Odrzucamy fizyczność, co skutkuje chaosem w świecie 
wewnętrznym, jak i zewnętrznym.  

Mamy ograniczone postrzeganie rzeczywistości i pochopnie 
podejmujemy decyzje. Kłopoty finansowe, uczucie zagubienia, 
nieprzystosowanie do otaczającej nas rzeczywistości, 
lekkomyślność są przyczyną braku przepływu energii żywiołu 
Ziemi. 

To właśnie nasz związek z Ziemią otwiera nas na energię 
Kosmosu, dając poczucie jedności ze światem. 
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Zmiana zaczyna się od akceptacji,                                                                     
czyli zmiany nastawienia do tego, co chcesz zmienić.                                   
Zacznij od pokochania siebie, takim, jakim jesteś.                                     
Bez narzuconych od górnie stereotypów,                              
zachowań i sposobów bycia.                                                     

Traktuj siebie z niezwykłą łagodnością.                                               
Odejdź od krytyki, porównywania się i karania siebie.                            
Zakończ wpędzanie siebie w nieustanne poczucie winy.                                 
Nabierz dystansu do siebie i świata.                                                          
I pamiętaj, zawsze masz wybór, czy siebie kochasz, czy nie. 

Każdy z nas wkracza na drogę mistrzostwa                                               
nad samym sobą,                                                                                 
kiedy przejmujemy w posiadanie swoje życie.                                    
Posiadanie go w pełni pozwala być tu i teraz. 
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MEDYTACJA 

Zakotwiczenie w Ziemi  
∏ 
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ZAKOTWICZENIE W ZIEMI  

Wybierz się do miejsca pośród przyrody,                                                   
do miejsca, gdzie odczuwasz spokój i odprężenie.                                   

Nie ważne jakie miejsce wybierzesz,                                                       
czy to będzie przydomowy ogród, las, czy park w mieście. 

Zdejmij buty i stań boso z zamkniętymi oczami.                               
(Nasze stopy stanowią bezpośrednie połączenie z Ziemią.                          

Taki kontakt usprawnia nasz układ krwionośny,                              
oczyszcza krew i zasila czystą energią całe nasze ciało). 

Skieruj uwagę na oddech,                                                               
poczuj, jak powietrze przepływa przez Twoje ciało.  

Jak z każdym oddechem, wypełnia cię spokój i odprężenie.  

Twoje myśli przypływają i odpływają.                                                 
Nie kontroluj ich, po prostu pozwól im przypływać i odpływać.  

Swobodnie oddychasz i pozwalasz by Twój umysł,                          
całkowicie się wyciszył. 

Kiedy Twój umysł stanie się wyciszony i otwarty,                               
oczami wyobraźni, zobacz i poczuj,                                                    
jak Twoje stopy, niczym korzenie,                                                  

wrastają w ziemię, łącząc cię z Matką Ziemią.  
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Poczuj jak, z każdym oddechem, sięgają głębiej,                           
do samego jej centrum.  

Swobodnie oddychasz i odczuwasz tę niezwykłą więź,                                                     
która łączy cię z Matką Ziemią,                                                     

napełniając uczuciem bezpieczeństwa i spokoju.  

Poczuj, jak energia bezpieczeństwa, wnika przez Twoje stopy                              
i wypełnia całe Twoje jestestwo  

Poczuj, jak brązowo złota energia,                                                        
wnika przez Twoje korzenie                                                               

i wypełnia Twoje ciało energią Ziemi,                                               
a wraz z wydechem, Ziemia zabiera                                                    

wszelkie zwątpienie, lęki i zbędne emocje... 

Spokojnie oddychaj, pozostając w tym przepływie energii,                                 
między Tobą a Ziemią. 

Oddychasz ziemią, jej zapachem                                                        
i odczuwasz oparcie, jakie Tobie daje. 

Podziękuj Matce Ziemi i wraz z wydechem                                   
wyślij jej swoją miłość i wdzięczność.                                          
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Wyobraź sobie piękną, różową kulę miłości,                                             
która rośnie w Twoim sercu i z kolejnym oddechem,                                   

wyślij ją w głąb Matki Ziemi.  

Wtedy ona odpowie, wysyłając swoją miłość do ciebie. 

I poczuj jak z kolejnym wdechem, energia miłości Matki Ziemi,               
wnika przez Twoje stopy i wypełnia całe Twoje ciało.                                    

Oddychaj miłością, miłością Matki Ziemi. 

Oddychaj przepływem energii między Tobą i Ziemią. 

Pozostań w tym przepływie tak długo, jak tylko chcesz... 

Podziękuj sobie za ten czas i otwórz oczy. 
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Rozdział 9 
∏ 

Zmiana 

Wprowadzenie zmian w życie nie jest łatwe,                                                            
a chęć poddania się jest rzeczą normalną.  

Jednak każda zmiana,                                                                                  
stwarza nowe doświadczenia,                                                                                

od ciebie zależy, jakie one będą. 
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Każdy kurs Architekt Duszy to sztuka wprowadzenia teorii          
w życie i doświadczenie, czym jest i jak piękna może być 
zmiana. Właśnie dlatego grupowe sesje są takie inspirujące. 
Tam mogę zaobserwować zachodzące zmiany w każdym             
z uczestników. Z kolei uczestnicy, mają okazję przekonać się, 
jak wszyscy jesteśmy całością, złożoną z mniejszych 
kawałków, jednocześnie zachowując swoją indywidualność.   
To chwile, które dodają skrzydeł, a słowa znajdują swoje 
odbicie w rzeczywistości i przestają być już tylko słowami, 
stając się inicjatorami zmiany.  

Każda grupa jest indywidualna, ale na ogół każdą łączy coś 
wspólnego. Na jednym z kursów, grupa dostrzegła u siebie,    
ten sam problem: brak akceptacji siebie i nieustanne dążenie   
do spełniania oczekiwań innych, czego efektem było poczucie 
zmęczenia i wyczerpania fizycznego. Kiedy zapytałam ich,        
co by się stało, gdyby nigdy nie doświadczyli akceptacji? 
Odpowiedzieli, że czuliby się odrzuceni, a wtedy życie 
straciłoby sens. Odkryli w sobie lęk, który pozwalał innym        
na sterowanie ich życiem. Bali się odrzucenia, mimo że nigdy 
wcześniej nie doświadczyli tego uczucia. 

Doświadczenie to jeden z elementów, który nas kształtuje.  
Nasze relacje ze światem zewnętrznym, również mają ogromne 
znaczenia i wpływają na nasze samopoczucie emocjonalne, 
fizyczne oraz codzienne życie. Brak połączenia, brak harmonii              
z ziemią lub innym żywiołem odgrywa tu ogromną rolę.  

'98



Właśnie dlatego zwracam uwagę nie tylko na to, co jest              
na zewnątrz, ale i w nas samych. Obserwujcie siebie, w relacji 
z przyrodą, bo tylko tak zrozumiecie, jak bardzo złożoną istotą 
jesteśmy. Brak energii jednego pierwiastka żywiołu jest               
w stanie wywołać w naszej przestrzeni energetycznej                    
i fizycznej, takie same zaburzenia, jak życiowe doświadczenia. 

Grupa podczas kursu nauczyła się, jak ważne jest poczucie 
uziemienia i w jaki sposób łączyć się z ziemią, zapuszczając 
swoje korzenie w jej głąb, by poczuć bezpieczeństwo, 
akceptację i niezależność. Bez lęków przed odrzuceniem               
i potrzebą spełniania oczekiwań innych. Doświadczając 
uziemienia, natychmiast zauważyli, jak bardzo wcześniejszy 
brak akceptacji siebie, był czystą iluzją. Dziś akceptują siebie         
i potrafią postawić granice, dzięki zapewnieniu swojemu ciału 
połączenia z Ziemią. 

Codzienny bieg życia odrywa nas od tego, co naprawdę jest   
dla nas ważne. Zapominamy o tym, jak czerpać siłę i mądrość 
z natury lub jak posługiwać się intuicją w kształtowaniu swojej 
rzeczywistości. Na kursach okazuje się, jaka to łatwa, wręcz 
wrodzona umiejętność, a jak często trzeba o niej przypominać. 

Seanse grupowe mają różny bieg, ku wspomnieniom                    
z dzieciństwa, trudnym doświadczeniom życiowym,                 
czy pamięci naszych przodków.  
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Nie ważne gdzie jest źródło problemu, moje zadanie polega         
na pokazaniu Wam, jak do tego źródła dotrzeć w subtelny                   
i przyjemny sposób, by zmiana stała się dla was przygodą           
w odkrywaniu siebie i na zawsze zagościła w waszych 
przestrzeniach. W końcu zmiana, to jedyna sta ła                           
w naszym życiu.  
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Rozdział 10 
∏ 

Siła zapachu 

Jeśli robisz tylko to, co łatwe,                                                            
Twoje życie staje się trudne. 
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W rodzinnym domu nigdy się nie przelewało. Były dni lepsze     
i gorsze. Tata każdego dnia, długimi godzinami pracował,        
aby utrzymać rodzinę. Zabiegany, nie miał chwili, by spędzić        
z nami, choć odrobinę czasu. Nie wiem jak siostry, ale mnie 
osobiście bardzo brakowało tej męskiej energii, która w okresie 
dorastania, wzięła u mnie górę. Było we mnie dużo                       
z „chłopczycy” i o mały włos dziś byłabym w szeregach 
wojskowych, a nie tu gdzie jestem. 

Sięgam czasem pamięcią do dzieciństwa, by przywołać chwile 
spędzone z ojcem: 

To był piękny lipcowy dzień. Moja starsza siostra obchodziła 
swoje siódme urodziny. Tego dnia tata wyjątkowo nie 
pracował. Podszedł do mnie i zapytał, czy idę z nim kupić 
prezent dla siostry. Oczy zaświeciły mi się niczym latarnie             
i bez zastanowienia, wskoczyłam w sandały. Byłam gotowa                  
do wyjścia.  

W drodze powrotnej złapała nas burza, a raczej wielkie 
oberwanie chmury. Deszcz lał się z nieba bez końca, ulice 
zalewały potoki, a ja w swoich sandałkach, w sukience                
bez suchej nitki, z uśmiechem od ucha do ucha, z plastikową 
lalką pod pachą dla siostry, dzielnie kroczyłam trzymana             
za rękę przez tatę. 
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Tego dnia w powietrzu unosił się intensywny zapach deszczu, 
który zapisał się w mojej podświadomości, stając się 
wspomnieniem skojarzonym.  

Czyli formą programu, który wywołuje w nas konkretne 
emocje, bądź zachowania, w wyniku zaistnienia zewnętrznego 
czynnika, jak np. zapach.  

Dziś uwielbiam, kiedy pada. Zapach deszczu wypełnia mnie 
niezwykłą energią. Napędza do działania, tak jak wtedy,            
gdy przemoczeni wracaliśmy z ojcem do domu. Nawet na 
chwilę nie przeszło nam przez myśl, żeby zatrzymać się                
i przeczekać ulewny deszcz.  

Dlaczego zapach ma tak intensywny na nas wpływ?  

Zmysł węchu jest jednym ze środków naszej komunikacji          
ze światem i towarzyszy nam od narodzin. Możemy nie 
widzieć, nie słyszeć, ale nie możemy przestać oddychać.  

Co ważne, zmysł powonienia jest połączony bezpośrednio           
z ośrodkiem emocji. Zapach i emocja zakorzenione są w tych 
samych strukturach mózgu, które zaangażowane są                      
w formowanie nowych wspomnień, które zapisują się w naszej 
podświadomości. Żaden inny zmył, nie ma tak głębokich 
połączeń. 
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Zapach nabiera osobistego znaczenia w momencie skojarzenia 
z czymś, co ma dla nas emocjonalne znaczenie. Wiele badań 
wykazało, że wspomnienia wywołane przez zapach są dużo 
silniejsze i trwalsze, od tych wywołanych przez wzrok i słuch. 
Każdy z nas ma w pamięci kalejdoskop zapachów, 
odpowiadających za nastrój i wspomnienia. W wolnej chwili 
zastanów się, czy masz w swojej pamięci skojarzony zapach               
i jakie emocje wywołuje.  

Kiedy zapytałam swoich studentów, z czym kojarzy się im np. 
rodzinny dom, większość swoje wspomnienia przekładała 
właśnie na zapach (domowego obiadu, szarlotki pieczonej 
przez mamę, czy porannego aromatu kawy).  

Wiele naszych wyborów dokonaliśmy za pośrednictwem 
powonienia, nie zdając sobie z tego sprawy, gdyż zmysł ten 
działa poza naszą świadomością. To, co jest znane, bezpieczne, 
powszednie jest wycinane przez zmysł węchu dla naszego 
komfortu. Na poziomie świadomym docierają do nas tylko 
nowe zapachy.  

Dzięki świadomości wpływu rozmaitych zapachów na naszą 
osobowość możemy poprawiać swoje zdrowie, samopoczucie, 
zredukować stres, a nawet podnieś wydajność fizyczną                 
i  umysłową. Każdy z nas może stworzyć swój indywidualny 
wachlarz zapachowych skojarzeń, które ułatwią nam codzienne 
życie. 
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Efekt natychmiastowego odprężenia możemy uzyskać, 
wybierając wyrazisty aromat, który połączymy z medytacją 
relaksującą. Po kilku takich sesjach, jeśli nie będziesz miał 
czasu na medytację, sam zapach wprowadzi cię w stan 
relaksacji.  

Nasza zdolność przypominania sobie informacji może 
wzrosnąć, jeśli będziemy wdychać zapach, który wąchaliśmy 
podczas nauki. Warto zatem w trakcie nauki zapalić 
kadzidełko, a na egzamin zabrać ze sobą dyfuzor z olejkiem         
o tym samym zapachu. Każda czynność może być wypełniona 
zapachem.  

Jedna minuta pełnego skupienia jest korzystniejsza                                
niż zmuszanie się do dłuższych medytacji.                         

Codziennie rano, usiądź spokojnie i przez minutę rób „nic”.  
Wsłuchaj się w rytm swojego serca.                                               
To niesamowite, jak tylko 1 minuta,                                                  

pomoże Ci się przegrupować i zwiększyć przejrzystość myśli. 

Możesz stopniowo, zwiększać czas,                                                         
jeśli tylko znajdziesz miejsce w swojej przestrzeni,                 

właśnie dla siebie. 
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ZAPACHY DLA CZAKRY PODSTAWY  

OLEJEK CEDROWY 

Zapach olejku cedrowego wiąże się z ziemskimi siłami                 
i istotami natury. Wspiera oraz wzmacnia energię życiową. 
Wprowadza spokój i poczucie bezpieczeństwa, płynącego             
od Matki Ziemi.  

Ma silne właściwości oczyszczające. Trudne chwile, zmienia   
w mądrość i siłę duchową. Pomaga w uwalnianiu negatywnych 
emocji.  

Cedr symbolizuje również obfitość i płodność. 

OLEJEK GOŹDZIKOWY 

Olejek goździka oczyszcza i uwalnia zastałą energię w czakrze 
podstawy. Wspiera oczyszczanie naszego pola energetycznego.  

Silnie związany z bogactwem. Symbolizuje wszelką 
pomyślność – obfitość materialną, jak i duchową. 
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Rozdział 11 
∏ 

Czakra Podstawy - 
Równoważenie  
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ENERGIA KOLORU  

Energię koloru, dzięki silnemu oddziaływaniu na naszą 
podświadomość, możemy wykorzystać do poprawy naszego 
stanu umysłowego, emocjonalnego i fizycznego. W swojej 
pracy bardzo często wykorzystuję energię koloru, na każdym 
poziomie uzdrawiania, a szczególnie w pracy z dziećmi,             
co przynosi piękne efekty,  w subtelny sposób.  

Częs to py tac ie mnie , j ak p racować z ko lorem?             
Wykorzystuje dwie techniki: 

praniczną - energetyczne przesyłanie kolorowej prany oraz  
fizyczną - z wykorzystaniem dowolnej formy jak: kryształy, 
akcesoria odzieżowe, biżuteria. 

Prana to bioenergetyczne kule, które bez udziału naszej 
świadomości, nieustannie są pobierane ze słońca, powietrza             
i ziemi przez nasze czakry: 

- pranę słoneczną pobieramy przez czakrę splotu słonecznego 
oraz korony,                                               

- pranę powietrzną przez małą czakrę śledziony, 

- pranę o częstotliwości ziemi przez czakrę podstawy (stopy)        
i czakrę pępkową. 
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Następnie w zachodzi w nich proces rozszczepienia światła 
białego, na jego elementy składowe, czyli sześć barw 
odpowiadającym kolorom tęczy - żółty, pomarańczowy, 
czerwony, zielony, niebieski i fioletowy.  

Uzyskana kolorowa prana jest rozprowadzana do pozostałych 
czakr i organów wewnętrznych, zasilając je energią. 
Zaburzenie pobierania i rozprowadzania prany po ciele 
skutkuje zaburzeniami zdrowotnymi na poziomie fizycznym.  

Pracując z praną, kierujemy się intencję oraz wizualizacją 
wybranego koloru. Biała prana jest mieszaniną barw i ma 
zastosowanie ogólne. Dla lepszych efektów uzdrawiania 
wykorzystujemy pranę kolorową, która ma większą moc               
i zawężone działanie. Należy mieć na uwadze, że kolor nigdy 
nie może być w pełni nasycony, lecz stonowany i najlepiej 
łączony z bielą, która pochłania ewentualny nadmiar koloru. 
Zbyt silne nasycenie prany kolorem, może przynieść efekty 
odwrotne do zamierzonych.    

Decydując się na pracę z kolorem, zachęcam na początek 
technikę fizyczną, wybierając do pracy kryształy. W świecie 
duchowym kolor ma pierwszeństwo nad formą. Dlatego 
dobierając kryształy, nie musicie znać właściwości 
poszczególnych kamieni, po prostu kierujcie się kolorem.  
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Pracując z kolorem, możemy zaobserwować, że jedne kolory 
przyciągają nas, a z innymi nie czujemy się komfortowo.            
Im większy dyskomfort, to znak, aby przyjrzeć się ciemnej 
stronie koloru i popracować nad jego aspektem w naszej 
osobowości. 

CZERWONY 

Kolor czerwony pobudza i harmonizuję czakrę podstawy. 
Symbolizuje siłę życia, nadając rytm istnienia wszystkiemu. 
Pracując z czerwienią, stajemy się bardziej świadomi swoich 
emocji, dzięki czemu łatwiej nawiązujemy porozumienie             
z innymi ludźmi i z samym sobą. Otwieramy się na empatię, 
miłość, radość i współdziałanie. 

Czerwień poprawia nasze zdolności umysłowe i pobudza           
do aktywności fizycznej. Wzmacnia w nas naszą pasję                  
i otwiera na sukces, a dzięki poczuciu wiary w siebie (jaką nas 
wypełnia), stajemy się samodzielni i wytrwali w dążeniu            
do celu. Wypełnia odwagą, entuzjazmem oraz oczyszcza nasz 
umysł z toksycznych myśli i emocji. 

Na poziomie fizycznym ma silne działanie wzmacniające, 
pobudzające i ogrzewające. Leczy przeziębienia, grypę, odrę          
i choroby żołądkowe.  
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Osoby chorujące na żółtaczkę, epilepsję, cierpiące                      
na niedowłady kończyn, powinny wspierać swoje procesy 
lecznicze właśnie czerwienią. 

Czerwony kolor pobudza krążenie, przemianę materii                   
i odbudowę komórkową tkanek. Leczy wewnętrzne                       
i zewnętrzne rany. Wzmacnia osłabione organy oraz układ 
kostny. Polecam do pracy z bólami pleców, dzięki 
rozkurczowym działaniom, korzystnie wpływają na pracę 
mięśni, poprawiając stan naszego kręgosłupa.  

Posiada również właściwości rozkurczowe, które sprawdzają 
się przy astmie i problemach z krążeniem. Osoby starające się 
o potomka powinny otaczać się czerwonymi akcentami. 

Wibracja czerwieni, wykorzystywana jest do reanimacji osób    
w stanie nieprzytomnym, a nawet do przedłużania życia 
umierających. 

Czerwień ma również swoją ciemną stronę. Jej nadmiar 
wywołuje porywczość, bunt, agresję, frustrację, brak 
cierpliwości i egoizm. Osoby niestabilne emocjonalnie,               
w stanach lękowych i depresyjne powinny unikać czerwieni.  
W takich przypadkach dobrze jest połączyć czerwień                      
z zielenią, niebieskim lub pomarańczowym.  

'111



 

 

 

 

 

'112

Mądrość, Godność, Miłość
Seksualność Empatia 

Pasja 
Siła 

Motywacja 
Odwaga i Entuzjazm 

Wiara w siebie

WZMACNIA- POBUDZA- OGRZEWA

układ krążenia, układ kostny i mięśniowy, poprawia przemianę materii,            
odbudowa komórkowa tkanek, wzmacnia osłabione organy                             

i korzystnie wpływa na płodność

depresja, lęki, nadpobudliwość, 
agresja, zwężenie naczyń 

krwionośnych,            
osłabienie ciała

przeziębienia, grypa, odra, 
choroby oskrzeli, astma, alergia, 
choroby serca dla poprawienia 
krążenia, dolegliwości kostno- 

mięśniowe, niedowład, 
zmęczenie

Frustracja, Złość, Bunt, 
Agresja, Egoizm,  

Brak cierpliwości, Lęk



KRYSZTAŁY 

Wszystko we wszechświecie jest ze sobą połączone,                 
tym samym, tętniące życiem, przepływem energii. Ten sam 
przepływ łączy świat kryształów, roślin, zwierząt i ludzi.        
Tylko człowiek, zwykł postrzegać siebie jako istotę, mającą 
prawo być poza tym przepływem. Poprzez umysł, próbuje 
nadać rytm swojemu życiu. Tworzy iluzję oddzielenia                   
i nieustanne poczucie zagrożenia. Człowiek żyjący w świecie 
umysłu zapomniał, że prawdziwe połączenie, przechodzi przez 
serce. To właśnie ta nić daje nam poczucie, że żyjemy,                 
a wszystko wokół nas tętni życiem, które powinniśmy 
szanować, w każdym jego przejawie. Bez tego połączenia 
tracimy swoją energię, witalność, czujemy się słabsi                      
i chorujemy.  

Kiedy łączymy się z innymi światami (zwierząt, roślin, 
k a m i e n i ) r y t m e m s e r c a , o t r z y m u j e m y d o s t ę p                              
do nieograniczonego zasobu energii ziemi i całego 
wszechświata. Na tym połączeniu, budujemy swoje poczucie 
bezpieczeństwa, przynależności i jedności. 

Kryształy to jedne z najdłużej żyjących, niezwykłych istot. 
Przepełnione energią i magią całego Kosmosu, która                     
w cudowny sposób, nawiązuje kontakt z naszym polem 
energetycznym. 

'113



Przemawiają do nas, wibrując kolorem, kształtem i strukturą 
krystaliczną. Odbierając ich przekaz, uruchamiamy procesy 
regenerujące, samo-uzdrawiające oraz transformujące naszą 
świadomość.  

Energia kamieni jest niezmienna i to, w jaki sposób                     
ją odbierzemy, zależy tylko od nas. Każdego dnia wibrujemy 
inną energią i mamy inne potrzeby energetyczne oraz fizyczne, 
dlatego codziennie możemy odczuwać inne działanie,               
tego samego kamienia. 

Zawsze, kiedy wybieram kryształ, kieruje się intuicją, jednak 
mam na uwadze, że jako istoty żyjące i one nas wybierają.   

Czasem po prostu trzymam kamień w dłoni, pijąc ulubioną 
herbatę, noszę w postaci biżuterii, układam na ciele w postaci 
siatki krystalicznej złożonej z wielu różnych kryształów,               
by wzmocnić procesy zdrowotne, a innym razem tworzę 
kryształowe mandale. Każdy sposób jest dobry, na ich subtelne 
doładowanie. 
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ONYKS  

Symbol wewnętrznej siły, wytrwałości, 
determinacji i odwagi w osiąganiu 
z a m i e r z o n e g o c e l u , n a w e t t e g o 
najtrudniejszego.  

Wnosi równowagę do naszego ciała                 
i umysłu, przyspieszając regenerację 
zarówno w wymiarze fizycznym, jak                
i psychicznym. Łagodzi nasze emocje, 
poczucie presji czasu oraz skutki stresu.  

Pomaga uporać s ię z nega tywnym 
myśleniem i ułatwia podejmowanie trudnych decyzji. 
Wzmacnia spostrzegawczość, poprzez umiejętność skupienia 
uwagi na szczegółach. Uczy cierpliwości i samodyscypliny.   

Onyks to odpowiedni kamień dla uczniów, studentów              
oraz menadżerów.  

Na poziomie fizycznym wzmacnia układ nerwowy, kostny            
i immunologiczny. Usprawnia funkcje układu rozrodczego  
oraz regeneruje nerki. Łagodzi zaburzenia neurologiczne. 
Wspiera procesy leczenia zapalenia stawów, choroby jelita 
grubego, astmę i alergię. Pomaga w leczeniu wszelkich 
dolegliwości skórnych. Stosowany również w leczeniu chorób 
oczu.  
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SIŁA 

Cnoty 

Cierpliwość 
Samodyscyplina 

Odwaga   
Wytrwałość



HEMATYT 

Symbol siły, wytrwałości i wierności 
wyznawanym zasadom. Pogłębia 
naszą świadomość i wzmacnia wolę, 
dzięki czemu łatwiej jest nam osiągać 
wyznaczone cele i zrealizować 
marzenia. Usuwa z naszej drogi 
przeszkody.  

Uziemia i uspakaja. 

Wspiera osoby nieśmiałe, zwiększając 
ich poczucie w łasnej wartości                  

i pewności siebie. Z jego wibracją, doświadczenia życiowe, 
przybierają formę nauki, a nie porażki. 

Hematyt to również kamień ochronny – wzmacnia nasze pole 
energetyczne przed niechcianymi energiami i je oczyszcza. 

Na poziomie fizycznym wspiera układ krwionośny                       
i krwiotwórczy. Hamuje krwawienia, reguluje menstruację, 
nadciśnienie i zapobiega nadmiernym skurczom mięśni.          
Leczy choroby pęcherza i pomaga w dolegliwościach 
kręgosłupa. Wspiera walkę z nałogami. Poprawia koncentrację. 
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OBFITOŚĆ 

Cnoty 

Miłość 
Inspiracja 
Odwaga  

Motywacja 
Oczyszczenie 



AGAT 

Kamień równowagi f izycznej , 
in te lektualnej i emocjonalnej .        
Doda je ene rg i i , j ednocze śn ie  
zachowując odpowiedni poziom 
uziemiania. Wzmacnia ciało, ducha         
i nasz związek z Ziemią. Harmonizuje 
i aktywizuje każdą czakrę.  

Równoważy nasz p i e rwias t ek              
yin i yang, poprawiając przy tym 
nasze relacje damsko - męskie.  

Uzdrawia żale z przeszłości i pomaga zaakceptować 
rzeczywistość, taką, jaka jest. Łatwiej rozumiemy okoliczności, 
w jakich się znajdujemy w danym momencie, wprowadzając 
spokój i harmonię.   

Podnosi naszą samoocenę, kreatywność i otwiera na jasną,            
i wyraźną komunikację ze sobą oraz ze światem zewnętrznym. 
Chroni przed negatywnymi energiami i toksycznymi ludźmi. 
Szczególnie polecany dzieciom oraz kobietą w ciąży. 

Na poziomie f izycznym łagodzi uk ład nerwowy.                   
Leczy bezsenność. Wzmacnia serce i ograny rozrodcze. 
Uśmierza bóle głowy, żołądka i leczy choroby skóry.          
Wspiera układ immunologiczny.  
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OCHRONA 

Cnoty 

Spokój 
Równowaga 
Akceptacja 

Komunikacja



RUBIN 

Kamień bogactwa i obfitości, nie tylko            
w sferze materialnej, ale również wpływa      
na dostatek uczuć w relacjach partnerskich, 
wysoką pozycję społeczną, czy zawodowy 
prestiż. Dodaje odwagi do działania                  
i realizacji własnych marzeń oraz pasji.  

Wzmacnia w nas miłość do życia, motywuje 
i inspiruje. Odbudowuje wiarę i ugruntowuje 
naszą pewność siebie. Zapewnia nam 
entuzjazm, nawet w trudnych sytuacjach.  

Pomaga wprowadzić zmiany w życiu                
i uwalniać stare wzorce myślowe, a harmonizując nasze myśli, 
ułatwia wyciszenie i odpoczynek. Jego energia, wypełniania 
„dz iu ry” w po lu ene rge tycznym, dz ięk i czemu,              
dodatkowo rewitalizuje w stanach zmęczenia i wyczerpania. 

Na poziomie fizycznym, korzystnie wpływa na układ 
krwionośny. Wspiera pracę serca m.in. po stanach zawałowych 
oraz poprawia krążenie. Polecany osobom z niskim ciśnieniem. 
Łagodzi dolegliwości menstruacyjne. Uśmierza dolegliwości  
w górnym odcinku kręgosłupa. Wzmacniając naszą odporność. 
Wykorzystywany do leczenia infekcji wirusowych i gorączki.  
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OBFITOŚĆ 

Cnoty 

Miłość 
Inspiracja 
Odwaga 

Motywacja 
Oczyszczenie



ENERGIA DRZEW 

O dobroczynnym działaniu drzew nie trzeba chyba nikogo 
przekonywać. W końcu to ogromna fabryka tlenu: jedna 
dorosła sosna „produkuje” tlen niezbędny do życia trzech osób. 
Drzewa, podobnie jak ludzie, pobierają energię z kosmosu,           
z ziemi i powietrza. Są źródłem mądrości wszechświata. 

Kiedy wchodzę w przestrzeń drzew, jestem świadoma,                
że wchodzę do domu rozmaitych eterycznych istot, więc moja 
postawa jest taka, jaką oczekiwałabym od gościa w swoim 
domu. Wybieram drzewo, które najmocniej mnie przyciąga, 
kładę dłoń na pniu i pytam o zgodę, zanim zechcę zaczerpnąć 
energię lub skorzystać z jego mądrości. 

Większość drzew, chętnie przyjmuje naszą prośbę, jeśli jednak 
po zapytaniu, odczujesz negatywne wrażenia, wycofaj się             
ze swoich zamiarów i wybierz inne drzewo, inny kamień.  

Mając zgodę, wystarczy, że się przytulisz, obejmiesz rękoma, 
oprzesz plecami lub po prostu usiądziesz przy nim, zamkniesz 
oczy i wsłuchasz się w szum liści i… zaczniesz z nim 
rozmowę. 

Na zakończenie, w ramach wdzięczności, pozostawiam 
prezent, zwykle w postaci małego kamienia.  

'119



BRZOZA 

Kontakt z brzozą działa na nas uspokajająco, wzmacniająco           
i odmładzająco. Drzewo długowieczności, zwiastunka 
szczęścia.  

Wielka uzdrowicielka, która oczyszcza nasze ciało fizyczne 
oraz c ia ła subte lne , z wszelkich zanieczyszczeń 
energetycznych i chorobowych.  

Jej energia harmonizuje nasz pierwiastek żeński, nadając nam 
delikatności i subtelności energetycznej oraz fizycznej.  

Jest jak matka, która otacza nas ciepłą, matczyną miłością, 
dając pocieszenie i wsparcie. Jest ukojeniem dziecięcych 
smutków, bez względu, czy jesteś dzieckiem, czy już dorosły. 
Każdy z nas ma w sobie wewnętrzne dziecko, które pod stertą 
codzienności, często zostaje zapomniane, a dzięki miłości 
brzozy, na nowo zostaje rozbudzona w nas dziecięca radość 
istnienia. 

Symbolizuje mądrość przodków, otwierając przed nami drzwi 
do wiedzy i twórczości naszych pokoleń.  
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SOSNA 

Sosna to drzewo, które łączy niebo i ziemię, odżywiając naszą 
duszę. Symbol odwagi i męstwa. Ma silną aurę, która wspiera 
podejmowanie trudnych decyzji. Uwalnia od poczucia winy, 
wycisza i uspakaja.  

Uczy stawiania granic fizycznych i mentalnych. Usuwa nasze 
własne ograniczenia, pokazując, że każdy z nas jest twórcą 
swojego życia.  

Sosna rozbudza naszą intuicję i uczy nas, jak wejrzeć w głąb 
samego siebie, by odnaleźć zrozumienie, kim jesteśmy                  
i kim chcemy być. 

WIĄZ 

Drzewo wybaczenia i pojednania. Opiekun samotnych. 
Uśmierza ból rozstania, kołysząc w swej energii miłości                
i wybaczenia, złamane serce.  

Napełnia zrozumieniem i akceptacją. Uczy tolerancji dla 
drugiego człowieka.  
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Wprowadza niezwykłą harmonię w nasze pole energetyczne, 
dzięki czemu, pojawia się zrozumienie własnych myśli                 
i poglądów. Z większą lekkością przechodzimy do działania, 
dzięki motywacji, jaką nas otacza.  

DĄB 

Dąb jest drzewem siły, wytrwałości i długowieczności.            
Staje się dla nas wsparciem w trudnych chwilach. Jego siła, 
poprowadzi nas przez wyboiste ścieżki życia i pomoże 
odzyskać wiarę w siebie.  

Emanuje bardzo silną męską energią. Napędza naszą 
wewnętrzną moc i energetyzuje do działania.  

Dąb posiada również silną wibrację ochronną. Wypełnia naszą 
przestrzeń poczuciem bezpieczeństwa. Uzdrawia lęki, dzięki 
czemu odzyskujemy energię życiową, doświadczając 
uzdrowienia duszy. Wprowadza spokój do chaosu myśli               
i emocji. 

Symbol mądrości. Pomaga nam zrozumieć swoje zachowanie        
i postępowanie. Wycisza nasze ego i budzi w nas pokorę. 
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Rozdział 12 
∏ 

Pokochaj siebie  

Przestań bać się robić to, co „trudne”.                                                      
Twoje marzenia są na wyciągnięcie ręki.                                                                        

Nic nie stoi na ich drodze poza tym,                                                             
który codziennie rano spogląda w lustro                                                             

i mówi: nie dam rady, nie zasługuję, nie mam siły... 
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To, co dostajesz w życiu, dostajesz w oparciu o to, co sam 
dałeś. Więc jeśli sam siebie nie akceptujesz, to jak inni mają 
darzyć ciebie akceptacją? Wszystko ma swój początek w nas.  

Kiedy akceptujesz siebie, akceptacja innych przestaje być 
ważna. Dlatego przestań kurczowo trzymać się tego,                   
co jest sztuczne i nieprawdziwe. Przestań traktować siebie zbyt 
serio. Przestań chcieć się zmienić tylko po to, by się podobać 
innym. Pozwól sobie na własne ułomności.  

Pokochaj siebie i swoje ciało takie, jakie jest teraz. Bo tylko 
miłość i akceptacja pozwala na doświadczenie zmiany jakiej 
pragniesz. Trudno jest zmienić coś, czego się nie akceptuje. 

Nikt nie jest doskonały. Zawsze będzie coś, co zechcemy 
zmienić, bo zmiana jest częścią naszej ewolucji. Jednak nie 
skupiaj swojej uwagi na tym, co wymaga zmiany,                       
bo tak oddalasz się od działania. Tylko poddając się działaniu, 
doświadczysz transformacji, która wcześniej była Twoim 
celem, przykrytym pod stertą oczekiwań i samokrytyki. 

'124



ĆWICZENIE V 
∏ 
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KOCHAM SIEBIE ZA... 

W życiu każdego człowieka są dwa najważniejsze aspekty:                          
to bezpieczeństwo i akceptacja.  

Kiedy jednego z nich brakuje,                                                                   
nie mamy mocy i siły, by podążać wyznaczoną drogą. 

Łatwiej jest skupić swoją uwagę na tym,                                  
czego nie akceptujemy, niż na tym, co dobre i właściwe.     

                                                          
Znajdź chwilę i wypisz wszystko to, za co siebie kochasz,                                   

za co siebie akceptujesz, właśnie takim, jakim jesteś.                                      
I od teraz skupiaj swoją uwagę na pozytywach                                             

by jeszcze więcej, pozytywnej energii doświadczać.     
   

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

...................................................................................................... 

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

...................................................................................................... 
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AKCEPTACJA 

W pogoni za akceptacją wystawiamy swoje ciało na wielkie 
próby. Za wszelką cenę chcemy je sobie podporządkować, 
poprzez robienie rzeczy, które nie dają zadowolenia.  

Odmawiamy sobie jedzenia, zmuszamy się do ćwiczeń, 
stosujemy specjalnej, najmodniejszej w danej chwili diety cud, 
które najczęściej kończą się fiaskiem. Najpierw chudniemy,          
a potem szybko przybieramy na wadze. To doprowadza              
do ciągłego braku zadowolenia z siebie i poczucia porażki.             
Z każdą kolejną porażką utrwala się w nas przekonanie,             
że następna próba, też zakończy się niepowodzeniem.              
Nie mniej jednak ciągle powracamy do starych zachowań,          
bo wydaje nam się, że będziemy szczęśliwi, gdy zmienimy 
swoje ciało. I tak stajemy się coraz bardziej nieszczęśliwi              
z powodu narzuconych sobie ograniczeń. 

Nie zdajemy sobie nawet sprawy, że im bardziej chcemy 
zmienić swoje ciało, tym bardziej się od niego izolujemy              
i oddzielamy. Im większe oddzielnie od ciała, tym większe 
oddzielnie od fizycznego aspektu życia. To powoduje 
niedostatek, brak samorealizacji, brak bezpieczeństwa itp. 
Zaburzona zostaje nasza harmonia pomiędzy poziomem 
duchowym a fizycznym i doświadczamy oddzielenia. 
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Pokochaj siebie takim, jakim jesteś . Obchodź się                         
ze sobą łagodnie i z miłością. Zrezygnuj z krytyki i oceniania 
siebie. Pomyśl o wszystkich swoich porażkach, upadkach              
i zapamiętaj, że „błędy” są jedynymi momentami, kiedy 
naprawdę możemy się uczyć.  

Były one potrzebne tak samo tobie, jak i osobom, na których 
życie wpływały. Zastanów się, co dobrego wniosły do Twojego 
życia i idź dalej. 

Przestań skupiać się na swoich doświadczeniach jako                 
na problemie, bo tak zaniedbujesz siebie i przestajesz                    
być całością, a tylko tak posiadasz siłę i moc twórczą.   

Już dziś stań się alchemikiem obserwacji i zmieniaj swoje 
doświadczenia w świadomość. Bądź obserwatorem swojego 
życia, wyprowadź się z przeszłości i przestań martwić się              
o przyszłość. Lepszą przyszłość stwarzasz tworząc dobrą 
teraźniejszość. Moc jest w chwili obecnej.  

Kiedy będziesz obserwować siebie i to, co dzieje się w Twojej 
przestrzeni, łatwiej znajdziesz akceptację i zrozumienie tego, 
co właśnie doświadczasz. Tym samym otwierasz przestrzeń       
na to, czego pragniesz.  

Nie chodzi tu o to, by zmuszać siebie do kochania i akceptacji 
wszystkiego i wszystkich, ale by zrozumieć, z czego wynika 
brak akceptacji, która jest klucze do zmiany.  
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Masz moc, by zmienić przeszłość.                                                               
Zmieniając przeszłość, zmieniasz swoje ciało.                                                   
Odrzuć stare wzorce myślowe,                                                                          
zmień swoje zachowania i reakcje na doświadczenia.                                         
Obserwuj swoje emocje,                                                                                   
uwolnij urazy i lęki.                                                                                              
W ten sposób wzmocnisz samoakceptację i miłość do siebie. 
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Rozdział 13 
∏ 

Czakra sakralna  
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Pycha 
Brak szacunku dla 

drugiego człowieka 
Silny popęd 
seksualny 

Naruszanie granic 
innych 

Oderwanie od 
rzeczywistości  

Cel ponad wszystko 
Wahania nastrojów  

Nałogi

Przygnębienie 
Brak radości 
Wycofanie 
Oziębłość 
Brak pasji  

Lęki  
Niska samoocena  

Wstyd 
Brak akceptacji 

ciała 
Nałogi

KOLOR PODSTAWOWY  
Pomarańczowy 

KOLOR 
UZUPEŁNIAJĄCY 

Oliwkowa zieleń

Radość 
Pasja 

Kreatywność 
Zmysłowość 
Akceptacja 

Obfitość 
Odpowiedzialność 

Szacunek dla 
drugiego 

człowieka  
Poczucie własnej 

wartości

WIEK ROZWOJU 
Do 2 roku życia 

ŻYWIOŁ 
Woda 

ZMYSŁ 
Smak 

KRYSZTAŁY 
Karneol, Kwarc Pomarańczowy,  

Tygrysie Oko 
ZAPACH 

Drzewo sandałowe, Róża, Wanilia



NA POZIOMIE FIZYCZNYM ZARZĄDZA: 

- układem płciowym 

- układem wydalniczym 

- gardłem i tarczycą 

- zmysłem smaku 

Pośredni wpływ ma na:  

układ limfatyczny i jelito grube 
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Czakra sakralna mieści się w lini poniżej pępka i promieniuje 
kolorem pomarańczowym. Brak przepływu energii w drugiej 
czakrze, będzie skutkować słabą czakrą serca oraz gardła,    
k tó ra odpowiada m. in . za zdo lno śc i umys łowe .               
Natomiast pracę czakry sakralnej, warunkuje energia czakr: 
podstawy, trzeciego oka oraz korony. Kiedy pomiędzy 
czakrami podstawy i sakralną jest zrównoważony przepływ, 
wówczas doświadczamy poczucia obfitości i dobrobytu 
materialnego, który oczywiście wiąże się z naszym system 
przekonań na temat pieniędzy. 

Czakra sakra lna to cen t rum energ i i seksua lne j .                  
Pozwala odczuwać wewnętrzną energię kobiecą i męską- 
zarządza równowagę energii yin i yang. To ośrodkiem 
budowania rodziny oraz więzi międzyludzkich, zwłaszcza tych 
wobec przeciwnej płci.  

Łączy nas z pamięcią i mądrością przodków oraz przechowuje 
wspomnienia związane z doświadczeniem krzywdy. To właśnie 
czakra seksualna odpowiada za nasze przywiązanie się               
do przeszłości, czy przedmiotów. Zarządza energią 
zmysłowego i świadomego czerpania przyjemności z życia 
oraz siłą twórczą. 
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Czakra sakralna emanuje mocą życia, dlatego na tym poziomie 
mogą podłączać się niefizyczne byty, które pobierają naszą 
energię, zakłócając w ten sposób przepływ energii                          
i prawidłową pracę wyższych czakr.    

Czakra sakralna rozwija się pomiędzy 6 miesiącem a drugim 
rokiem życia. Dzięki niej, na podstawie obserwacji środowiska, 
czerpiemy naukę języka emocji. 

Na tym etapie, dziecko doświadcza niezwykłego bogactwa 
wrażeń zmysłowych. Zwiększa się wrażliwość na kolory              
i dźwięki, które przyczyniają się do zmysłowego uczenia się 
przez dziecko świata, a jego aktywność ruchowa,            
dodatkowo wzmacnia wrażenia zmysłowe.  

Aby zapewnić dziecku prawidłowy rozwój czakry sakralnej, 
niezwykle ważny jest dotyk, przytulenie i bliskość rodzica. 
Odgrywają one kluczową rolę w prawidłowym rozwoju 
własnej akceptacji i poczucia własnej wartości u dziecka. 
Ważna jest również świadomość rodzica, tego, co czuje, mówi 
i w jaki sposób wyraża swoje emocje, by uniknąć projekcji          
na dziecko własnego, często negatywnego postrzegania świata. 
Z jednej strony, należy dać dziecku przestrzeń i swobodę,          
a z drugiej poczucie naszej obecności, by mogło czuć się 
bezpiecznie i z łatwością eksplorowało otoczenie.  
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Dziecko, które nie doświadcza czułości ze strony najbliższych, 
wyrośnie w przekonaniu: braku zasługiwania, które będzie 
miało wpływ na wiele obszarów jego dorosłego życia                
oraz przyczyni się do problemów z fizyczną bliskością.  

Natomiast dziecko, którego rodzice naruszali jego przestrzeń, 
poprzez: nakazy, zakazy, karanie i bicie, nie będzie posiadać 
umiejętności budowania zdrowych granic w relacjach 
międzyludzkich. Może stać się wycofane lub zbyt intensywne 
w swoich zachowaniach.  

To również czas, kiedy dziecko zaczyna obserwację relacji 
swoich najbliższych (to jak siebie wzajemnie traktują, w jaki 
sposób komunikują się ze sobą i jak mówią o sobie).                   
W ten sposób kształtuje swoją tożsamość płciową oraz 
definicję: kobiety i mężczyzny, które w przyszłości będą miały 
wpływ na jego postrzeganie siebie, jako kobieta/mężczyzna 
oraz budowanie relacji partnerskich. 

Nauka budowania relacji to jeden z najdłuższych etapów 
rozwojowych. Zaczyna się od około drugiego roku życia i trwa 
do mniej więcej ósmego, czyli do momentu rozwinięcia              
się czakry serca.  
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W kolejnych etapach dorastania dziecka, dochodzi dość trudny 
temat seksualności, która wpisana jest w miłość, czyli w coś 
pięknego, nadającego ludzkiemu życiu sens i smak.  

Nasza umiejętność rozmawiania o nim, bez wzbudzania 
wstydu, czy zakłopotania jest niezwykle ważne, by zachować 
równowagę w czakrze sakralnej.  

NIEDOCZYNNOŚĆ 

Kiedy w czakrze sakralnej brakuje energii lub jej przepływ        
jest zaburzony, wówczas naszej codzienności towarzyszy silny 
głos wewnętrznego krytyka, która wpędza nas w niską 
samooceną oraz poczucie wstydu.  

Mamy tendencję do zaniżania własnej wartości i negatywnej 
oceny swojego ciała, ponieważ nie akceptujemy i nie 
szanujemy swojej cielesności.  

Na poziomie relacji damsko- męskich jesteśmy wycofani, 
często negatywnie nastawieni i agresywni. Uczucia względem 
drugiej osoby są wyciszone, towarzyszy nam oziębłość 
emocjonalna. Mamy trudności z zaufaniem. 
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Brak nam pasji i siły, by podążać za wewnętrznym 
pragnieniem poczucia przyjemności.  

Życie postrzegamy jako szare i ponure, a radości poszukujemy 
w różnych nałogach, które wpędzają nas w poczucie winy            
i jeszcze większą niechęć do samego siebie. Towarzyszą nam 
lęki związane z samotnością i odrzuceniem.  

RÓWNOWAGA 

Prawidłowy przepływ energii zapewnia równowagę energii            
yin i yang. Stajemy się otwarci na innych ludzi, dzięki 
poczuciu zaufania. Odczuwamy przyjemności zmysłowe,   
które napędzają naszą radość z życia.   

Przepełnia nas akceptacja siebie i poczucie własnej 
atrakcyjności. Seks i ekspresja seksualna są swobodne                  
i naturalne, a zainteresowanie drugą osobą jest wyrażane 
poprzez szacunek i miłość.  

Wiemy jak czerpać przyjemność, radość z życia, a przy tym 
pozostać odpowiedzialnym za siebie. Dbamy o swoje ciało        
i o odczuwanie cielesnego komfortu, pozwalając sobie              
na odpoczynek. 
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Wypełnia nas siła pasji. Jesteśmy kreatywni i otwarci                  
na twórcze działanie, dzięki czemu podążamy za swoimi 
pragnieniami.  

NADAKTYWNOŚĆ 

Nadaktywność czakry seksualnej powoduje trudności                   
z opanowaniem popędu seksualnego, który aktywuje 
najmniejszy bodziec zewnętrzny. Co może przyczyniać się          
do naruszania granic innych ludzi.  

W relacjach między ludzkich jesteśmy zbyt intensywni. 
Możemy popadać w pychę lub wywyższać się nad innymi.         
Za wszelką cenę chcemy zwrócić na siebie uwagę, a kiedy 
mamy wyznaczony cel jesteśmy nieobliczalni.  

Podobnie jak przy niedoczynności, możemy mieć tendencję       
do nałogów, które wynikają z ogromnej potrzeby odczuwania 
przyjemności, a tą niezwykle trudno zaspokoić. Nałogi stają się 
formą nagrody  lub sposobem na monotonię.  

Mamy silną potrzebę doświadczania poczucia ogólnego 
komfortu, a wszelki dyskomfort wywołuje u nas silne 
niezadowolenie.  
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Nadaktywność wywołuje tzw. oderwanie od rzeczywistości,  
by nie zajmować się mniej przyjemnymi, sprawami życia 
codziennego.  

Towarzyszą nam nagłe wahania nastrojów, od złości po strach, 
od płaczu po śmiech. 

CZAKRA SAKRALNA W RELACJI PARTNERSKIEJ 

Czakra sakralna w relacji partnerskiej jest kobiecym centrum, 
czyli dominuje w niej przepływ energii żeńskiej. U kobiet jest 
czakrą aktywną, a u mężczyzn pasywną. To oznacza, że na tym 
poziomie kobieta ukierunkowana jest na zapewnienie sobie 
oraz rodzinie przyjemnej i komfortowej przestrzeni,               
gdzie towarzyszy ciepła i radosna atmosfera domowego 
ogniska. Mężczyźni zazwyczaj nie mają zbyt wysokich 
potrzeb. Gotowi są żyć w jaskini, jeść surowe mięso i spać        
na ziemi.  

O ile mężczyźnie odpowiada taka forma wymiany energii,          
to kobiecie często towarzyszy energetyczny opór. Wynika           
to z lęku, że kiedy będzie realizować swoją kobiecą funkcję,           
to utraci niezależność, wolność i prawa, o które tak długo 
walczyły kobiety w jej rodzie.  
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Możemy zaobserwować tutaj silny wpływ schematów naszych 
przodków, gdzie kobieta miała zajmować się domem i dziećmi, 
a o przestrzeni na samorealizację mogła zapomnieć.  

Przez lata kobiety robiły wiele, aby uwolnić się z tych 
schematów i móc doświadczać realizacji siebie w świecie 
zewnętrznym w innych rolach niż żony, czy panie domu.  

Współczesne kobiety dzisiaj mają ogrom możliwości,                    
a lęk przed ich utratą, często blokują przepływ energii czakry 
sakralnej.  

Dawanie kobiecej energii partnerowi, nie oznacza, poświęcania 
siebie na rzecz domu, partnera, czy rodziny, ale równowagę          
i balans, aby pozwolić sobie na przepływ kobiecej energii, 
jednocześnie się realizując. 

Dzięki kobiecej energii mężczyzna ma możliwość poznać             
i doświadczyć subtelne aspekty ziemskiej przyjemności.            
To ośrodek, który pozwala na doświadczanie zmian nastrojów 
(wzlotów i upadków) emocjonalnego życia w relacji 
partnerskiej.  

Kiedy energia czakry sakralnej u kobiet jest pasywna                    
i mężczyzna nie ma możliwości czerpania wystarczającej ilości 
energii od swojej kobiety, będzie miał trudności w pełni 
realizować się w górnych czakrach. Pozostaje niezdolny             
do wyzwań w społeczeństwie, będzie miał trudności                    
w budowaniu kariery i kłopoty finansowe.  
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Mężczyzna, aby zapewnić sobie żeńską energię, będzie miał 
skłonności do wchodzenia w relacje z innymi kobietami.  

Kobieta, która jest pasywna energetycznie na poziomie czakry 
sakralnej, może zauważyć u siebie problemy zdrowotne              
w obszarach narządów płciowych.  

Pojawiają się kłopoty z płodnością oraz towarzyszy jej 
oziębłość emocjonalna. Ma tendencje do zmienności nastrojów 
i depresji.  

Oddawanie zbyt dużej ilości energii mężczyźnie, może 
spowodować wykształcenie się u kobiety wzorca ofiary,          
gdzie czuje się wykorzystywana, ograniczona i nadużywana, 
bez przestrzeni na niezależność i możliwość własnego rozwoju. 

Mężczyzna i kobieta są jak puzzle - różni,                                                                                                  
ale muszą do siebie pasować. 

'142



ĆWICZENIE VI 
∏ 
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TEST CZAKRY SAKRALNEJ 

     Życie jest szare, monotonne i nudne. 

     Jestem pesymistą. 

     Mam problemy z kreatywnością 

     Nie mam pasji.  

     Za wszelką cenę dążę do osiągnięcia wyznaczonego 
celu.  

     Często naruszam granice innych.  

     Inni naruszają moją strefę komfortu. 

     Mam niskie poczucie własnej wartości. 

     Nie akceptuję siebie. 

     Wstydzę się swojej płci.  

     Odrzucam swoją seksualność. 

     Odrzucam swoje ciało. 

     Mam problemy w sferze seksualnej.  

     Mam silny popęd seksualny.  
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     Boję się mężczyzn. 

     Boję się kobiet. 

     Nie lubię siebie jako kobieta/mężczyzna. 

     Jestem oziębły. 

     Boję się bliskości i dotyku. 

     Nie ufam innym bo boję się zranienia. 

     Bywam agresywny.  

     Mam trudności z przebywaniem sam ze sobą. 

     Stale poszukuję poczucia komfortu. 

     Jeśli coś idzie nie po mojej myśli, wybucham złością.  

    Często bujam w obłokach. 

     Jestem uzależniony od rodziny.  

     Poszukuję uwagi na zewnątrz. 

     Towarzyszy mi poczucie wstydu.   

     Unikam poznawania nowych ludzi.   

     Odczuwam wewnętrzną pustkę.  

     Odczuwam samotność. 
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     Przyjmuję rolę ofiary, by zwrócić na siebie uwagę. 

     Sięgam po używki.   

     Mam zaburzenia kontroli jedzenie.  

     Bulimia/anoreksja. 

     Choroby jelit. 

     Infekcje gardła. 

     Problemy z tarczycą.  

Przyjrzyj się uważnie punktom, które zaznaczyłeś i wykonaj 
odpowiednią pracę z przekonaniami oraz z czakrą sakralną. 
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Podążaj za marzeniami,                                                                        
one znają drogę. 
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Rozdział 14 
∏ 

Świadome rodzicielstwo 

Nasza chęć bycia doskonałym w oczach dziecka,                                
prowadzi do braku przyznania się do własnych błędów,                          

które w dorosłym życiu nasze dzieci powtórzą.  
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Dziecko jest końcowym elementem naszej ewolucji.                  
By prawidłowo się rozwijało, potrzebuje energii dorosłych, 
m.in. w postaci wsparcia na każdej płaszczyźnie jego istnienia. 
Wszelkie poprawianie, krytykowanie, narzucanie własnych 
opinii, zabiera dziecku energię i wrzuca w pewne scenariusze 
zachowań.   

Współczesne dziecko wychowywane jest w energiach braku 
bezwarunkowej miłości, braku akceptacji i ciągłej walce              
o uwagę, wiecznie zajętych rodziców. Chcąc być świadomym 
rodzicem, musimy być przygotowani na to, by poświęcić 
dziecku swoją uwagę. Od kogo ma się uczyć własnej wartości 
jak nie od nas? 

Dziecko pozostawione samo sobie, dziś najczęściej wychowuje 
się pasywnie. Ma zbyt mało możliwości, by odnaleźć własną 
tożsamość, pasję i odkryć swoje talenty. Wrzucone w rolę 
konsumenta i widza, wyklucza go w przyszłości,                          
z umiejętności rozwiązywania problemów codziennego życia. 
Coraz częściej, dziecko odwraca się od swojego rodzica,            
by wśród rówieśników odnaleźć uwagę i poczucie ważności. 
Rozpoczyna budować swój świat, w oparciu o walkę                      
i przemoc, bo nie dostrzega innych możliwości. 

Jako rodzice jesteśmy zobowiązani dać dziecku uwagę                  
i energię, która będzie wspierać jego rozwój.  
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Pokazać mu nasze widzenie świata i dać możliwość wejścia        
na własną ścieżkę poglądów. To właśnie dzięki nam, dziecko 
ma szansę uwierzyć w siebie i żyć w zgodzie z własnymi 
wartościami.  

Jeśli nie wiesz, od czego zacząć, zacznij od siebie. Daj dziecku 
wszystko to, czego sam nie mogłeś doświadczyć w swoim 
okresie dorastania. Zaszczep w dziecku poniższe przekonania 
to będzie największy dar, jaki możesz mu podarować od siebie: 

Moje uczucia są ważne 

Mam wpływ na to, co się ze mną dzieje 

Wiem jak dokonywać wyborów 

Ufam i pozwalam sobie na naukę, na własnych błędach. 

Wiem, że można na mnie polegać, szanując moją przestrzeń 

Jestem odpowiedzialny za siebie i swoje wybory 

Kiedy trzeba, mogę liczyć na pomoc i wsparcie 

Wiem jak mówić o swoich potrzebach i jak słuchać innych 

Wiem, czym jest współpraca,                                                           
jak się dzielić z innymi i jak negocjować 
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Wiem, że nie zawsze będzie wszystko po mojej myśli,                  
więc kiedy trzeba, pójdę na kompromis 

Niezależnie od tego, co się dzieje wokół mnie,                                       
mam moc, by w twórczy sposób rozwiązać problemy 

Zawsze mam prawo do zmiany 

Jeśli dziecko będzie czuło, że jest w stanie samo kreować 
swoją rzeczywistość- mając nasze wsparcie, w naturalny 
sposób będzie łączyć się z uniwersalną energią i przyciągać       
do siebie wszystko to, co niezbędne, by płynąć z nurtem 
własnego rozwoju. 

Dlatego traktuj dziecko jako duchową istotę. Zawsze okazuj 
szacunek. Przygotuj mu start, ale nie kontroluj jego życia. 
Wyznaczaj wyraźne granice obowiązków, zadań i mów o ich 
konsekwencjach wykonania, jak i niewykonania. Jednocześnie 
pozwól uczyć się na własnych błędach. Rozmawiaj, zachęcaj 
do opowiadania, słuchaj i przestań pouczać, czy z góry 
zakładać, że wiesz lepiej. Traktuj poważnie i doceniaj.  

Pamię ta j , że o i le twoje wartości wychowawcza                           
są najważniejsze, to niejedyne. Bądź obserwatorem i dopuść, 
że może być Twoim zwierciadłem, mówiącym coś ważnego       
o Tobie samym lub być Twoim osobistym trenerem 
emocjonalnym, by i ciebie uczyć.  
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Rozdział 15 
∏ 

Scenariusze zachowań  

Umysł to doskonałe miejsce,                                                                            
do którego można uciec,                                                                                 

by nie zajmować się miłością do siebie.  
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Człowiek trzeciego wymiaru nauczył się, że: uwagę, miłość, 
akceptację, czy wsparcie może zdobyć tylko od drugiego 
człowieka. Podświadomie wchodzi w różne scenariusze 
zachowań, aby pozyskać jak najwięcej energii, często kosztem 
drugiego człowieka.  

Jedni w swoich scenariuszach zachowań są aktywny                     
i wywierają nacisk na drugiego człowieka. Wykorzystują swoją 
moc i siłę, by poprzez atak i wzbudzenie lęku, pozyskać 
energię od drugiej osoby. Inni w sposób pasywny, wchodzą         
w rolę ofiary i wycofania, by za sprawą otrzymanego 
współczucia zasilić swoje pole.   

Obojętnie jaki rodzaj scenariusza przyjmiemy, ważne jest,            
by stać się świadomym, kiedy tracimy wewnętrzne połączenie 
z boską energią. Dobrze jest wyczuć moment i wiedzieć,        
kiedy to my, wchodzimy w pewien rodzaj manipulacji 
(pobierając energię od innych), a kiedy to właśnie inni 
wciągają nas, w swoją własną manipulację. Dopiero wówczas 
możemy to przerwać i odzyskać wewnętrzne połączenie.  

Jak rozpoznać, z jakiego źródła mocy czerpiesz? Jeśli czujesz 
się: skrzywdzony, zły, odrzucony, uzależniony od obecności 
drugiej osoby - to oznacza, że pozwoli łeś sobie                           
na poszukiwanie energii poza swoim wnętrzem. Kiedy jesteś 
połączony z własnym źródłem energii, towarzyszy ci spokój, 
niezależnie od sytuacji, w jakiej się znajdujesz. 
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Bądź uważny i obserwuj, jakich ludzi do siebie przyciągasz? 
Jakie typy scenariuszy zachowań, są głównym budulcem 
Twoich relacji? Na początku znacznie łatwiej przychodzi nam 
zauważanie scenariuszy zachowań u innych ludzi, niż u siebie. 
Dlatego bądź ze sobą szczery, a ucząc się nowych zachowań, 
traktuj siebie z niezwykłą łagodnością. Z czasem nauczysz się, 
jak czerpać energię z prawdziwego jej źródła. 

Stając się świadomym, jak pozyskujesz energię, odzyskujesz 
swoją moc. Przestajesz zwracać się po energię do ludzi. 
Wzmacnia się Twoje duchowe połączenie ze Źródłem. 
Zaczynasz doświadczać równowagi energetycznej, dzięki 
której z łatwością dokonujesz wyboru komu i ile dać swojej 
uwagi i energii. Jednocześnie dzieje się to bez nagłej utraty 
energii, gwałtownego jej przepływu, czy tworzenia 
współuzależnienia u biorącego. Twoje relacje przechodzą            
na nowy, wyższy poziom poznania i zrozumienia.               
Znikają konflikty. Kończy się walka o moc, która tworzyła 
iluzję wewnętrznego oddzielenia. Doświadczasz pełnego 
przepływu wewnętrznego źródła energii, które jest w Tobie, 
tylko zostało przykryte, po stertą starych wzorców zachowań. 
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Każdy, kogo spotykamy w naszym życiu,                                                   
ma dla naszego rozwoju ogromne znaczenie,                                                     
bez względu na to, jakie emocje w nas wywołuje                                  
i czego nas uczy. 
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ĆWICZENIE VII 
∏ 
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WALKA O ENERGIĘ 

Przez najbliższy tydzień obserwuj,                                                  
w jaki sposób przepływa energia pomiędzy Tobą a innymi.                                          

Kiedy czujesz spadek, a kiedy przypływ energii?  

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

...................................................................................................... 

Odczuwając utratę energii,                                                        
wchodzisz w scenariusz aktywny, czy pasywny?                                      

Opisz swoje zachowania, reakcję i odczucia. 

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

...................................................................................................... 
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Odczuwając przypływ energii,                                                        
wchodzisz w scenariusz aktywny, czy pasywny?                                      

Opisz swoje zachowania, reakcję i odczucia. 

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................                                                                                                         
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Jaki typ scenariusza zachowań przyciągasz do siebie?                           
Częściej tracisz, czy pozyskujesz energię?                                                        

Co charakteryzuje osoby, z którymi wchodzisz w walkę o moc?  

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

...................................................................................................... 

Czy dostrzegasz w nich zwierciadło ukazujące Twoje 
niechciane cechy lub zachowania, z którymi  w sobie walczysz?  

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

...................................................................................................... 
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MOJA WALKA O MOC 

Zastanów się, co dobrego ma dla Ciebie osoba,                                               
z którą najczęściej walczysz o moc?                                                         

Na co kieruje Twoją uwagę?                                                            
A może odkrywa Twoje największe lęki?                                     

Czego od niej oczekujesz? Jakie towarzyszą ci emocje?                                                             
Co was łączy: przeciwności, czy podobieństwa?                      

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

...................................................................................................... 
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Co możesz zrobić inaczej,                                                              
by uniknąć wchodzenia w niechciane scenariusze zachowań? 

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................
.                                     
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Wyobraź sobie, że ten krok został wykonany.                                
Jak się z tym czujesz? 

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

...................................................................................................... 
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Robiąc to ćwiczenie, stajesz się świadomy przyczyny kreacji 
danych scenariuszy zachowań.  

Zamknij teraz oczy i wyobraź sobie,                                                        
jak w Twoim sercu jaśnieje kula światła.  

Poczuj, jak jej blask rozprzestrzenia się                                           
i wypełnia całe Twoje ciało,                                                           

jak delikatnie promienieje na zewnątrz ciebie. 

Swobodnie oddychając, pozostań przez chwilę z uwagą,                                 
na kuli światła w Twoim sercu i kiedy będziesz gotowy,                              

wyślij to światło właśnie do tej osoby                                                             
z intencją uzdrowienia waszej relacji. 
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WYSYŁAJ ENERGIĘ INNYM 

Spotykając ludzi i rozmawiając z nimi, patrz na nich poza ich 
fizyczny obraz. Pozwól sobie zobaczyć ich duchowe istnienie. 
Kieruj uwagę na ich wartościowe cechy, zachowania i uważnie 
słuchaj. Pamiętaj, że każdy, kogo spotykasz ma dla ciebie jakąś 
wiadomość. Wysyłając jej swoją energię, robisz przestrzeń,         
by mogła ci ją przekazać.  

By móc dzielić się swoją energią, musisz nauczyć się czerpać 
ją z własnego wnętrza. Wyciszaj się. Kieruj uwagę na oddech. 
Napełniaj się światłem. Stań się częścią napływającej                     
i wypływającej energii. Łącz się z otaczającym cię pięknem.  

Jeśli jednak odczuwasz utratę energii w danej relacji, zastanów 
się, czy i w jaki sposób, może zmienić coś w sobie,                    
by przenieść daną relację na wyższy level. Jeśli nie widzisz 
nowych możliwości, może to znak, by uczynić krok                  
ku zmianie. Nie trzymaj się kurczowo tego, co wyczerpuje 
Twoje zasoby energii. Robiąc przestrzeń na nowe, otrzymasz 
nowe. Wszechświat nie lubi pustki. Zrobi wszystko,                    
by ją zapełnić. 
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Rozdział 16 
∏ 

Żywioł Wody  

Kierunek w życiu wyznaczają wartości                                                      
i umiejętność postępowania w zgodzie z nimi.                                     

Świadomość własnych wartości,                                                             
w trudnych momentach,                                                                     

pozwala dokonać odpowiedniego wyboru. 
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ZACHÓD 
JESIEŃ 
NIEBIESKI

Symbol emocji i nieustającego ruchu 
w naturze, który kształtuje zmiany           

w naszej rzeczywistości.

OKRES ŻYCIA    Dojrzałość  
            ZMYSŁ    Smak

Empatia, 
Współodczuwanie, 

Akceptacja, Duchowość, 
Intuicja

DRZEWA 
Wierzba, Jabłoń,  

Topola, Leszczyna 

ROŚLINY 
Aloes, Jaśmin, Lilia 

ZWIERZĘTA 
Ryby, Walenie, Delfiny, 

Foka, Krokodyl, Renifer, 
Hipopotam 

MIEJSCA 
Morza, Jeziora, Rzeki, 

Wodospady, Światło księżyca,  
Deszcz 

KRYSZTAŁY 
Ametyst, Akwamaryn, Lapis, 

Opal, Perły, Sodalit 

INSTRUMENTY 
Dzwonki, Cymbałki, 

Kamertony 

PRZEDMIOTY 
Kielichy, Muszle, Lustra



Ziemia jest źródłem całej magii fizycznego istnienia, a woda 
odrodzeniem i energią zapładniającą, dającą nowe życie, dzięki 
czemu mamy możliwość uczestniczenia w ciągłym procesie 
tworzenia na ziemi, w zgodzie ze swoim duchem.                      
Jest fundamentem dla naszych emocji, relacji oraz łączy nas          
z przeszłością.  

Napędza naszą naturę emocjonalną, zarówno tę pozytywną,   
jak i negatywną. Wszyscy podlegamy emocjom. Nawet te nie 
komfortowe, składają się na słodki nektar życia. To nasze 
emocje pozwalają nam doświadczać życia w całym jego 
bogactwie. Nie możemy celebrować pewnych emocji, 
jednocześnie zaprzeczając innym, bo wtedy, doświadczamy 
oddzielenia i tracimy równowagę psychiczną i fizyczną.  

Woda oczyszcza i rozjaśnia naszą podświadomość, 
rozpuszczając i wypłukując wszystko to co zastałe, i już 
niepotrzebne. Zaprasza do zaakceptowana zmiany, która jest 
czymś nieuniknionym. 

To właśnie wodzie przypisuje się jakość naszych relacji. 
Istniejemy dzięki relacjom. Od samego momentu poczęcia, 
wchodzimy w związek z matką i ojcem. Następnie budujemy 
relacje z rodziną, przyjaciółmi, kolegami, zwierzętami, 
elementami natury, przedmiotami, jedzeniem itd.  
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Każda relacja jest odzwierciedleniem naszej relacji z samym 
sobą, a sposób, w jaki wchodzimy w relacje i przeżywamy 
swoje życie, jest odbiciem cech, których nie akceptujemy lub 
tłumimy w sobie. 

W naszej przestrzeni spotykamy dwa typy relacji:                       
te, które pozbawiają nas energii i wywołują skrajne emocje 
oraz te, które dodają nam mocy. Pozostając świadomym                 
i w równowadze z wodą, rozpoznajesz, co zabiera ci energię 
lub wywołuje negatywne emocje i podejmujesz w związku             
z tym odpowiednia działania.   

Zatrzymaj się, znajdź chwilę i zrób listę pożeraczy energii. 
Zastanów się, jak możesz osłabić ich działania lub całkowicie 
je wyeliminować oraz odkryj rzeczy, które wzmacniają Twoją 
energię, by zwiększyć ich obecność w swoim życiu. 
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ĆWICZENIE VIII 
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WZMACNIAM SWOJĄ ENERGIĘ 

Ludzie, sytuacje, miejsca, rzeczy, które pożerają moją energię: 

......................................................................................................

......................................................................................................
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Ludzie, sytuacje, miejsca, rzeczy, które dodają mi energii: 

......................................................................................................
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......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

...................................................................................................... 
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………….. 

'174



WODA 

Równowaga z elementem wody pobudza naszą intuicję, 
wyobraźnię oraz zdolność do przekraczania granic umysłu. 
Jesteśmy kreatywni i z łatwością wyrażamy swoje emocje. 
Akceptujemy towarzyszące nam zmiany, dzięki czemu, 
dopuszczamy do siebie energię oczyszczenia i uzdrawiania. 
Nasze relacje z samym sobą i z innymi inspirują, napędzając 
naszą energię życiową.  

Kiedy równowaga wody jest zaburzona, jesteśmy nadwrażliwi 
emocjonalnie oraz mamy trudności w okazywaniu                         
i przeżywaniu głębokich uczuć, co prowadzi do oziębłości 
emocjonalnej. Pojawiają się trudności w podejmowaniu 
decyzji, brak akceptacji zmian oraz towarzyszą nam lęki. 
Nadmiar wody wpędza nas w lenistwo, a jej niedobór w brak 
umiejętności zatrzymania się i odpoczynku.   

Aby połączyć się z tym żywiołem i przywrócić równowagę, 
trzeba nieco zwolnić tempo życia i najlepiej wybrać się na łono 
przyrody, gdzie króluje woda. Morze, jeziora, rzeka, strumyki 
lub spacer w świetle księżyca. Dla odważnych taniec                
w deszczu. Natomiast w warunkach domowych, zwykły 
prysznic lub kąpiel, połączona z wizualizacją oczyszczenia            
z negatywnych emocji, będzie równie korzystna.  
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POZA PRZESZŁOŚCIĄ 

Każdy z nas wkracza na drogę mistrzostwa nad samym sobą, 
kiedy przejmujemy w posiadanie swoje życie. Posiadanie          
go w pełni pozwala być tu i teraz. Dlatego warto, 
zaakceptować wszystko, co wydarzyło się w przeszłości                   
i uzdrowić emocje, które nie pozwalają w pełni być obecnym 
w Teraz.  

Powiedz sobie prawdę na temat przeszłości, bez tłumienia           
i jej zaprzeczania. Nie osądzaj, nie krytykuj, nie porównuj. 
Każde doświadczenie było istotną częścią duchowej podróży 
do teraz. Możesz wewnętrznie odczuwać sprzeciw, że nie 
wybrałeś sobie tego doświadczenie, byłeś jedynie niewinną 
ofiarą, ale dopóki będziesz żyć w takim przekonaniu, będziesz 
zamknięty w przestrzeni czasu, a rzeczy niemożliwe będą poza 
Twoim zasięgiem. Pamiętaj, że porażki to tylko siniaki,                 
a nie tatuaże.  
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Rozdział 17 
∏ 

Wybacz sobie 

Porzuć rozmyślania o tym,                                                              
co było i otwórz się na to, co jest, i co może się wydarzyć. 

Za dwadzieścia lat, bardziej będziesz żałował tego,                      
czego nie zrobiłeś, niż tego, co zrobiłeś.                                                                         

Więc odpuść i żyj tak, jakby jutra miało nie być. 
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Większość z nas nie zastanawia się nad tym, co jest w życiu 
ważne, dopóki nie staniemy na życiowym zakręcie.             
Dopiero w takim momencie zaczynamy rozumieć, co naprawdę 
jest dla nas ważne i wówczas dopiero, przychodzi potrzeba 
rachunku sumienia. 

Refleksji nad swoim życiem nie warto odkładać na potem,          
bo odpowiedni na to czas, jest właśnie teraz, kiedy możemy 
jeszcze coś zmienić i odpuścić sami sobie. 

Wybaczenie sobie nie przekreśla naszych działa ani nie 
uwalnia od odpowiedzialności, czy konsekwencji za nie.              
To tworzenie przestrzeni do poznania i akceptacji siebie, 
przyjęcia odpowiedzialności i dokonania zmiany w sobie.  

Drzwi do szczęścia są otwarte dla każdej istoty. Jeśli jednak 
pomimo dostrzegania własnych błędów, poprzestajesz                
na niezadowoleniu z siebie, osądzaniu, czy karaniu -         
zamykasz je.  

Im dłużej tkwimy w odmawianiu sobie wybaczenia,                 
tym mocniej zapuszczamy korzenie w poczuciu winy, braku 
war tośc i i n ieszczęśc iu . Budujemy swoje życ ie                           
na wewnętrznych konfliktach. Wiem, wybaczenie nie bywa 
łatwe. Każdy z nas jest inny i ma inny bagaż doświadczeń.  
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Jedni będą potrzebować więcej pracy, inni więcej czasu,                    
by w pełni wybaczyć sobie. Ważne, aby w tym wszystkim się 
nie poddać i obchodzić ze sobą łagodnie. 

Pamiętaj, że przeszłość już się wydarzyła. Złością na siebie, 
czy obarczaniem winą niczego nie naprawisz. Wczoraj już nie 
zmienisz, ale możesz zmienić swój stosunek do wczoraj.  
Jesteśmy ludzkimi istotami z zaletami, ale i wadami, które           
są po to, byśmy mogli się rozwijać. Kiedy zaakceptujesz 
własne lekcje, zaczniesz bardziej siebie szanować. Szanując 
siebie, doświadczasz szacunku od innych i Ty sam darzysz 
szacunkiem. Wybaczając sobie, otwierasz się na wybaczenie 
innym. 

Pamiętaj, że masz wolną wolę, więc zawsze masz wybór.         
Twój wybór, warunkuje Twoje życie.  
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Odkrywaj siebie kartka po kartce.                                                                 
Niczego nie przyśpieszaj,                                                                               
pozwól sobie na naturalny przepływ. 
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ĆWICZENIE IX 
∏ 

'181



'182



WYBACZ SOBIE 

Wybaczenie sobie to jeden z najtrudniejszych wyborów                  
w naszych życiu. Łatwiej odpuszczamy innym,                                 

niż samemu sobie.                                  
Pytanie dlaczego? 

Co stoi na przeszkodzie do wybaczenia sobie?                                       
Co Cię ogranicza, by uwolnić się od poczucie winy,           
potrzeby użalania się nad sobą, czy umartwiania.                                                                    

Co się stanie, kiedy ograniczenia znikną?     

Pamiętaj, że wybaczenie to nie bagatelizowanie tego, co było,                      
tylko wyciągnięcie właściwych dla siebie lekcji                              

i opuszczenie przeszłości, by móc tworzyć lepszą przyszłość.                                        

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

...................................................................................................... 
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ZROZUMIENIE - WYBACZENIE - TRANSFORMACJA 

Jeśli obwiniasz siebie za jakieś decyzje lub działania,                 
teraz jest dobry czas by spojrzeć na tamte chwile                            

z nowej perspektywy. 

Przyjmij wygodną pozycję z zamkniętymi oczami. 

Niech cała Twoja uwaga podąża za oddechem. 

Trwaj w tym stanie, aż oddech stanie się spokojny i całkowicie 
naturalny, a Twoje ciało odprężone i rozluźnione. 

Kiedy będziesz gotowy,                                                                   
wyobraź sobie, że masz 90 lat                                                                  

i z miłością spoglądasz na swoje życie.                                                    
Na lata kiedy byłeś dzieckiem,                                                    

nastolatkiem, młodym i dojrzałym człowiekiem.  

Jeśli zauważasz gdzieś swoje błędy,                                                    
których wciąż żałujesz, zatrzymaj się przy nich na chwilę                              

i odpowiedz sobie na pytania: 

Jak z obecnej perspektywy, wygląda ta sytuacja,                             
to doświadczenie.              

Co nowego dostrzegasz w niej,  
czego wcześniej nie dostrzegałeś?  

Zapisz swoje przemyślenia.  
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MOJE PRZEMYŚLENIA 
......................................................................................................
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Co przyczyniło się do podjęcia właśnie takich decyzji?                         
Jakie były wówczas Twoje intencje?  

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................  

Jakie czynniki zewnętrzne miały wpływ,                                         
na Twoje ówczesne decyzje? 

......................................................................................................

......................................................................................................
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Co chciałbyś powiedzieć tamtemu sobie? 
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
...................................................................................................... 

Jak teraz postrzegasz tamte wybory i doświadczenia? 
Jakich wartości i lekcji dostarczyły? 

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................
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......................................................................................................
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Żyjemy w nieograniczonym wszechświecie.                                      
Wszystko jest nieskończonym przejawem boskiego procesu,                            
w którym mamy swój udział,                                                                    
a nasze ograniczenia,                                                                            
są tylko krzywym zwierciadłem, naszych poglądów,                              
uczuć, myśli oraz doświadczeń. 
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Rozdział 18 
∏ 

Poza oczekiwaniami  

Wyprowadź się z przeszłości                                                                                  
i przestań martwić się o przyszłość.                                                                         

W ten sposób uwalniasz się od iluzji czasu,                                                          
która wikła nas w ograniczenia,                                                                             

by w pełni korzystać z życia 
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Masz wolną wolę i dostęp do nieskończonej energii.                     
To Ty decydujesz, czego doświadczasz, a początek jest                 
w intencji, która napędza świat i stanowi podstawową siłę 
rozwoju. Każdego dnia masz inne intencję: chcesz lepszej 
pogody, spotkać starego znajomego, mieć udany wieczór.  

Żyjąc w przestrzeni serca, zaczynasz tworzyć te, które mają 
możliwość zaistnienia w Twojej rzeczywistości. Jeśli chcesz 
zwiększyć szansę na otrzymanie tego, czego pragniesz, 
zaangażuj się w swoje życie, uwolnij się od przeszłości                  
i własnych oczekiwań, które są jak podróż bez mapy. 

Życie bez oczekiwań to nie rezygnacja z pragnień,                       
to świadomość, że posiadamy je i zasługujemy, aby nasze 
marzenia miały rezultat w rzeczywistości, ale bez 
przywiązywania się do efektu końcowego. 

Przywiązywanie się do rezultatów, wynika ze strachu i braku 
poczucia, że to, czego pragniemy, jest moż l iwe.                    
Nasze zaangażowanie maleje, bo z każdym dniem, coraz mniej 
wierzymy, że to się stanie. W efekcie doświadczamy 
rozczarowania i braku rezultatów. Dlatego cokolwiek chcesz, 
pragnij całym sercem i ufaj, że wszechświat zatroszczy się            
o okoliczności sprzyjające realizacji Twoim pragnieniom.  
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Rozdział 19 
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Szczęście 

Szczęście to świadomość chwili obecnej.                                                        
Jest wynikiem tego,                                                                             

jak odbierasz rzeczywistość,                                                                    
czyli stanem naszej świadomości i podświadomości.    

Szczęście to kwestia wyboru.                                                                  
Nie jest zbiegiem okoliczności.                                                          

Nie jest ci dane przez los.                                                                      
Nie wymaga wyrzeczeń.                                                                  

Szczęście jest Twoim działaniem                                                        
i Ty jesteś za nie odpowiedzialny. 
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SZCZĘŚCIE = RZECZYWISTOŚĆ - OCZEKIWANIA 

Szczęście jest uczuciem, które najczęściej łączymy z sukcesem, 
poczuciem obfitości lub wielkim niesamowitym wydarzeniem 
w życiu ale kiedy zaczniemy się przyglądać szczęściu, okazuje 
się, że szczęście, jakiego doświadczamy w trzecio-wymiarowej 
rzeczywistości, jest ulotnym uczuciem i jest uwarunkowane 
tylko naszym postrzeganiem.  
  
Wyobraź sobie, że chcesz otrzymać podwyżkę w pracy.           
Twój cel to 1000 zł, ale otrzymasz tylko połowę tej sumy.         
Jeśli skupisz się jedynie na 1000 zł możliwe, że będziesz 
nieszczęśliwy, bo Twoje wyobrażenie, nie będzie pasować         
do rzeczywistości. Jeśli podejdziesz do tego bardziej 
obiektywnie, zmienisz swoje nastawienie oraz postrzeganie, 
prawdopodobnie będziesz szczęśliwy bo udało ci się 
wynegocjować podwyżkę.  

Czy to znaczy, że mamy się całkowicie wyzwolić z oczekiwań? 
Tak i nie. Oczekiwania definiują nasz odbiór rzeczywistości. 
Jeśli są nieracjonalnie wysokie, to wszystko, co ci się 
przydarzy w życiu nie po Twojej myśli, będzie odczytywane 
jako niesprawiedliwe. Mierzyć można wysoko pod warunkiem, 
że w miarę realistycznie oceniasz rzeczywistość. W innym 
wypadku wszechświat to sprostuje.  
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Rozdział 20 
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Wdzięczność  

Każde doświadczenie było po to,                                                                             
by móc się rozwinąć i osiągnąć wyższy level. 
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Wdzięczność otwiera pełnię życia.                                                  
Zamienia opór w akceptację, a chaos w porządek.                                    
Daje zrozumienie.                                                                     
Wdzięczność nadaje sens przeszłości i tworzy wizję jutra.                           
Wdzięczność jest wyborem.  

Za każdym razem, kiedy odczuwasz wdzięczność,                            
okazujesz miłość,                                                                                   
a okazania miłość, zawsze do ciebie wróci. 

Wdzięczność jest sposobem na spełnienie Twoich pragnień:                                         
kim chcesz być, co chcesz robić i co posiadać. 

Wdzięczność to styl życia.                                                                                
Bądź wdzięczny za to, kim jesteś i za to, co już posiadasz. 
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TRZY BŁOGOSŁAWIEŃSTWA 

Przez najbliższy tydzień, każdego dnia,                                               
znajdź chwilę, by zapisać trzy rzeczy,                                       

które w tym dniu sprawiły, że czułeś się spełniony i szczęśliwy. 
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………………………………………………………………… 
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Poszukaj miłości i wdzięczności,                                                   
we wszystkim, co doświadczasz.                                                       

W okolicznościach, rzeczach, miejscach, ludziach i sytuacjach. 

I zrób spis rzeczy, które kochasz i napisz dlaczego. 
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Wdzięczność to zauważenie i odczuwanie swoim sercem,                            
z uznaniem i zachwytem,                                                          

wszystkich dobrych rzeczy,                                                                   
które nam się w życiu przydarzają.  

Przeniesienie uwagi na to, co dobre w życiu,                                       
składnia nas do wyprowadzenia się z przeszłości                                          

i rozpamiętywania tych rzeczy,                                                              
które wytrącają nas z pozytywnego nastawienia. 
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Życie to sztuka dawania.                                                                             
Bez dawania,                                                                                            
życie jest pełne trudności.                                                               
Nawet jeśli myślisz,                                                                           
że wszystko idzie po Twojej myśli,                                                             
pojawi się coś, co wytrąci cię z rytmu. 

Dawanie to radość, wdzięczność, miłość... 

...to siła magnetyzmu, która wzbogaca Twoje życie. 
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Wewnętrzny krytyk 

Uwolnienie się od Wewnętrznego Krytyka,                                                               
to nie walka, a wewnętrzny dialog.                                                                 

Wówczas on staje się wsparciem,                                                     
a my odzyskujemy pewność siebie. 
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W każdym z nas zamieszkuje Wewnętrzny Krytyk, który jest 
po to, by nas wspierać. On naprawdę chce dla nas dobrze. 
Za jego wszystkimi wymaganiami kryje się tak naprawdę 
obawa, przed byciem nieakceptowanym, odrzuconym,               
czy samotnym. Jest przekonany, że jeśli on pierwszy nas 
skrytykuje, wtedy poprawimy się, aby nie narazić się na ocenę, 
krytykę, odrzucenie i będziemy robić wszystko, jak należy. 

On decyduje jacy powinniśmy być, by inni nas nie krzywdzili. 
Jest inteligentny i ma ogromną intuicję. Inteligencję 
wykorzystuje do wskazania, co jest z nami nie w porządku,           
a intuicję, by wyciągnąć z nas najciemniejsze sekrety.              
Zna nasze słaby punkty i uderza zawsze w najczulsze miejsca.  

Jest ekspertem, niemal każdej dziedziny życia: najlepiej wie 
jak dbać o dom, jak należy wychowywać dzieci, jest specjalistą 
w dziedzinie fizycznego piękna i chętnie porównuje nas               
z innymi.  

Nie zwykle ważna jest dla niego opinia innych: to jak nas 
postrzegają i co o nas myślą inni. Jeśli ktoś wyrazi opinię             
na nasz temat, to Krytyk sprytnie podkreśli wszystko                  
to, w co może brzmieć lekko negatywnie i powiększy                  
to do gigantycznych rozmiarów, oczekując od nas poprawy.       
Domaga się od nas odpowiednich zachowań, ponieważ w jego 
cieniu kryje się nasze Wewnętrzne Dziecko i chce zapewnić 
mu bezpieczeństwo. 
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Kiedy postępujemy w nieodpowiedni sposób (ryzykując osąd        
i negatywną ocenę innych), nasze wewnętrzne dziecko czuje 
się niepewnie i tu wkracza Krytyk, który mówi, co jest z nami 
nie w porządku oraz co mamy poprawić.  

Nie zważa, że może zaniżać naszą wartość, czy podcinać nam 
skrzydła. Za wszelką cenę, chce zmusić nas do działania. 

Dlaczego tak trudno wyzwolić się z jego wpływów? Ponieważ 
uwarunkowany jest naszymi pod osobowościami jak: 
perfekcjonista, kontroler, sędzia, obserwator i wiele innych. 
Jest wszędzie tam, gdzie nasza uwaga skupiona jest na danej 
sytuacji, lecz bez podejmowania działania. Kiedy ryzykujemy 
zewnętrznym osądem, czy odrzuceniem. Za wszelką cenę chce 
nas  chronić. 

W świecie krytyka wszystko jest dobre albo złe i zrobi 
wszystko, by nam to udowodnić. Wciąga nas w swój świat 
błędów i oczekiwań, w świat lęków i dualizmu. Im silniejszy 
nasz wewnętrzny krytyk, tym większe prawdopodobieństwo 
przyciągania do siebie ludzi z silną potrzebą osądzania                  
i krytykowania nas.  

Przyjrzyj się teraz, jak wygląda Twój Wewnętrzny Krytyk?         
Im bliżej go poznasz, tym szybciej się z nim zaprzyjaźnisz. 
Wiedząc, co nim steruje, jaką rolę przyjmuje w Twoim życiu, 
szybciej uwolnisz się od jego wpływów. 
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W pracy nad Wewnętrznym Krytykiem                                                    
nie chodzi o jego unicestwienie,                                                                   
a o podjęcie działania ku wzajemnemu zjednoczeniu                    
i zrozumienie, jak dużo dobrego wnosi do Twojego życia. 
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ĆWICZENIE XI 
∏ 
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ROZPOZNANIE WEWNĘTRZNEGO KRYTYKA 

Wewnętrzny Krytyk czerpie swoją siłę z naszej przeszłości.                             
To, w jaki sposób byliśmy traktowani,                                                  
ma wpływ na jego pod osobowości.   

Przyjrzyj się swojej przeszłości i wyciągnij z niej momenty,                            
kiedy byłeś krytykowany bądź oceniany.       

Cofnij się do chwil, kiedy zaniżano Twoją wartość                                    
lub wpędzano cię w poczucie winy.  

Jakie emocje wynikają z tych doświadczeń                                                  
i jak ukształtowały one Twoje Ja? 

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………….. 
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Jakie pod osobowości skrywa twój Wewnętrzny Krytyk?  
Kiedy, w jakich sytuacjach, wyłania się z Twojego 

wewnętrznego cienia? 
Jakich najczęściej używa zwrotów? 

Perfekcjonista- Wszystko ma być perfekcyjne i bezbłędne:                           
„Postaraj się bardziej”; „Przecież stać cię na więcej”;                                

„Naprawdę uważasz, że jest to dość dobre”;                                       
„Twoja praca może być lepsza” 

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………… 

'208



Kontroler- pilnuje impulsywnych zachowań:                                                 
„Znowu to zrobiłeś”; „Masz słabą wolę”;                                           

„Za szybko się poddajesz”;  

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………… 

Zadaniowiec - zmusza do ciężkiej pracy, na siłę motywuje          
nas do działania: „Na co czekasz, bierz się do roboty”;                  

„ Ale z ciebie leń”; „Nie możesz teraz odpoczywać, 
odpoczynek jest dla słabych”;                                                   

„Tylko ciężką pracą coś osiągniesz”  

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………… 
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Niszczyciel - zrobi wszystko, by zniszczyć Twoje poczucie 
wartości i pewność siebie:” Jesteś nic niewart”;                         
„Jesteś beznadziejny”; „Nic ci nie wychodzi”;                          

„Jesteś wielką porażką” 
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………… 

Demotywator - zniechęca i zatrzymuje Twoje działanie:                             
”Po co próbujesz i tak ci nie wyjdzie”;                                             

„Odpuść sobie, jesteś za słaby, szkoda czasu”;                              
„To i tak nie ma sensu” 

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………… 
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Obwiniacz - wpędza w poczucie winy:                                                  
„Jak mogłeś to zrobić?”;                                                                 

„Do końca życia, będziesz tego żałować”; 
„Nikt ci tego nie wybaczy”  

  
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………… 

Szef: próbuje ukształtować Twoje zachowania,                                     
abyś wpasował się w otoczenie:                                                           

„Rób, co ci każą”; „Nie wychylaj się”;                                      
„Co inni pomyślą o Tobie?” 

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………… 
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W jakich dziedzinach życia                                                        
Twój Wewnętrzny Krytyk jest specjalistą? 

Zwróć uwagę na jego pozytywne cechy i umiejętności. 

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………… 
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Jak wyglądałoby Twoje życie bez Wewnętrznego Krytyka, 
kiedyś i teraz? 

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………… 
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Silny wewnętrzny krytyk, ma ogromny wpływ na to,                    
jakich ludzi do siebie przyciągamy.                                         

Zbadaj swoje otoczenie. Jakimi ludźmi się otaczasz?                    
Czy mają tendencję do oceny i krytyki siebie lub innych?                          

Jaki ma to wpływ na Ciebie? 
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………… 
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Wewnętrzny Krytyk ma również wpływ na naszą wewnętrzną 
potrzebę krytykowania innych.                                                      

Jeśli pozwalasz sobie na takie działania, to co cię do tego 
skłania. Jakie emocje lub jakie zachowania innych ludzi,                

zachęcają cię do krytyki. 
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………. 
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 Kiedy znasz już swojego Wewnętrznego Krytyka                                        
i wiesz jak Twoje działania, wpływają na jego aktywność,                         

zadaj sobie ostatnie pytanie:                                                              
Co tak naprawdę mnie ogranicza,                                                            

aby w pełni pozwolić sobie na bycie, tym kim chcę? 

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………… 
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ĆWICZENIE XII 
∏ 
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SPOSOBY NA KRYTYKA 

KIEDY WEWNĘTRZNY KRYTYK  

NIE DAJE ZA WYGRANĄ 

Za pewne trochę czasu zajmie Ci                                            
zaprzyjaźnieni się z Wewnętrznym Krytykiem.                                     

Dlatego jeśli czujesz, że nie daje on za wygraną i jego głos                           
nie ma nic wspólnego z motywacją i działaniem,                          

zadaj mu pytanie: 
  

Po co się odzywasz?  Jakie masz intencje? 
Co chcesz przez to osiągnąć? 

Wewnętrzny dialog może cię zaskoczyć.  
Pamiętaj, że jego głównym celem jest cię chronić. 

Zrozumienie intencji Wewnętrznego Krytyka                                       
pozwala nam bardziej świadomie zapewnić sobie                        

to, co było jego celem, bez zbędnego zniechęcania,                             
czy nagabywania.   
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Kiedy złapiesz swojego wewnętrznego krytyka  
na nieustannym powtarzaniu konkretnego zdania, 

które wywołują negatywne emocje, zrób następującą rzecz: 
Zmień intonację, szybkość wypowiedzi lub wyobraź sobie,  
że te słowa mówi zupełnie inny głos, np. postać z bajki. 

Świetnie może sprawdzić się akcentowanie                       
końcówki zdania tak, aby brzmiało jak pytanie.                                                     

Taka intonacja zmienia zdania twierdzące,  
na zdanie wątpliwe, przez co traci swoją moc.  

   
Jeśli potrzebujesz silniejszej motywacji, w drodze do swojego 
celu, wykorzystaj zapach, dźwięk lub inny zewnętrzny impuls, 

który napełni cię uczuciem nieograniczonej motywacji.  

Testuj i eksperymentuj.  
Zmiana emocji jest naprawdę bardzo łatwa.  

Pamiętaj Twój Wewnętrzny Krytyk 
bardzo Cię Kocha.    
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TYGODNIOWE WYZWANIE  

Od teraz, traktuj siebie lepiej. 
Przygotuj słoik i coś, co będziesz mógł do niego wrzucać,  

(np. kamyczki, koraliki, karteczki,                                          
monety- nie ma to specjalnie znaczenia) 

                              
 Przez najbliższy tydzień,                                                                       

myśl i mów o sobie tylko i wyłącznie pozytywnie.   
                                                

Za każde dobre słowo, dobrą myśl,                                            
wrzuć jeden przedmiot do słoika.  

Na koniec tygodnia,                                                                           
zrób podsumowanie swojego doświadczenia i samopoczucia.  

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………… 
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Kiedy zmieniasz to,                                                                          
co do siebie mówisz                                                                            
i to, co o sobie myślisz,                                                      
zmieniasz swoje doświadczenia. 
Nikt nie doceni ciebie bardziej, niż Ty sam. 
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Rozdział 22 
∏ 

Czakra Sakralna - 
Równoważenie 
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ZAPACH 

DRZEWO SANDAŁOWE  

Olejek silnie oczyszcza z negatywnych i zastałych energii oraz 
podpięć energetycznych. Dodatkowo zapewnia nam ochronę 
przed ponownymi niechcianymi energiami i bytami.  

Oczyszcza myśli, pomagając zgłębić świadomość. Dodaje 
wiary w siebie i swoje możliwości. Podnosi poczucie własnej 
wartości. Uspakaja, łagodzi stany lękowe i wspomaga 
medytację.  

Na poziomie fizycznym wpływa na produkcję kreatyny, która 
pomaga w gojeniu się ran i podrażnień skóry. Obniża ciśnienie, 
chroni przed chorobami serca, udarem i zawałem.              
Poprawia jakość snu oraz ułatwia  zasypianie.  

WANILIA 

Po zapach wanilii powinny sięgać osoby, które mają trudności 
z radzeniem sobie ze skrajnymi emocjami i często wybuchają. 
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Wycisza i uwalnia energię złości oraz gniewu, wprowadzając 
równowagę emocjonalną.  

Łagodzi symptomy stresu, korzystnie wpływając na układ 
nerwowy, oddechowy i krążenia. Poprzez wyciszenie ułatwia 
relaksację oraz zasypianie. 

KOLOR POMARAŃCZOWY 

Kolor pomarańczowy odpowiada czakrze sakralnej, jest więc 
energią kreacji. Pobudza energię życiową, motywuje i zachęca 
do działania. Radzi sobie niemal z każdą emocją i uwalnia         
od nieśmiałości, żali, złości i zagubienia. Szczególnie polecany 
osobom z brakiem zaufania i rozczarowaniem miłosnym, 
wynikającym z trudnych relacji w przeszłości, aby ponownie 
otworzyć na energię miłości. 

Wzmacnia spontaniczność i kreatywność. Łączy z intuicją             
i wewnętrzną mądrością, dzięki czemu zauważamy nowe 
możliwości. Z jego wibracją z łatwością wyznaczamy realne 
cele. Stymuluje łatwość komunikacji z innymi, a szczególnie         
z dziećmi i młodzieżą.  
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Pomarańczowy ma silne działanie antydepresyjne, podnosi         
na duchu, zwłaszcza w trudnych chwilach. 

Nadmiar tego koloru może być przyczyną dumy i zbyt 
wysokiej samooceny, co za tym idzie wygórowanej pewności 
siebie i ponad miarę ambicji. Osoby z nadmiarem 
pomarańczowego koloru mogą mieć materialistyczne podejście 
do życia oraz nasilone lęki.  

Na poziomie fizycznym wzmacnia odporność, korzystnie 
wpływa na: gruczoły dokrewne, system nerwowy i oddechowy.  

Polecany w problemach z trzustką, żołądkiem i wątrobą. 
Oczyszcza oraz pobudza przepływ limfy, dzięki czemu łatwiej 
usuwane są toksyny z organizmu. Stymuluje apetyt, dlatego 
osoby chcące zrzucić kilogramy, powinny unikać tego koloru, 
szczególnie w kuchni. Przyspiesza metabolizm tłuszczu                
i regeneruje skórę. Sprzyja procesom oddechowym oraz 
trawieniu. Zwiększa aktywność tarczycy.  
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Wspomaga leczenie: 

- astmy, zapalenia oskrzeli                                                                
- nerek, pęcherza moczowego                                                              
- padaczkę i zaburzenia psychiczne                                                        
- reumatyzm, zerwania więzadeł oraz złamania                               
- cysty i torbiele                                                                                   
- symptomy menopauzy oraz niepłodność                        

Pomarańczowy kolor balansuje hormony obu płci i wspiera 
partnerów starających się o potomstwo.  

Jeśli czujesz taką potrzebę, wprowadź kolor pomarańczowy         
do swojej przestrzeni w postaci odzieży lub biżuterii.            
Możesz zapalić pomarańczową świecę lub zjeść dowolny owoc 
lub warzywo w kolorze pomarańczowym.  

Również dobrze sprawdzi się wizualizacja napełniająca 
wybranym kolorem.  
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Intuicja, Radość, Mądrość
Seksualność  
Kreatywność 

Działanie 
Spontaniczność 
Bezpieczeństwo 

Obfitość 
Szczęście 

Optymizm i Siła

OCZYSZCZA - NISZCZY - POBUDZA -  UZDRAWIA 

Duma, Materializm, 
Pobłażliwość 

Nadaktywność seksualna, 

układ oddechowy, układ limfatyczny, 
reguluje hormony, stymuluje system nerwowy, oczyszcza ciało           

i pobudza pracę jelit

przeziębienia, zapalenie oskrzeli, 
kaszel, astma,  

cysty i torbiele, zapalenie nerek          
i pęcherza moczowego, 

 złamania, reumatyzm, artretyzm,  
choroby psychiczne, padaczka 

brak odpowiedzialności za pożycie 
seksualne, koncentrowanie się         

na własnej atrakcyjności



WIERZBA 

Wierzba symbolizuje przede wszystkim płodność. Kobiety 
starające się o dziecko niosły swą prośbę do wierzby                    
o realizację siebie w roli matki.  

Zwiastunka nowego życia, odrodzenia i szczęścia. Oczyszcza          
i zapewnia zdrowie fizyczne. Drzewo pełne magi, strażniczka 
drzwi do świata duchów. Chroni przed złym losem                        
i przyciąga bogactwo.  

TOPOLA 

Topola silnie oczyszcza nasze ciało z pokładów starej              
oraz negatywnej energii. Proces bywa na tyle silny, że przez 
wielu postrzegana jest jako drzewo odbierające energię i siły 
witalne. Dlatego osoby z niską wibracją powinny unikać 
kontaktu z topolą.  

Wspiera wewnętrzny rozwój, wskazując, że wszystko jest tym 
samym. Z jej energią z łatwością odnajdziemy własne cele              
i wytyczymy nowe ścieżki.  

Uczy zrozumienia i umiejętności patrzenia na drugiego 
człowieka z akceptacją, tym samym otwiera nas na przyjaźń          
i miłość, uwalniając od poczucia samotności.   
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LESZCZYNA 

Leszczyna leczy wszelkie „rany” związane z zawodem 
miłosnym. Wprowadza równowagę i odradza nasze siły 
witalne. Pobudza kobiecość oraz równoważy energię                  
yin i yang. 

Wspiera podejmowanie trudnych decyzji tak, aby były                  
w zgodzie z naszym wewnętrznym Ja. 

JABŁOŃ 

Jabłoń to drzewo życia i śmierci. Symbol wieczności, 
płodności, obfitości i dostatku.  

Obdarza pomyślnością, zdrowiem i długim życiem oraz 
wprowadza harmonię i spokój. Pomaga wyzbyć się lęków, 
dotyczących stanu posiadania.  

Dzięki jej energii poszerza się nasza percepcja poza zmysłowa. 
Stajemy się otwarci na szczerość wobec siebie i innych. 
Wspiera koncentrację oraz` przyswajanie wiedzy i mądrości 
życiowej. 
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KWARC POMARAŃCZOWY  

Kamień kreatywności, polecany 
artystom różnych dziedzin sztuki. 
Przechowuje w sobie dziecięcą 
radość oraz niezwykły optymizm. 
Pomaga wyjść ze stagnacji i ruszyć 
do przodu. Wszelkie negatywne 
myśli są automatycznie rozpraszane. 
W sytuacjach lękowych, kiedy 
jesteśmy pod wpływem presji czasu, 
wspiera i dodaje otuchy.  
Obdarza mądrością oraz zdolnościami parapsychicznymi.  

Podtrzymuje energię czakry sakralnej. Szczególnie polecany 
kobietom, które właśnie weszły w rolę matki. Wspiera 
przepływ energii pomiędzy matką a niemowlęciem.                      
Zapobiega wahaniom nastroju, które często towarzyszą przy 
zmianach hormonalnych.  

Wycisza, oddala negatywne emocje, sprzyja kreatywności              
i chęci rozrywki.  

Na poziomie fizycznym poprawia przemianę materii. 
Rozpuszcza zwapnienie stawów, korzystnie wpływając               
na odbudowę kości. Pobudza krążenie krwi, pracę wątroby             
oraz woreczka żółciowego.  
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WITALNOŚĆ 

Cnoty 

Siła życia 
Realizacja marzeń 

Pewność siebie 
Kreatywność



KARNEOL 

Aktywuje p ie rwsze t r zy czakry.                
Jest uważany za kamień asertywności, 
motywacji i szczęścia. Zapewnia potężny 
impuls siły woli, budząc w nas chęci          
do życia i radość. Zachęca do przemiany             
i porzucenia starych negatywnych 
schematów, otwierając drzwi do realizacji 
naszych marzeń.  

Kamień idealny dla osób apatycznych, 
bez chęci do życia, pogrążonych                  

w depresji, zamkniętych we własnej strefie komfortu,             
które postrzegają świat negatywnie i nie mają chęci na zmiany. 
Łagodzi lęki i negatywne emocje, uwalnia smutki oraz 
poczucie pustki. Osobom zapracowanym i zaangażowanym 
zapewnia równowagę i zachęca do odpoczynku.  

Poprawia procesy myślowe, dzięki czemu zyskujemy pewność 
siebie, co sprzyja aktywności zawodowej i towarzyskiej. 
Podarowany kobiecie reguluje jej cykl biologiczny                  
oraz wspomaga procesy porodowe.  

Na poziomie fizycznym poprawia koncentrację oraz łagodzi: 
różnego rodzaju infekcję, dolegliwości reumatologiczne,        
ataki astmy. Sprzyja leczeniu żylaków, bezpłodności                     
i wspomaga procesy trawienne, poprawiając metabolizm.  
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DOBROBYT 

   Cnoty 

   Ambicja 
   Motywacja 

   Odwaga 
   Przywództwo



TYGRYSIE OKO 

Kamień dedykowany dla trzech 
pierwszych czakr. Symbolizuje 
u z i e m i e n i e , s i ł ę w o l i o r a z 
kreatywność. Zapewnia wsparcie, 
ochronę oraz pobudza siły witalne,   
tym samym poprawiając samopoczucie 
emocjonalne i fizyczne. W trudnych 
sytuacjach zapewnia wytrzymałość             
i pozwala zachować spokojny stan 
umysłu, nadając przejrzystości naszym 
myślom.  

Pomaga zachować równowagę między spolaryzowaną 
rzeczywistością a własnymi wartościami, by pozostać sobą         
i z łatwością osiągać wyznaczone cele. Wspiera prace nad 
własnymi emocjami oraz zapewnia radość i zadowolenie. 
Nastraja do pozytywnego myślenia, „elastyczności”                      
oraz tolerancji. Dodaje otuchy, pewności siebie i zwalcza 
nastroje depresyjne.   

Na poziomie fizycznym, łagodzi dolegliwości związane               
z astmą, nieżytem oskrzeli oraz chorobami układu 
oddechowego. Uspokaja i uśmierza ból głowy. Przyśpiesza 
przepływ energii usuwając bariery w jej przepływie, dzięki 
czemu wzmaga procesy samo uzdrawiające. Reguluje procesy 
trawienne oraz oczyszcza organizm z toksyn.    
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OCHRONA 

Cnoty 

Zaufanie 
Siła Woli 
Szczęście 
Dobrobyt 



OPAL 

Symbol duchowej energii , która 
uzdrawia negatywne wzorce, przenosząc 
je z podświadomości na powierzchnię 
świadomośc i , aby p rzyśpieszyć               
ich transformację.  

Daje nam zrozumienie, że wszystko jest 
ze sobą połączone. To, co dajemy, wraca 
do nas, dlatego sprzyja dzieleniem się 
t y m , c o w n a s n a j l e p s z e , b e z 
oczekiwania rekompensaty.  

Pomaga w zamknięciu pewnych etapów 
życia, dzięki czemu obiektywniej patrzymy na swoją 
przeszłość. Wchodzimy w akceptację i zrozumienie swoich 
doświadczeń, co sprzyja ruszeniu z miejsca. Otwieramy się na 
nowe doświadczenia, postrzegając je jako możliwość rozwoju    
i realizacji marzeń. Zaprzestajemy cofać się do przeszłości, 
uwalniamy się od schematu przywiązania do tego co stare, 
robiąc przestrzeń na nowe. Zakańczamy toksyczne relacje oraz 
wyzwalamy się od złych nawyków. Wycisza i uspakaja. 

Na poziomie fizycznym wspiera serce oraz wątrobę.           
Łagodzi choroby oczu. 

'234

DUCHOWA ENERGIA 

Cnoty 

Świadomość 
Uzdrowienie 

Radość 
Oczyszczenie



ĆWICZENIE XIII 
∏ 
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WIZUALIZACJA Z KOLOREM POMARAŃCZOWYM 

Przyjmij wygodną pozycję z zamkniętymi oczami. 

Niech cała Twoja uwaga podąża za oddechem. 

Trwaj w tym stanie, aż oddech stanie się spokojny i całkowicie 
naturalny, a Twoje ciało odprężone i rozluźnione. 

Kiedy poczujesz gotowość, skieruj uwagę na podbrzusze                                                                        
i wyobraź sobie w tym miejscu piękną,                        

pomarańczową kulę światła.  

Z każdym Twoim oddechem,                                                           
poczuj, jak kula staje się intensywniejsza i większa. 

Jak roztacza ciepło w okolicy podbrzusza,                                                           
kiedy oczyszcza i harmonizuje twoją czakrę. 

Łagodnie oddychasz, a pomarańczowa kula oczyszcza                                   
i harmonizuje ośrodek drugiej czakry.  

Z każdym kolejnym oddechem,                                          
odczuwasz coraz więcej radości…                                      

odczuwasz przepływ kreatywności, przepływ sił witalnych. 

Przepełnia cię zaufanie i uczucie szacunku do siebie i innych. 

Pozostań przez chwilę w tym stanie.                                         
Kiedy zechcesz, otwórz oczy. 
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PRZEMYŚLENIA PO MEDYTACJI  
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Rozdział 23 
∏ 

Czakra                                
Splotu Słonecznego   

Idealne partnerstwo zaczyna się wtedy,                                                            
gdy przestajesz szukać idealnego partnera,                                                          

a stajesz się idealnym partnerem. 
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Żądza władzy 
Upór 

Potrzeba silnej 
kontroli 

Zaspakajanie 
potrzeb 

materialnych 
 Brak szacunku        

i zrozumienia dla 
innych 

Rywalizacja            
i walka 

Wybuchowość

Auto-sabotaż 
Brak siły woli 

Walka o uznanie 
Napięcie i presja 

Przytłoczenie 
Depresja 
Uległość 

Syndrom ofiary             
i męczennika 
Kompleksy  

Poczucie zagrożenia        
i konkurencji 

Akceptacja siebie 
Asertywność 
Wytrwałość 

Odwaga 
Siła Woli  

Samokontrola 
Zdolność 

dokonywania 
wyborów 

Budowanie 
zdrowych relacji

WIEK ROZWOJU 
Do 4 roku życia 

ŻYWIOŁ 
Ogień 

ZMYSŁ 
Wzrok 

KRYSZTAŁY 
Tygrysie Oko, Cytryn, Bursztyn 

ZAPACH 
Lawenda, Rozmaryn, Bergamotka

KOLOR PODSTAWOWY  
Żółty 

KOLOR UZUPEŁNIAJĄCY 
Brak



NA POZIOMIE FIZYCZNYM ZARZĄDZA: 

- układem pokarmowym 

- wątrobą i trzustką 

- nadnerczami 

a jej silne połączenie z czakrą serca,                                  
pośrednio wpływa na pracę serca i układ oddechowy 
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Czakra splotu słonecznego mieści się powyżej pępka                     
i promieniuje kolorem żółtym. Odpowiada za nasze 
wewnętrzne światło, które czerpie z energii słońca                          
i rozprowadza po całym naszym ciele, ożywiając oraz 
energetyzując je. Wówczas czujemy się szczęśliwi, pełni 
energii i optymistycznie nastawieni do życia.  

Podczas gdy dwie niższe czakry, odpowiadają głównie                  
za przetrwanie i radość życia, trzecia czakra definiuje naszą 
osobowość, społeczną tożsamość i jest siedzibą ego.                     
To tu kształtuje się nasza indywidualność oraz samoocena.  

Przechowujemy w niej wszelkie nasze wyobrażenia na temat 
siebie i świata zewnętrznego, przywiązanie do wspomnień, 
naszych cech charakteru oraz wszystkiego tego, co nas określa. 
Jest silnie związana z umiejętnością akceptacji, a jej brak 
szybko odczuwamy na poziomie splotu.  

Splot to również źródło wewnętrznej siły człowieka,               
która napędza naszą wytrwałość, odwagę, asertywność                  
i dyscyplinę, w efekcie czego, poddajemy się działaniu             
oraz wszelkiej aktywności, by doświadczyć spełnienia.  

Na tym poziomie prawo przyciągania, materializuje wszystkie 
nasze pragnienia w oparciu o nasze emocje i przekonania.  
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Dlatego, jeśli chcemy otrzymywać to, czego pragniemy, nasze 
pragnienia powinny być zgodne z naszymi poglądami                    
i emocjami. 

Energia trzeciej czakry uczy nas sztuki wyrażania siebie                
w różnych formach oraz panowania nad energią emocji, myśli, 
słowa i działania. To właśnie tutaj ma swój początek większość 
naszych emocji oraz uczuć, które następnie urzeczywistniają 
się w świecie materialnym.  

Stąd wypływa nasza moc i wolna wola. To ona kieruje nas            
do podejmowania wyborów, określenia tego, czego chcemy,         
a co nie jest dla nas dobre, by podążać właściwą dla siebie 
drogą, wolną od wpływów innych ludzi, w poczuciu 
niezależności.  

Odpowiada za nasze relacje oraz wszelkie sympatie i antypatie. 
Dzięki niej możemy intuicyjnie komunikować się ze światem 
zewnętrznym i odczuwać innych ludzi odbierając ich wibrację. 

Brak równowagi energetycznej w splocie prowadzi do auto-
sabotażu, silnej potrzeby władzy oraz kontroli. W trudnych 
sytuacjach możemy odczuwać mdłości w okolicy brzucha, 
niepokój, nerwowość , a nasze dzia łania stają się 
nieskoordynowane. 
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Czakra splotu s łonecznego rozwija się pomiędzy                       
16 miesiącem a 4 rokiem życia. To wyjątkowo trudny etap 
rozwoju w szczególności dla rodzica. Dziecko na ogół 
odmawia współpracy i szybko popada w złość. Wszystkiemu 
winna jest wolna wola, którą dziecko właśnie w tym momencie 
odkrywa i wykorzystuje ją, do ukształtowania własnej 
indywidualności oraz zbudowania poczucia własnej wartości. 
To czas, kiedy rozpoczyna się rozpoznawanie granic                  
oraz nauka ich stawiania i szanowania. 

Rozwijanie siły własnej woli jest niezwykle ważnym etapem, 
jednak jako rodzic musimy być świadomi, że dziecko jest 
jeszcze zbyt małe, by całkowicie świadomie wykorzystywać 
swoją wolę. Zapewne będzie chciało dokonywać wyborów,         
nie zawsze dla siebie bezpiecznych i w tym nasza rola,               
aby uświadamiać dziecko, a nie wychowywać tylko w formie 
nakazów i zakazów. 

To pierwszy poziom zdobywania przez dziecko wiedzy,         
który opiera się na sztuce komunikacji i wyrażania swoich 
emocji. Płaczą, kiedy są smutne lub idzie coś nie koniecznie   
po ich myśli. Krzyczą z frustracji i są w tym całkowicie wolne. 
Nie zastanawiają się nad konsekwencjami, ponieważ nie             
są jeszcze świadome wszystkich swoich zachowań,                      
a wyrażanie emocji, na tym etapie jest często impulsywne. 
Umiejętność kontroli emocji, myśli i słowa, przychodzi               
w kolejnych etapach rozwojowych. 
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Możemy również zaobserwować ogromną potrzebę działania. 
Dziecko jest wszystkiego ciekawe, chce dotykać i badać         
swoje otoczenie.  

Pojawiają się pierwsze próby samodzielności, na podstawie 
której buduje swoje poczucie wartości oraz pewność siebie. 
Dlatego niezwykle ważne jest chwalenie i okazywanie radości, 
gdy dziecku uda się coś osiągnąć. 

Na tym etapie rozwoju, powinniśmy uważać na własną 
p o t r z e b ę p o s i a d a n i a k o n t r o l i n a d d z i e c k i e m .                  
Nadmierna kontrola rodzica ogranicza je i tłumi jego 
impulsywność, w konsekwencji dziecko zaczyna wycofywać 
się z prób wyrażania siebie i spada jego pewność siebie. 
Natomiast nadmierne pobłażanie dziecku, może w przyszłości 
przerodzi się w nadużywanie własnej mocy i silne ego,               
co będzie utrudniać budowanie relacji z innymi.  

Około trzeciego roku życia, możemy zaobserwować u dziecka, 
kształtowanie się jego tożsamości. Dziecko zaczyna odkrywać, 
kim jest i próbuje zamanifestować siebie w świecie 
zewnętrznym. Bada swoje możliwości oraz zdobyte 
umiejętności. Zaczyna uaktywniać się jego ego, które powinno 
być silne, ale nigdy wychodzić przed szeregi. Zbyt silne ego, 
prowadzi do zaburzenia pracy wyższych czakr w przyszłości        
i brak możliwości doświadczenia aspektu duchowego,               
na odpowiednim etapie własnego rozwoju.  
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Kolejny ważny elementy dla prawidłowego rozwoju dziecka    
na poziomie równowagi energetycznej splotu, jest panowanie 
nad świadomym, jak i nie świadomym, wprowadzaniem 
dziecka w poczucie wstydu, które jest przeciwieństwem mocy   
oraz siły, jakie płyną z trzeciej czakry.  

Rodzice mają tendencję do krytykowania, porównywania, 
oceniania działań dziecka licząc, że dziecko zmieni się                   
i poprawi. Tak wpędzają je w poczucie wstydu oraz ograniczają 
jego chęci do działania i własnego wyrażania się. 

Takie działania albo zablokują czakrę splotu i w przyszłości 
dziecko będzie unikać wszelakich działań, albo czakra wejdzie 
w nadaktywność i za wszelką cenę będzie udowadniać sobie 
oraz innym, że jest w stanie sprostać wszelkim zadaniom.  

Na każdy etapie rozwoju dziecka, my rodzice powinniśmy 
pozostawać świadomi, jak wieki wpływ mamy na przyszłość 
naszego dziecka. Jak łatwo podciąć jego skrzydła i ograniczyć 
przyszłe szczęście oraz radość z życia.  

Przyglądajmy się sobie i badajmy swój stan emocjonalno- 
mentalny. Nie tylko my jesteśmy nauczycielami dla naszych 
dzieci, ale one również dla nas. Dlatego przyjmujmy z miłością 
wszelkie lekcje, jakie niesie nam rodzicielstwo.  
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NIEDOCZYNNOŚĆ 

Brak energii w czakrze splotu to brak siły woli, pewności 
siebie i niskie poczucie własnej wartości, dlatego poszukujemy 
go na zewnątrz. Walka o uznanie kieruje nas na drogę 
zewnętrznego zaspakajania potrzeb. Wychodzimy z założenia, 
że jeśli będziemy „posiadać” dobra materialne, uzyskamy 
uznanie innych i zostaniemy dowartościowani.  

Walka o uznanie często wynika z okresu dzieciństwa, gdzie 
brakowało nam swobody w rozwoju, swobodnego wyrażania 
siebie i swoich uczuć. W wyniku czego zatraciliśmy swoją 
spontaniczność, zamykając się w sobie. Nasze ego stało się 
„malutkie”, a my nad wymiar delikatni, przez co dziś 
odpychamy od siebie prawdziwe uczucia i stale próbujemy          
je kontrolować. Próbujemy dopasować się do otoczenia 
kosztem własnej indywidualności.  

Czujemy się zagubieni w naszej rzeczywistości, w której 
dostrzegamy same trudności i przeszkody, co prowadzi              
do zniechęcenia oraz uległości. W ten sposób wpychamy siebie 
w rolę męczennika i ofiary. Nie dostrzegamy szansy                  
na samorealizację, czy spełnienie. Mamy trudności                            
z asertywnością, wyrażaniem siebie, wypełniają nas lęki, 
boimy się własnej realizacji, zmiany i wszystkiego, co nowe.  
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Brakuje nam odwagi i samodyscypliny, co utrudnia osiąganie 
wyznaczonych celi i utrzymanie odpowiedniego kierunku.  

Przegrana staje się czymś oczywistym, dlatego wycofujemy się 
z wszelkich aktywności, a nasza bierna postawa sprzyja 
kłopotom finansowym.  

Niedoczynność czakry powoduje brak radzenia sobie                    
z rzeczywistością, przez co nie potrafimy jej zaakceptować. 
Nie akceptuje również siebie, swojego ciała oraz mamy 
trudności z akceptacją innych, co prowadzi do rywalizacji              
i konfrontacji. 

Towarzyszy nam silna samokontrola oraz potrzeba 
kontrolowania innych, przez co czujemy stałe napięcie, presję    
i przytłoczenie. Brakuje nam „elastyczności” w wielu 
dziedzinach życia. 

Budowanie relacji z drugą osobą przychodzi nam niezwykle 
trudno. Często towarzyszy nam potrzeba dominacji                   
nad partnerem lub uczucie niespełnienia. Kiedy dochodzi           
do zakończenia takiej relacji, czujemy się odrzuceni                      
i podświadomie kreujemy samotność.  
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RÓWNOWAGA 

Zrównoważona czakr splotu słonecznego, daje uczucie 
spełnienia, spokoju oraz wewnętrznej harmonii z sobą                   
i życiem. Czujemy się zrealizowani na przestrzeni fizycznej. 
Wypełnia nas radość i akceptacja siebie z wszelkimi 
życiowymi doświadczeniami, które postrzegamy jako okazję 
do wzrostu.  

Z łatwością przychodzi nam również akceptacja innych wraz        
z ich odrębnością oraz bagażem uczuć i emocji, ponieważ 
wiemy, jak umiejętnie reagować na ich wibrację.  

Posiadamy siłę woli, mocną osobowość i jesteśmy asertywni. 
Wiemy jak wyrażać swoje uczucia, szanując przestrzeń innych 
oraz jak dążyć do wyznaczonych celi, z poszanowaniem 
swoich wartości i wartości innych. Wszelkie pragnienia 
manifestują się niemal natychmiastowo, a my doświadczamy 
obfitości w każdym jej przejawie.  

Bez przeszkód wchodzimy w rolę lidera lub podwładnego,      
bez poczucia utraty mocy. Możemy dominować, jak i poddać 
się prowadzeniu. Trzymamy swoje ego na wodzy.               
Wiemy, kiedy błyszczeć , a kiedy zejść ze sceny.                  
Porażki traktujemy, jako element życia, a nie jako 
nieodwracalną katastrofę.  
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Jesteśmy świadomie siebie i swoich emocji. Pełni siły i światła, 
które wypełnia i nas otacza, chroniąc przed negatywnymi 
wibracjami i destrukcyjnymi wpływami otoczenia. 

Pojawia się poczucie dostatku i świadomość, że ma się 
wszystko, co niezbędne. Wiemy jak korzystać z intuicji             
oraz rozwijają się nasze zdolności uzdrawiania i telepatii.   

NADAKTYWNOŚĆ 

Nadaktywność trzeciej czakry prowadzi do silnej osobowości        
i tendencji do kontrolowania innych. Towarzyszy nam potrzeba 
dominacji i wymuszania na innych uległości, mimo stawianego 
przez innych oporu.  

Wysok ie oczek iwan ia wzg lędem samego s i eb ie ,                       
brak elastyczności i wyczucia sytuacji, są przyczyną 
niewłaściwego postępowania, często nieetycznego. W naszym 
życiu czujemy silną obecność wewnętrznego krytyka,             
który nieustannie ocenia nie tylko nas, ale wszystkich                   
i wszystko dookoła.  

Nasze „nadmuchane” Ego nastawione jest tylko na Ja.   
Chcemy błyszczeć i być w centrum uwagi. Z natury władczy,       
z potrzebą rządzenia innymi.  
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Nie ma miejsca na dostosowywanie się, czy poddanie 
prowadzeniu.  

Wyznaczony cel osiągamy za wszelką cenę, bez zwracania 
uwagi na innych, zatracając całkowicie zdrowy rozsądek                
i moralność. Pragnienie wygranej sprzyja osiągnięciu 
wyznaczonego celu, ale w konsekwencji zostajemy odrzuceni  
przez innych. Przegrana wywołuję agresję i potrzebę 
natychmiastowego rewanżu, a nawet zemsty, po to,                     
by nie czuć się ofiarą. 

Towarzyszy nam upartość i twarde trzymanie się raz podjętej 
decyzji, co sprzyja konfliktom, a uczucie braku wewnętrznego 
spokoju, niezadowolenie oraz niespełnienie, są efektem 
niskiego poczucia własnej wartości.  

CZAKRA SPLOTU SŁONECZNEGO W                        

RELACJI PARTNERSKIEJ 

Czakra splotu słonecznego w relacji partnerskiej, 
ukierunkowana jest na męską energię dawania, której zadaniem 
jest zapewnienie kobiecie poczucia bezpieczeństwa 
materialnego. Powinna być aktywna u mężczyzn, a pasywna          
u kobiet.  
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Na tej przestrzeni, bardzo często dochodzi do zaburzenia pracy 
czakry w relacji partnerskiej oraz konfliktów. Dzieje się tak 
dlatego, że współczesna kobieta, emanuję silną potrzebą 
poczucia niezależności, która nie pozwala jej na przyjęcie od 
mężczyzny męskiej energii. Lęk przed utratą niezależności jest 
tak silny, że wręcz wycofuje się z roli przyjmowania, podobnie 
jak przy energii z czakry podstawy. 

Kiedy kobieta nie przyjmuje męskiej energii, mężczyzna 
odbiera to jako brak szacunku dla niego i podświadomie 
przestaje dbać o dobrobyt dla swojej partnerki. W przypadku 
zbyt długiego tłumienia w sobie energii może stać się 
a g r e s y w n y w o b e c k o b i e t y i m i e ć t r u d n o ś c i                                      
z odpowiedzialnością za własnej decyzje. Wówczas w jego 
życiu pojawiają się różnego rodzaju nałogi,  m.in. hazard.   

Kobieta, która pozostaje w relacji partnerskiej, a jej czakra 
splotu słonecznego wykazuje aktywność męskiej energii, staje 
się głową rodziny i robi wszystko by zapewnić jej 
bezpieczeństwo finansowe. W takiej relacji mężczyzna często 
jest domatorem i nie odczuwa potrzeby żadnego działania,                
a kobieta chce mieć wszystko i wszystkich pod swoją kontrolą. 
To ona całkowicie przejmuje rolę osoby dbającej o dobro 
materialne. Próbuje zwiększyć własny autorytet, poprzez 
poszukiwania i nacisk na własną karierę, ale często robi                 
to kosztem zdrowych relacji w rodzinie.   
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ĆWICZENIE XIV 
∏ 
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TEST CZAKRY SPLOTU SŁONECZNEGO  

     Mam problemy z równowagą emocjonalną. 

     Nie odczuwam wolnej woli.   

     Mam trudności z samodyscypliną. 

     Prowadzę wewnętrzną walkę z samym sobą. 

     Brakuje mi pewności siebie. 

     Boję się zmian.       

     Nie poddaję się działaniom. 

     Z natury jestem wycofany.  

     Mam wysokie poczucie braku zasługiwania.  

     Odczuwam ciągły niedostatek. 

     Moje życie to głównie przeszkody.  

     Mam silnego Wewnętrznego Krytyka. 

     Krytykuję innych.   

     Sam sobie podcinam skrzydła. 

     Jestem lepszy od innych. 
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     Inni są moją konkurencją i zagrożeniem.  

     Mam trudności z odpowiedzialnością.  

     Walczę o uznanie.  

     Z trudnością podporządkowuję się innym. 

     Unikamy rozmowy o swoich emocjach. 

     Za wszelką cenę muszę być liderem. 

     Nie lubię przegrywać. 

     Każda porażka wymaga zemsty.  

     Mam problemy z wyrażaniem siebie.  

     Brak mi asertywności. 

     Jestem uległy. 

     Inni mnie wykorzystują. 

     Jestem uparty. 

     Moje zdanie jest najważniejsze.  

     Nigdy nie zapominam krzywdy.  

     Łatwo wchodzę w konflikty z innymi. 
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     Szukam dowartościowania, poprzez posiadanie dóbr 
materialnych. 

     Mam silną potrzebę kontrolowania.  

     Boję się utracić niezależność. 

     Boję się przyszłości.  

     Mam wysokie oczekiwania wobec siebie.  

     Mam wysokie oczekiwania wobec innych.  

     Ludzie mnie nie szanują.  

     Stawiam silne granice innym przez co, doświadczam 
samotności. 

     Przywiązuję wagę do negatywnych rzeczy.  

     Z trudnością przychodzi mi doświadczanie radości. 

     Przywiązuję się do wydarzeń z przeszłości.  

     Nie dostrzegam szans na lepsze jutro.  

     Moje dzieciństwo to głównie nadużycia . 

     Choroby układu pokarmowego. 

     Choroby oczu/ skóry. 
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Przyjrzyj się uważnie punktom, które zaznaczyłeś i wykonaj 
odpowiednią pracę z przekonaniami                                                    
oraz z czakrą splotu słonecznego. 

Nasz siła i moc,                                                                                          
pochodzą z wewnętrznego światła. 
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Rozdział 24 
∏ 

Energia z pożywienia 

Zmieniając swoje odżywianie,                                                                     
zmieniasz swoje podejście do życia.  
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Kiedy żyjemy w oddzieleniu, a nasze życie jest fałszywe               
i dalekie od wymarzonej wewnętrznej wizji, czujemy większą 
potrzebę jedzenia. Apetyt bowiem jest odzwierciedleniem tego, 
czy jesteśmy na odpowiedniej ścieżce, czy też nie.  

Zamiast wprowadzać zmiany do życia, często maskujemy 
swoje problemy, przyswajaniem nadmiernej ilości jedzenia. 
Sięgamy po nie, aby wejść w stan zobojętnienia wobec 
rzeczywistości, która nas otacza. W ten sposób zaspakajamy 
potrzebę emocjonalnego apetytu m.in. na miłość, szacunek, 
wsparcie, samorealizację lub próbujemy nakarmić lęk                    
i codzienny stres. 

Kiedy ogarnia nas nieposkromiony apetyt to znak, że nasz 
wewnętrzny głos domaga się wysłuchania, ponieważ w naszym 
życiu dzieje się coś, co wymaga naszej reakcji. Sięgamy              
po jedzenie, aby uciszyć ten głos, a wraz z nim uczucie 
dyskomfortu. Łatwiej jest sięgnąć po coś do jedzenia,                
niż stanąć oko w oko z obecną sytuacją, ponieważ bardziej 
stajemy się świadomi głodu, niż emocji, które za nim stoi. 
Dlatego za nim sięgniesz po coś do jedzenia, zatrzymaj się             
i zastanów, co takiego dzieje się w Twoim życiu i jakie emocje 
emanują w Twoim ciele.  

Czy odczuwasz głód, który stopniowo narasta i powoduje 
lekkie skurcze żołądka, czy apetyt, który narasta nagle                  
i niespodziewanie.  
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W jednej chwili nawet nie myślisz o jedzeniu, a w następnej 
konasz z głodu i masz ochotę coś zjeść, niekoniecznie 
zdrowego. Głód zaspakaja potrzeby fizyczne ciała, a apetyt    
jest czynnikiem, który próbuje przykryć nasz aktualny             
stan emocjonalny.  

Aby móc określić, z czym w danej chwili masz do czynienia, 
wyrób w sobie nawyk rozmowy z ciałem.  

Zadaj sobie pytanie: co czuję, jakie napięcia są w moim ciele        
i z czego wynikają? Jaka emocja steruje moim pragnieniem 
jedzenia, w tym momencie? Czego moje ciało naprawdę 
potrzebuje w obecnej chwili? W ten sposób uruchomisz               
w sobie wewnętrzny dialog i samopoznanie, które poszerza 
Twoje horyzonty świadomego życia.  

Szczęśliwa osoba je umiarkowane ilości pożywienia                          
i utrzymuje dobrą kondycję fizyczną. Dla niej pożywienie jest 
źródłem energii niezbędnej do codziennego funkcjonowania,               
a nie formą pocieszenia, czy nagrody.   

Każdy, kto przeżył bolesny związek, traumę, żył w poczuciu 
winy lub miał do czynienia z silnym stresem, będzie 
automatycznie szukać sposobów, by poczuć się lepiej,                  
wówczas jedzenie staje się formą schronienia i sposobem          
na niewygodne emocje. 
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Sięgając po jedzenie w wyniku naszych skrajnych emocji, 
często z byłej ofiary czynimy obecną, ponieważ otyłość 
pociąga za sobą konsekwencje braku akceptacji siebie               
oraz odrzucenie społeczne. Żyjemy w świecie, gdzie 
społeczeństwo przykłada ogromną wagę do wyglądu 
zewnętrznego i nic nie wskazuje na to, żeby coś w tej kwestii 
uległo zmianie. Wynika to często z braku samoakceptacji, która 
skłania ludzi do oceniania innych, choć by po to,                       
by lepiej się poczuć we własnej skórze.   

Nasz stosunek do jedzenia warunkuje również nasze 
dzieciństwo. Dziecko wychowywane w miłości i poczuciu 
bezpieczeństwa, w naturalny sposób wyrasta na szczęśliwego 
dorosłego. Może czasem doświadczy wahań nastroju, ale jest 
to zupełnie normalne. Wie jak poradzić sobie w takich 
chwilach, niekoniecznie korzystając z jedzenia.  

Kiedy dziecko doświadcza: 

- braku więzi emocjonalnej z rodzicami, poczucie bycia 
zaniedbanym   

- braku dzieciństwa, często w wyniku potrzeby, zbyt szybkiego 
stania się dorosłym  

- kiedy jedzenie staje się formą nagrody lub walczy                      
o przetrwanie w wyniku niedostatku   
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- doświadcza nadopiekuńczości, brak swobody bycia sobą   
oraz kiedy jest molestowane emocjonalnie lub fizycznie,                     
w dorosłym życiu będzie miał tendencję do zajadania. 

Podobnie dziecko chowane pod kloszem, kiedy opuszcza 
rodzinny dom i doświadcza pierwszego zderzenia z prawdziwą 
rzeczywistością, często doświadcza tak silnego stresu,                 
że właśnie jedzenie staje się jedynym jego sprzymierzeńcem. 

Każde negatywne doświadczenie z przeszłości, tłumi naszą 
życiową energię, która wpływa na wygląd naszego ciała.  

Kiedy uzdrawiamy przeszłość, uzdrawiamy nasze ciało, które 
jest gotowe pulsować energią idealnej wagi. Więc zanim 
zaczniesz „walczyć” z własnym ciałem, wróć do przeszłości, 
wybacz, uwolnij żal, gniew oraz wszelkie emocje, które tłumią 
Twoją energię.  

P a m i ę t a j , ż e p r a c a z c i a ł e m n i e p o l e g a n a 
podporządkowywaniu go sobie, poprzez robienie rzeczy,           
które nie dają zadowolenia. Nie odmawiaj sobie jedzenie,          
nie zmuszaj się do ćwiczeń, nie próbuj stosować specjalnej, 
cudownej diety. Po każdej takiej diecie najczęściej zaczynasz 
jeść więcej. Najpierw chudniemy, a potem szybko przybieramy 
na wadze. To doprowadza do ciągłego braku zadowolenia            
z siebie i poczucie porażki. Z każdą kolejną porażką, utrwala 
się w nas przekonanie, że następna próba też zakończy się 
niepowodzeniem, więc przestajemy nawet próbować.  
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Zmiany w ciele nie opierają się na ograniczeniach. Im więcej 
ich sobie narzucasz, tym bardziej stajesz się nieszczęśliwy.  

Wiele osób, które do mnie przychodzi na sesje na pytanie, 
dlaczego chce zmienić swoje ciało, odpowiada:  

• Jak schudnę i moje ciało się zmieni, wtedy będę szczęśliwa/
szczęśliwy, wtedy moje życie się zmieni. Ludzie zaczną mnie 
akceptować.  

Nie zdajemy sobie nawet sprawy, że im bardziej chcemy 
zmienić swoje ciało, tym bardziej się od niego izolujemy               
i oddzielamy.  

Im większe oddzielnie od ciała, tym większe oddzielnie              
od fizycznego aspektu życia. Brak radości, szczęścia, poczucie 
niedostatku i braku samorealizacji. Przestajemy czuć się 
bezpiecznie. Zaburzona zostaje harmonia pomiędzy poziomem 
duchowym a fizycznym, a to sprzyja sięganiu po jedzenie.  

Wiem, że na początku nie jest łatwo, patrzeć na siebie                  
z miłością, zwłaszcza jeśli to, co widzisz w lustrze,                         
nie do końca Ci odpowiada. Ale właśnie miłość do siebie 
takim, jakim teraz jesteś, jest pierwszym krokiem do sukcesu. 
Obchodź się ze sobą łagodnie i z miłością, zrezygnuj z krytyki 
i karania siebie. Wówczas zaczniesz doświadczać więcej 
radości, a im większa radość, tym mniejszy apetyt.  
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Wszystko, co jesz, wpływa na Twoje ciało nie tylko fizyczne, 
ale również energetyczne. Dzięki fizyczności, która stanowi 
Twój środek transportu, będziesz w stanie ukończyć swoją 
duchową podróż. Dlatego tak ważne jest, aby otoczyć                  
je najlepszą opieką. Twoje ciało i dusza, potrzebują zdrowego 
pożywienia, by zachować witalność i móc korzystać z intuicji.  

Żywność przetworzona, bogata w węglowodany i tłuszcze, 
ogranicza Twoje perspektywy życiowe. Świat wydaje się wrogi 
i mało przyjazny. Czujesz potrzebę nieustannej walki o siebie, 
akceptację i bezpieczeństwo. Czerpanie siły i mocy z intuicji 
oraz darów pozazmysłowych jest ograniczona.  

Wprowadzając nowe nawyki żywieniowe, opar te                        
na wysokoenergetycznych owocach, warzywach i produktach 
nieprzetworzonych dostrzegasz, że czarne chmury odpłynęły. 
Przyszłość staje się jaśniejsza. Budzi się w Tobie motywacja   
do działania na rzecz własnego, duchowego rozwoju.  

Owoce i warzywa to jadalna forma światła słonecznego.      
Kiedy spożywasz energię słoneczną z pożywienia, napełniasz 
ciało oraz każdą swoją komórkę światłem, którym emanujesz 
na zewnątrz.  
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Kiedy toczy się walka między sercem a umysłem-  

 -zwycięża żołądek  
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ĆWICZENIE XV 
∏ 
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MOJE DZIECIŃSTWO 

Wróć do czasów dzieciństwa,                                                              
cofnij się najdalej, jak tylko potrafisz i przyjrzyj się obrazom,                         

emocją, myślą, jakie wówczas Tobie towarzyszyły.    

 Jak wyglądały Twoje więzi z rodzicami,                         
opiekunami i najbliższymi ?                                                                                                                                

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………… 
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Czy jako dziecko miałeś swobodę wyrażania siebie?                                           
Czy byłeś w jakikolwiek sposób ograniczany?                                 
Jeśli tak, to jak to wpływało na ciebie wtedy,                                  

a jak wpływa teraz? 

 .....................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................      

Czy w drodze wychowania stosowano ścieżkę:                                                
jedzenie -nagroda lub inne formy jak np.:                          

„wszystko ma zniknąć z talerza”?                                                     
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………… 
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 Jaką rolę odgrywało jedzenie  w Twoim dzieciństwie?       
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………… 
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Jak nawyki z dzieciństwa,                                                              
wpływają na Twoje odżywianie dzisiaj? 

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

...................................................................................................... 
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Rozdział 25 
∏ 

Nawyki Żywieniowe 

Każda zmiana,                                                                       
stwarza nowe doświadczenia. 

'273



PROCESY EMOCJONALNE A NASZE ODŻYWIANIE 

Zrozumienie procesów emocjonalnych w naszym systemie 
odżywiania, wymaga odpowiedzi na pytanie: czym jest apetyt? 

Apetyt to intensywne pragnienie zjedzenia konkretnego 
produktu, któremu trudno się oprzeć. Często są to produkty 
modyfikowane, sztucznie wzbogacane, które pobudzają 
uwalnianie się dopaminy, hormonu związanego z uczuciem 
przyjemności. Sięgamy po nie najczęściej w stanie stresu           
lub kryzysu emocjonalnego.  

Jeśli nasz stan emocjonalny nie jest w najlepszej formie,             
to dopamina motywuje nasze zachowania i nasila łaknienie, 
które po chwili zamienia się w silne pragnienie, któremu już 
trudno się oprzeć. Dopamina bowiem „obiecuje” poczucie 
satysfakcji, jeśli tylko poddamy się uczuciu pragnienia. 
Dlatego nie możemy się oprzeć zjedzeniu ciasteczka,                
które z kolei, wpływa na uwalnianie endorfiny, dzięki czemu 
czujemy się szczęśliwsi (przez chwilę). Co za tym idzie,          
apetyt staje się nawykiem żywieniowym, wciągając nas w cykl 
krótkotrwałej satysfakcji oraz długotrwałego poczucia winy, 
wstydu, niepokoju, a na koniec przyrostu masy ciała, depresji        
i poważnych zaburzeń zdrowotnych. 
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Jedzenie często przyjmuje formę nagrody. Zwłaszcza kiedy 
towarzyszy nam stres. To zwykle on aktywuje ścieżki nagrody    
i zakłóca próby kontrolowania nawyków żywieniowych.  

Kto nie miał ochoty po stresującym dniu na coś słodkiego, 
słonego lub tłustego. Silna reakcja dopaminy w ośrodku 
nagrody, w naszym mózgu, sprzyjają kodowaniu                   
złych nawyków.  

W przysz ło śc i s t r e s wywo ła wspomnien ie u lg i ,                      
której doświadczyliśmy po zjedzeniu np. czegoś słodkiego. 
Oznacza to, że następnym razem, kiedy będziemy 
zestresowani, przyłapiemy się na automatycznym sięganiu          
po czekoladę.  

Stres często wywołuje uczucie zmęczenia, czy przygnębienie, 
co daje nam te same zachowania. Jesteśmy przekonani,                
że zjemy tylko jedno ciasteczko, a po chwili paczka jest już 
pusta. I błędne koło się zamyka.  

Teraz kiedy już znasz podstawowe emocje kierujące naszym 
apetytem, być może zastanawiasz się, co ciebie skłania                
do podjadania, skoro jednak nie łączysz siebie ze stresem,               
czy trudnymi emocjami? Odpowiedź brzmi: potrzeby Twojego 
fizycznego ciała.   
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Apetyt bowiem może dostarczyć nam wskazówek, czego 
potrzebuje nasze ciało. Każdy ze smaków został tak 
zaprogramowany w naszej naturze, abyśmy dostarczali 
odpowiednich składników odżywczych. 

Smak słodki oznacza owoce i warzywa. Źródło witamin, 
minerałów i fito-składników. Niedobory witaminowo- 
mineralne będą sprzyjać sięganiu np. po czekoladę bogatą           
w magnez. Tłuszcze kojarzone są z dostarczaniem białka               
i niezbędnych enzymów do przyswojenia witamin. Natomiast 
smak słony to źródło elektrolitów, które możemy znaleźć           
w morskich owocach i rybach.  

Nasz mózg przez lata wykształcił sobie pamięć smaków, 
abyśmy rozpoznawali potrzeby ciała, jednak współczesna 
żywność mało ma wspólnego z naturą, co sprzyja kodowaniu 
złych nawyków oraz sprawia trudność w prawidłowym 
rozpoznaniu sygnałów wysyłanych przez ciało. Naucz się 
samoobserwacji i słuchania własnych potrzeb. Oto wskazówki: 

• zanim zjesz czekoladę, sięgnij po garść migdałów                  
lub pestek dyni 

• masz ochotę na coś tłustego- zjedz awokado lub łyżkę oliwy 

• nieodparta chęć zjedzenia węglowodanów jak chleb, 
makaron to znak, że masz niedobór witamin z grupy B, 
sięgnij np. po jajko  
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• gazowane napoje świadczą o braku witaminy c i wapna, 
jedna żółta papryka, temat rozwiązuje  

Radykalna zmiana diety nie zawsze bywa łatwa, zwłaszcza 
kiedy jedzenie jest związane z wieloma si lnymi 
emocjonalnymi zależnościami. Produkty przetworzone, które 
wabią nas smakiem, zapachem i kolorem, zostały tak 
zaprojektowane, aby ciężko było z nich zrezygnować.           
Kiedy przychodzi moment podjęcia decyzji, co chcesz 
wykluczyć z codziennego jadłospisu, możesz zacząć 
panikować i myśleć, to się nie uda.  

Zapewniam cię, że się da. Stresu może nie wyeliminujemy 
całkowicie, ale możemy się skoncentrować nad eliminowaniem 
produktów, które są formą odpowiedzi na stres i być uważnym, 
o czym sygnalizuje nam nasz apetyt.  

Nowe nawyki będą potrzebować czasu na wytarcie 
odpowiednich szlaków, tak jak każda nowa umiejętność. Sama 
kiedyś byłam przekonana, że dzień bez kawy jest dniem 
straconym. 

Wiele produktów wykluczyłam ze swojego jadłospisu, ale bez 
rzucania się w wielką otchłań wyrzeczeń, lecz małymi 
krokami. Zacznij od jednego produktu, bez którego na pewno 
możesz „przeżyć” , a zan im wykreś l i sz ko le jny,                       
utrwal w pamięci nowy nawyk. 
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NOWE NAWYKI ŻYWIENIOWE 

Zmieniając swoje nawyki żywieniowe, zmianie poddaje się 
również nasze ciało. Ale zanim uda się nam wytrwać na nowej 
drodze, często przechodzimy wyboistą drogę.  

Najpierw stawiamy wszystko na jedną kartę i zarzekamy się,    
że już nigdy nie zjemy więcej, niż to konieczne. Wpadamy           
na pomysł zakupu karnetu do siłowni, a może fitness, basen. 
Nowe buty do biegania, tak na dobry początek. Są ambicje            
i są cele.   

Nie czekając długo, przychodzi faza złości. Bombardujemy 
siebie poczuciem winy i wylewamy fale gniewu: jak mogłam/
mogłem doprowadzić siebie do takiego stanu? Dlaczego inni 
jedzą bez opamiętania i nie tyją? Poirytowani dietą                        
i ograniczeniami, kończymy z wyrzeczeniami, by poczuć            
się lepiej.  

Wciąż mając w głowie wyznaczony cel, postanawiamy              
po negocjować, często naginając prawa fizyki, procesy 
trawienne i metabolizm. Wychodzimy z założenia, że jak               
w niedziele zjemy więcej, to nic się nie stanie, przecież jutro 
idziemy na siłownię. Albo: jak zrezygnuje z kolacji, to mogę 
zjeść dokładkę obiadu. Na pewno znacie to :) To chyba 
najciekawszy moment w trakcie wyrabiania nowych nawyków.  
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Czas negocjacji jednak nie trwa zbyt długo, bo tuż za rogiem 
czai się depresja. Mówisz sobie: po co to wszystko i tak to nic 
nie zmieni. Przychodzi moment poddania i rezygnacji                  
ze zdrowego stylu życia. Depresja zrodzona z gniewu 
wywołuje poczucie winy i wstydu, a że jedzenie zawiera wiele 
substancji chemicznych działających jak antydepresanty,             
to znowu sięgamy po jedzenie. 

Znam osoby, które wytrwały na nowych nawykach,                   
ale uwikłały się w nałogi: alkohol, zakupy, niezobowiązujące 
związki. A wszystko po to, by zastąpić radość czerpaną              
z jedzenia inną formą radości. Ważne jest, aby w naszym życiu 
były rzeczy, które dają nam ten uczuć, jak forma pasji,                  
z której możemy czerpać endorfiny.  

Przejście przez te wszystkie etapy z sukcesem otwiera przed 
nami drzwi do zdrowych nawyków i akceptacji. Stajemy się 
świadomi, że dbanie o ciało, to nie tymczasowy proces,            
lecz zadanie na resztę życia. 

Kiedy przestajesz zajadać emocje, zaczynają docierać do ciebie 
różne sytuacje, wspomnienia, które wcześniej zamiatane były 
pod dywan. Ten czas może być trudny, ale to świetna okazja   
na doświadczenie uzdrowienia na wielu płaszczyznach.           
Wraz z odejściem łaknienia, pojawia się świadomość i większe 
zrozumienie siebie, a to stan, który będziesz chciał zatrzymać 
już na zawsze.    
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Brak jasnego celu jest jak podróż bez mapy.                                                                                               
Nawet kiedy dotrzesz do miejsca swojego przeznaczenia,                         
prawdopodobnie nie będziesz o tym wiedział.  

'280



ĆWICZENIE XVI 
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NOWY JA 

Wyznacz sobie cel, zaczynając od wizji siebie. 
Możesz zdecydować się na całkowitą zmianę                         

swojej obecnej sytuacji                                                                 
lub wprowadzić tylko niewielkie innowacje.                                           
Nowy Ty, niech będzie jednym z Twoich celi. 

Co chcesz zmienić w swoim wyglądzie,                                                     
w swoich nawykach, zachowaniach ? 

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
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Jak Twoja zmiana fizyczna, wpłynie na Twój świat zewnętrzny?                
Co się w nim zmieni ? 

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………… 
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Doświadczenie zmiany na poziomie fizycznym,                                     
może zakłócać podświadome czerpanie korzyści                                            

z obecnego naszego wyglądu.                                         

Pracowałam kiedyś z młodą kobietą, która nieustannie 
walczyła z nadwagą, bez zauważalnych rezultatów.  

Kiedy zagłębiłyśmy się w jej przestrzeń,                                   
dotarłyśmy do kluczowego doświadczenia,                                

które przyczyniło się do jej obecnego wyglądu.  

Była to zakrzywiona definicja „mężczyzny",                               
której zadaniem było chronić ją przed ponownym zranieniem         

i odrzuceniem, którego doświadczyła w swoje przeszłości,                                     
w relacji z mężczyzną.               

W odpowiedzi jej ciało zaczęło przybierać na wadze,                  
pod wpływem podświadomego poglądu, który mówił:               

„Jak będę większa to, będę mniej atrakcyjna.                           
Bycie mało atrakcyjnym to: brak zainteresowanie ze strony 

mężczyzny; poczucie bezpieczeństwa i ochrona siebie             
przed ponownym doświadczeniem zranienia oraz odrzucenia.   
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Jeśli więc odczuwasz potrzebę zmiany w ciele fizycznym,                                   
to jakie uczucia wywołuje u Ciebie ta myśl?                                             

Czy zauważasz u siebie korzyści, które czerpiesz z obecnego 
swojego ciała? Jeśli tak, to „dlaczego” i „po co”? 

Gdzie „dlaczego” odnosi się do przeszłości,                                         
czyli sytuacji, która mogła zapoczątkować Twój stan fizyczny,                            

a „po co” do przyszłości,                                                              
czyli jest skutkiem Twojego dlaczego. 

                                     
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………… 
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Kochaj pokarm na swoim talerzu i zawsze go błogosław.  
Kiedy błogosławisz pokarm, zmieniasz jego strukturę oraz jego 
wpływ na Twoje ciało.  

Pokarm to energia. Niech każdy posiłek będzie przeżyciem 
duchowym, bez względu, czy jesz sama, czy w towarzystwie. 
Rozkoszuj się jedzeniem. Patrz na to, co jesz, w pełni 
doświadczając smaku, zapachu, wyglądu. Unikaj jedzenia 
przed telewizorem i nie czytaj przy jedzeniu.   

Pamiętaj, że wszystko, co jest na Twoim talerzu, może być 
„zaprogramowane” w odpowiedni dla ciebie sposób.  

Na początku wyrabiania nowych nawyków, unikaj koloru 
pomarańczowego. To kolor, który napędza spiralę apetytu. 
Chcesz jeść mniej, zaproś więcej koloru niebieskiego.   

Kochaj swoje ciało - obdarz je przyjaźnią. Jeśli ciągle 
powtarzasz - nie lubię swojego ciała- to ciało zrobi wszystko, 
by zadowolić podświadomość. W rezultacie ciało będzie 
cięższe i mniej atrakcyjne. Kochaj je, nawet jeśli teraz                
ma nadwagę. Kochaj swoje ciało, takim, jakim jest.          
Pamię taj , że kluczem do zmiany jest akceptacja.                   
Trudno jest zmieniać coś, czego się nie akceptuje. 

'287



Wprowadzanie zmian w życie nie zawsze jest łatwe                                    
i chęć poddania się jest rzeczą normalną.                                                 
Ale pamiętaj każda zmiana, stwarza nowe doświadczenia                            
i od ciebie zależy, jakie one będą. 
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ĆWICZENIE XVII 
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UPORZĄDKUJ SWÓJ ZEWNĘTRZNY ŚWIAT  

Uwolnij wszystko to, co zaburza Twoją przestrzeń fizyczną.            
Uporządkuj swoje otoczenie, zrób porządek w szafie                       

i wyrzuć lub oddaj potrzebującym niepotrzebne rzeczy.                                                        
Porządek w naszej rzeczywistości otwiera przestrzeń na nowe.  

Na koniec pamiętaj, aby zapisać swoje odczucia. 

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………… 
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Czyniąc porządki w swoim świecie zewnętrznym,                                          
otwierasz swoje drzwi, ku nieskończonej obfitości,                                                   
gdzie wszechświat ma przestrzeń, by dać ci to,                                                      
czego na tę chwilę najbardziej potrzebujesz.  

Do odważnych świat należ,                                                                               
więc z zaufaniem czyń zewnętrzne porządki. 
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Rozdział 26 
∏ 

Żywioł Ognia 

Aby „zapalać innych”,                                                                          
samemu trzeba „płonąć” 
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OKRES ŻYCIA    Młodość 
            ZMYSŁ    Wzrok

POŁUDNIE 
LATO 
CZERWONY

Wola, Pasja, Działanie, 
Transformacja 

DRZEWA 
Jałowiec, Cedr, Dąb 

ROŚLINY 
Hibiscus, Bazylia, Cynamon 

ZWIERZĘTA 
Lew, Wąż, Pszczoła, 

Świerszcz, Koń, Skorpion 

MIEJSCA 
Pustynie, Gorące źródła, 

Wulkany 

KRYSZTAŁY 
Rubin, Ognisty Opal, Tygrysie Oko, 

Obsydian, Granat,  
Kamień Wulkaniczny 

INSTRUMENTY 
Strunowe 

PRZEDMIOTY 
Kominki, Świece, Zapałki

Zmiana, transformacja oraz                                            
odwaga i wiara we własne możliwości.



Żywioł ognia to jeden z najbardziej fizycznych i duchowych 
żywiołów. Posłaniec Wielkiego Światła. Dziecko słońca, 
symbol: woli, odwagi, życiowej siły, pasji, namiętności             
oraz witalności. Jego główny celem jest oczyszczenie, 
przemiana i transformacja. Dostarcza nam siły potrzebnej              
do życia oraz działania. Podsyca nasze pasje oraz motywuje        
do wewnę t r zne j t r ans fo rmac j i s t a rych wzorców                              
i wprowadzenia zmian.  

Jednym ze sposobów zmiany swojego życia jest działanie. 
Często jednak wahamy się z podjęciem kroków z powodu 
strachu przed niepowodzeniem, a nawet samym sukcesem. 
Ogień ukazuje nam nasze lęki. Na drodze jego światła, 
zaczynamy je rozpoznawać i rozumieć. Dzięki czemu znika 
opór i przestajemy z nimi walczyć. Lęki tracą na swojej mocy   
i ulegają transformacji. Nie mniej jednak lęki są naturalną 
częścią życia i nigdy całkowicie nie odejdą. Towarzyszą nam 
tak długo, jak długo poszerzamy swoje ograniczenia.  

To właśnie za sprawą ognia, posiadamy umiejętność 
wychodzenie ze swojej strefy komfortu i podejmujemy kolejne 
kroki. Napełnieni optymizmem i wiarą we własne możliwości, 
oddajemy się pasji. Ogień rozpala naszą kreatywność, ale tylko 
od naszej gotowości zależy, czy zaakceptujemy pomysły,        
które pojawiają się w naszej głowie.  
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Stosując krytykę, osądzanie lub zaniżanie własnej wartości, 
gasimy nasz wewnętrzny płomień. Nie ważne co inni powiedzą 
na naszą twórczość. Należy zaufać swojej kreatywności. Kiedy 
ufamy naszej kreatywności, jesteśmy twórczy, czas zatrzymuje 
się w miejscu i wkraczamy w inne wymiary. 

W drodze po swoje marzenia nie raz zdarzy się nam upaść,       
lecz nie to ile razy upadniemy, ma znaczenie, a ile razy 
powstaniemy. Moc ognia rozpala naszą siłę woli i entuzjazm, 
by nie oglądać się za siebie, a w trudnej chwili móc się 
podnieść i osiągnąć cel naszych pragnień. 

Ogień pozwala nam na dotarcie do naszego cienia, który jest 
częścią nas. To część, której się wypieramy i za którą                 
nie chcemy brać odpowiedzialności. Ogień pomaga nam 
uszanować i zaakceptować w sobie zarówno ciemność,              
jak i światło, bo tylko tak możemy doświadczyć jedności.  

Ogień rozpala ludzkie pragnienia namiętność i radość do życia. 
Brak jego energii czyni z nas ludzi pasywnych, wycofanych            
z niskim poczuciem własnej wartości. Przepełnia nas smutek, 
zniechęcenie oraz wewnętrzna pustka, której nie da się niczym 
wypełnić. Mimo marzeń, nie mamy dość siły i motywacji,          
by przenieś je do rzeczywistości. Brak nam wiary, że może się 
udać. Towarzyszą nam lęki przed opinią innych, co jeszcze 
bardziej ogranicza nasze działania. Nadmiar ognia w naszej 
energii wywołuje agresję, żądzę oraz despotyzm.    
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Rozdział 27 
∏ 

Samodyscyplina 

Samodyscyplina to fundament naszego sukcesu. 
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Samodyscyplina to sztuka panowania nad własnymi 
zachowaniami, myślami, emocjami i tym, jakim poddajemy się 
działaniom. To umiejętność obserwacji siebie i gotowość            
do zmiany tego, co negatywne.  

Jesteśmy zazwyczaj skłonni do usprawiedliwiania swoich 
zachowań i dawania sobie taryfy ulgowej. Często chcemy coś 
zmienić w naszym życiu, ale brakuje nam konsekwencji. 
Tymczasem, odrobina silnej woli oraz samodyscypliny,              
może zdziałać cuda.  

Mamy tendencję do narzekania na brak czasu, ale to nie jego 
brak nas powstrzymuje przed działaniem, a brak umiejętności 
zarządzania swoją przestrzenią czasową. Wszystko, co nowe 
wymaga większego zaangażowania, po to, by z czasem stać się 
czymś naturalnym i oczywistym. Przypomnij sobie,                
kiedy zdobywałeś nowe umiejętności. Na początku wymagały 
większego zaangażowania, większych pokładów czasowych, 
powtarzalności i Twojej samodyscypliny, ale z perspektywy 
dzisiaj, wykonujesz je całkowicie automatycznie.  

Tak samo jest ze zmianą swoich nawyków myślowych                  
i emocjonalnych, czy zaangażowaniem siebie w swoje pasje, 
marzenia oraz własne cele. Masz czas na wszystko, nawet jeśli 
ci się wydaje, że go nie masz. Przestań szukać wymówek,            
bo tak gasisz w sobie wewnętrzną siłę twórczą.  
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Skieruj swoją uwagę na te nawyki życia codziennego, które 
pochłaniają Twój czas, a bez których możesz spokojnie 
funkcjonować. Zastanów się, ile tracisz codziennie czasu na: 
przeglądanie portali społecznościowych, czy oglądanie 
telewizji, a odkryjesz ile cennego czasu, możesz zyskać               
na kształtowanie swoich marzeń i pasji.   

Zrób sobie listę rzeczy ważnych i mniej ważnych, a jeśli 
zajdzie taka potrzeba, aktualizuj ją wraz ze zmianami,           
jakich będziesz doświadczać.  

Samodyscyplina i przestrzeganie priorytetów daje poczucie 
umiejętności zarządzania czasem. Przestajesz odczuwać, że nie 
wykorzystałeś jakiejś szansy. To buduje większą pewność 
siebie i niezwykły komfort emocjonalny. Ty odczuwasz 
większą satysfakcję z siebie, emanujesz radością ,                          
a to procentuje na relacjach z innymi. Przyciągasz do siebie 
więcej pozytywnych ludzi, którzy jeszcze bardziej nakręcają 
cię do działania.   

Zdyscyplinowane osoby łatwiej osiągają wyznaczone cele.        
Nie przekładają zadań na potem i nie szukają wymówek,          
czy usprawiedliwień. Konsekwentnie idą do przodu. 
Dotrzymują swoich postanowień, a kiedy trzeba, zaciskają 
zęby, by przetrwać trudniejsze chwile. Bądź wytrwały,               
bo właśnie wytrwałość to jedyna droga do tego, by coś 
zmienić.  
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Samodyscyplina pobudza Twoją kreatywność i asertywność. 
Łatwiej podejmujesz wyzwania i świetnie odnajdujesz się           
w nowych sytuacjach. Wzrasta Twoja wydajność . 
Doprowadzasz sprawy do końca i jesteś wolny od 
rozpraszających bodźców zewnętrznych, które pożerają Twoją 
uwagę.   

SAMODYSCYPLINA W PRAKTYCE 

POWTARZALNOŚĆ 

Powtarzalność naszych myśli, uczuć oraz zachowań, angażuje  
więcej neuronów w dany wzorzec myślowy, zachowanie            
lub stan emocjonalny, stymulując fizyczną zmianę w mózgu. 
Dzięki czemu stajemy się mistrzami w danych obszarach życia.  
Najłatwiej możemy to zaobserwować na naszym ciele 
fizycznym, które również nieustannie jest kształtowane 
poprzez czynniki wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Kiedy jemy       
za dużo przez dłuższy czas, prawdopodobnie przytyjemy. 
Ćwicząc swoje mięśnie, stajemy się silniejsi.  

Każdy powtarzalny schemat, stymuluje fizyczne zmiany                 
w strukturach mózgu, dzięki czemu nasz mózg zaczyna 
efektywniej przetwarzać napływające informację i kształtować 
nowe  standardy zachowań.  
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Karmiąc swój mózg pozytywnymi zachowaniami, łatwiejsze          
i bardziej naturalne staje się dla nas wytrwałe działanie oraz 
wzmacnia się siła woli. Wystawianie mózgu na działanie 
samodyscypliny, sprzyja ukształtowaniu w nim idei 
samodyscypliny. Jeśli będziemy szukać wymówek, odkładać 
rzeczy na potem, nasz mózg stanie się w tym mistrzem.               
Im więcej będziemy się zamartwiać, tym bardziej nasz mózg 
ukierunkuje się na zamartwianie. Im więcej będziemy rozwijać 
określone umiejętności, tym szybciej staniemy się                         
w nich ekspertem.  

Wybierz dowolną formę działania, którą codziennie o tej samej 
godzinie będziesz powtarzać tak, aby wyrobić sobie schemat 
powtarzalności. Dla mnie najłatwiejszy sposób na naukę 
mózgu samodyscypliny jest codzienne czytanie, godzinę przed 
snem. To nie tylko wyciszy umysł, ale również kreuje nowe 
pomysły. Zdyscyplinowane czytanie rodzi zdyscyplinowany 
umysł. Wybieraj teksty, które będą cię inspirować, napędzać    
do działania, czy pobudzać wyobraźnię. Bądź uważny,               
czy karmisz swój umysł.  
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ZARZĄDZAJ SWOIM CZASEM 

Zarządzanie czasem to jeden z głównych środków 
prowadzących nas do sukcesu, poczucia satysfakcji                         
i spełnienia. Czas jest nieodnawialnym zasobem, dlatego 
należy wykorzystywać go mądrze.  

Ustal priorytety, ważność zadań i celi. Wybierz, które z Twoich 
planowanych przedsięwzięć ma większe, a które mniejsze 
znaczenie. Zbuduj swoją hierarchię wartości, koncentrując się 
na najważniejszym. Każda ważna sprawa, nie powinna być 
odkładana na później. To nawyk, na który mogą sobie pozwolić 
ludzie zdyscyplinowani. Zarządzanie czasem to nie kierowanie 
nim, a kierowanie własnym życiem. To styl życia i świadomość 
co chce się osiągnąć. 

BRAK OGRANICZEŃ 

Sztuka zarządzania czasem to pierwszy krok do wyjścia poza 
własne ograniczenia. Największym wrogiem w drodze                
do sukcesu, samodyscypliny, czy sztuki zarządzania czasem 
jest lęk przed porażką.  
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Lęk jest czymś naturalnym, a odwaga nie przychodzi od razu. 
To również nawyk, który rozwija się wraz z praktyką.           
Droga do sukcesu bywa wyboista i trzeba mieć odwagę,             
by mimo trudności, nie poddać się i iść dalej. Odwaga 
wzmacnia wiarę w siebie i kształtuje wytrwałość w działaniu. 
Kiedy będziesz chciał się poddać, zastanów się: kim staniesz 
się, kiedy zrezygnujesz, a kim, kiedy wytrwasz.  

P r z e ł a m a n i e w ł a s n y c h l ęk ó w m o ż e n i e n a l e ży                            
do najprzyjemniejszych, nie mniej jednak to klucz do sukcesu.        
To on najczęściej hamuje nas i sabotuje nasze najlepsze 
in tencje oraz nadzie je . Powstrzymuje nas przed 
zaangażowaniem się w realizację ambitnych celów. Stał się 
schronieniem dla naszego ego i usprawiedliwieniem,                   
by powstrzymać nas od działania. Boimy się tak wielu rzeczy, 
że stoimy w miejscu. Odwlekamy w czasie nasze marzenia. 
Tłumimy pragnienia. Lęk powoduje, że zawsze głośniejsze jest 
ujadanie psów, niż głosy aniołów. 

Nasza skłonność do strachu często jest rezultatem 
wcześniejszych doświadczeń (krytyczni rodzice, agresywni 
koledzy, małostkowi  nauczyciele, pamięć krzywdy).           
Czasem formą ochrony, która przyzwyczaiła nas do życia             
w strachu (nie rób tego, uważaj, bądź ostrożny).  Ze strachu 
rodzi się opór.  
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Opór zmienia nasze działanie, uderzając w nas poczuciem 
niepewności, zwątpieniem, brakiem wiary w siebie. Wówczas 
przez głowę przelatuje ciągłe pytanie: A co jeśli nie dam rady? 
A co jeśli nie wyjdzie mi? A czy zastanawiałeś się, a co jeśli 
stracisz swoją jedyną szansę na realizację swoich marzeń? 

Przypomnij sobie, co w życiu udało ci się osiągnąć,                   
choć wydawało się przekraczać Twoje możliwości (ugotowanie 
obiadu, jazda na rowerze, zdobycie pracy, awans).  

Nie czekaj na odpowiedni moment i nie szukaj wymówek,           
by tłumaczyć swój stan. Każde Twoje doświadczenie jest 
wyborem. Szczęście to kwestia wyboru, smutek to kwestia 
wyboru. Zaufanie jest kwestią wyboru.  

Każdy nasz stan emocjonalny -                                                       
jest kwestią wyboru.  
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ĆWICZENIE XVIII 
∏ 
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Sporządź listę swoich lęków, zaczynając od tych największych.                                      
Kiedy będziesz gotów, zrób rozpoznanie swojego lęku,                                
ale tego, który znajduje się na samym dole Twojej listy.                             

Zastanów się, co takiego wydarzy się,  
jeśli Twój lęk stanie się rzeczywistością.           

Przyjrzyj się, jakie niesie ze sobą głębsze przekazy?                                   
Czego może cię nauczyć? Na co kieruje Twoją uwagę?                                    

Im bardziej staniesz się świadomy jego głębi,                                             
tym szybciej wykreślisz go z listy.   

MOJE LĘKI 

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………… 
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PRACA Z LĘKIEM 

Przykład- boję się wody: 

Jeśli wejdę do wody, utonę i stracę życie.                               
Unikam wody, by nie doświadczyć zbyt szybkiej śmierci. 

Umierając, zostawię swoją rodzinę.                                                     
Moi bliscy będą cierpieć z mojego powodu.  

Nie zobaczę, jak dorastają moje dzieci.  
Nie będzie mnie w ważnych dla nich chwilach. 
Nie dane mi będzie zrealizować się jako matka.                                      

Mam jeszcze tyle do zrobienia.  
Śmierć zamknie mi drzwi do realizacji moich marzeń.  

Lęk przed wodą, jest jak wisienka na torcie,                                
który składa się na różne warstwy, pozostałych naszych lęków, 

które prawdopodobnie są wyżej na Twojej liście:                          
lęk przed śmiercią, lęk przed niezrealizowanie siebie,                          
nie tylko jako matka, ale również jako istota ludzka.  

Nasze lęki również wskazują na nasze potrzeby.  
Upewnij się, czy spędzasz z rodziną odpowiednią ilość czasu?  

Czy realizujesz swoje cele?  
Czy czerpiesz radość z życia? 

Czy potrafisz się zatrzymać i cieszyć z chwili teraz? 
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MOJA PRACE Z LĘKIEM 

Boję się...  
Jak mnie to ogranicza? Co stanie się, jeśli to się wydarzy?  

Jeśli to, by się wydarzyło, czego bym się nauczył? 
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
..................................................................................................... 
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Chwila, w której myślisz,                                                                               
że wszystko się skończyło,                                                                              
jest początkiem nowego. 

Wystarczy sobie przypomnieć, co już masz                                                        
i zaufać, że warto o to walczyć. 
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ĆWICZENIE XIX 
∏ 
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MOJA HIERARCHIA WARTOŚCI 

Nie czekaj do postanowień noworocznych.                                                           
Jedną z żelaznych zasad samodyscypliny                                                  

jest nieprzekładanie rzeczy na jutro.  
Już dziś przygotuj swoją listę priorytetów,                                                            

która ułatwi codzienne podejmowanie decyzji. 

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………….. 
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Rozdział 28 
∏ 

Czakra                         
Splotu Słonecznego - 

Równoważenie 

'313



 

 

 

 

'314

Mądrość, Godność, 
Miłość Intuicja 

Mądrość 
Wiedza 
Zmiana  

Działanie 
Akceptacja 

Uzdrowienie myśli i emocji

Rozczarowanie, Negatywizm, 
Wybuchowość i Agresja 

emocjonalna

TONIZUJE - ŁAGODZI- ODBUDOWUJE- UZDRAWIA 

stymuluje układ nerwowy oraz mięśniowy, 
regeneruje i odbudowuje narządy wewnętrzne:  

żołądek, wątroba i jelita

choroby układu pokarmowego,  
zmiany skórne: trądzik, egzema, 

łuszczyca, blizny, 
zwichnięcia, złamania oraz 

niedowład mięśniowy

wycofanie i brak otwartości  
na zmianę,  

trudności w budowaniu relacji 



KOLOR ŻÓŁTY 

Kolor żółty rozbudza duchową inspirację, intelekt                     
oraz percepcję pozazmysłową. Pomaga dostroić się do naszej 
wewnętrznej mądrości, intuicji i duchowego przewodnictwa. 
Jest to symbol wiedzy, magii oraz życiowej siły. Swoją energią 
r e p r e z e n t u j e r ó w n i e ż z m i a n ę o r a z d z i a ł a n i e .                   
Wspomaga afirmację oraz wizualizację.  

Uzdrawia blokady emocjonalne i mentalne, związane                    
z pamięcią urazów i traum. Poprawia nastrój, rozbudza 
ciekawość i otwiera na zmiany. Pomaga usuwać energetyczne 
kryształki z pola, które przechowują pamięć o przebytych 
stanach chorobowych. Pobudza życiową energię, dzięki czemu 
sprawdza się w stanach obniżonej odporności emocjonalnej, 
depresji i melancholii.  

Energia żółtego wspiera naszą adaptację w otaczającej 
rzeczywistości, dzięki czemu stajemy się elastyczni i otwarci 
na doświadczenia. Łatwiej przychodzi nam akceptacja tego,        
co widzimy, czujemy oraz doświadczamy na poziomie 
fizycznym. 

Osoby, które unikają żółtego koloru, powinny zwrócić uwagę 
na jego ciemną stronę, która mówi o braku umiejętności 
radzenia sobie z emocjami i swoimi zachowaniami.  

'315



Kolor ten wskazuje również na emocje związane                            
z rozczarowaniem, wycofaniem oraz brakiem otwartości                  
na zmianę.  

Im większa niechęć do tego koloru, tym trudniejsze są nasze 
relacje z samym sobą, a lęki o przyszłość stają się                     
szarą codziennością.  

Nadmiar żółtego prowadzi do trudności w relacjach 
partnerskich, które wynikają z naszej nadpobudliwości 
emocjonalnej. 

Na poziomie fizycznym posiada właściwości łagodzące, 
tonizujące i odbudowujące. Pobudza pomnażanie komórek, 
wspiera regenerację tkanek i narządów wewnętrznych, takich 
jak: żołądek, wątroba, jelita. Wspiera układ nerwowy                     
i stymuluje mięśnie. Stosowany na skórę leczy stany zapalne, 
zmiany trądzikowe oraz przyśpiesza gojenie blizn.             
Świetnie sprawdza się w leczeniu zwichnięć oraz złamań. 
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BURSZTYN 

Kamień słońca, niosący w sobie 
słoneczną siłę. Napełnia ciepłem, 
zaufaniem oraz radością.  

Jes t uosobien iem sukcesu .   
Noszenie go podnosi pewność 
siebie i napędzą wewnętrzną moc 
do osiągana wyznaczonych celi. 
Pog łębia samo zrozumienie         
o raz poszerza umie ję tność 
jasnowidzenia. Uwalnia od lęków 
związanych z przysz łośc ią                 
i umożliwia cieszenie się z chwili obecnej. Otwiera drzwi           
do pamięci przodków oraz naszych poprzednich wcieleń.   

Oczyszcza z negatywnych energii. Zdejmuje uroki i klątwy. 
Równoważy ciało eteryczne, zamykając w nim powstałe 
energetyczne „dziury”. Noszony przez kobiety wzmacnia           
ich zewnętrzne piękno i poczucie atrakcyjności.  

Na poziomie fizycznym, przywraca komórkom naszego ciała 
prawidłową polaryzację, która została zakłócona chorobą. 
Oczyszcza i wzmacnia wątrobę. Uśmierza ból, szczególnie 
reumatyczny. Rewitalizuje nasz układ hormonalny, 
poprawiając pracę tarczycy, regulując przemianę materii.  
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KAMIEŃ SŁOŃCA 

Cnoty 

Zaufanie 
Radość 

Jasnowidzenie 
Ochrona 

Oczyszczenie



CYTRYN 

Aktywizuje i energetyzuje czakrę splotu 
słonecznego oraz stymuluje czakrę 
korony, podtrzymując stały przepływ 
energii w naszym ciele.  

Kamień obfitości i manifestacji . 
P r z y c i ą g a d o n a s z e g o ż y c i a 
odpowiednich ludzi oraz sytuacje,        
które prowadzą nas do sukcesu. Inspiruje 
do działania i nowych przedsięwzięć, 
utrzymując przy tym klarowność myśli.  

Dodaje odwagi, pozwalając na dzielne stawianie czoła 
wszelkim życiowym wyzwaniom. Wzmacnia kreatywność            
i umiejętność koncentracji. 

Posiada właściwości ochronne przed nadmiernym odbiorem 
zewnętrznych energii i wpływów. Chroni przed zazdrością            
i zawiścią. Rozbija negatywne energie i przekształca toksyczne 
emocje oraz myśli w pozytywne. Poprawia relacje i rozwiązuje 
wszelkie problemy i konflikty w przestrzeniach naszych relacji.  

Na poziomie fizycznym, wzmacnia układ odpornościowy, 
zwiększa poziom energii życiowej i wytrzymałość. Wspiera 
osoby borykające się z syndromem chronicznego zmęczenia. 
Wpływa korzystnie na układ hormonalny. Oczyszcza z toksyn. 
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      OBFITOŚĆ 

     Cnoty 

      Inspiracja 
    Kreatywność 

    Budowanie relacji 
    Afirmacja  

    Manifestacja 



GRANAT  

Silnie oddziałuje na czakrę splotu, jak 
również czakrę podstawy, serca i 
k o r o n y. Z a p e w n i a s w o b o d n y 
przepływ energii wzdłuż kręgosłupa           
i rozprowadza ją do wszystkich części 
ciała.  

Kamień mi łości, seksualności, 
pobudza zmysły, stabilizuje uczucia           
oraz zapewnia wierność w związku. 
Łagodzi wszelkie rany emocjonalne. Poszerza świadomość            
i wspiera pracę z przywoływaniem pamięci poprzednich żyć.  

Otwiera nas na zmianę, nowe doświadczenia i przezwycięża 
wszelkie lęki. Wprowadza ukojenie, nadzieję i zapewnia realne 
spojrzenie. W sytuacjach kryzysowych wspiera nasz            
instynkt przetrwania. 

Kamień obfitości, który materializuje nasze marzenia.   
Pobudza kreatywność oraz odwagę i pewność siebie.  

Umieszczony pod poduszką zapewnia spokojny sen, odpędza 
koszmary i łagodzi stany depresyjne. Na poziomie fizycznym 
rewitalizuje cia ło i stymuluje przemianę materii .             
Oczyszcza krew, serce i p łuca, regeneruje DNA.              
Wspomaga przyswajanie witamin i minerałów. 
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      KAMIEŃ MIŁOŚCI 

     Cnoty 

        Samoświadomość 
      Równowaga 

     Zmiana 
      Płodność 



OBSYDIAN 

Obsydian to gorąca magma, która bardzo 
szybko zastyga, stąd przypisuje się mu 
żywioł ognia. Wspiera pracę podstawy 
oraz splotu słonecznego. Uzdrawia 
blokady energetyczne, które jeszcze nie 
pojawiły się w ciele fizycznym. 

Posiada silne właściwości uziemiające, 
jednocześnie zgłębiające rozwój duchowy. 
Otwiera nas na duchowe prowadzenie  
oraz synchronię z Wszechświatem. 
Poszerza  nasze zdolności paranormalne. 
Umożliwia wgląd w samego siebie,             
by odkryć własne cienie, lęki, konflikty, 

uzdrowić demony przeszłości i poznać prawdę o samym sobie. 
Rozjaśnia myśli oraz pokazuje inny punkt widzenia. 

Ma silne właściwości ochronne i oczyszczające. Wzmacnia 
nasze granice oraz pomaga pozbyć się potrzeby poświęcania 
d l a i n n y c h , w z m a c n i a j ą c n a s z ą a s e r t y w n o ś ć .                     
Obsydian rozbudza nasze nieuświadomione talenty.  

Na poziomie fizycznym, oczyszcza ciało z toksyn, stymuluje 
układ trawienny, krwionośny oraz wzmacnia skórę, włosy             
i paznokcie. Wspomaga przyswajanie witamin i minerałów. 
Leczy dolegliwości bólowe stawów oraz mięśni.  
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      OCHRONA 

     Cnoty 

        Uziemienie 
      Duchowy wgląd w      

       siebie 
      Prawda 

       Zdolności       
       paranormalne 



ZAPACH 

LAWENDA 

Olejek lawendowy wycisza nadaktywność czakry splotu           
oraz uspakaja i odpręża ciało fizyczne. Dzięki czemu pobudza   
i wzmacnia w nas poczucie zaufania. Wspiera rozwiązywanie 
zastałych emocji. Oddala smutek i chroni przed negatywnymi 
energiami. Symbolizuje długowieczność. 

Lawenda to magia miłości, radości i szczęścia. Kobiety 
poszukujące odpowiedniego dla siebie partnera powinny 
otaczać się jej zapachem. Noszona w woreczku przy sobie, 
przyciąga dostatek i pieniądze, a umieszczona pod poduszką 
gwarantuje wypoczynek oraz dobry sen.  

Lawenda wspiera kształtowanie odpowiedzi dotyczących 
naszych marzeń. Przed snem nałóż odrobinkę olejku 
lawendowego na czakrę trzeciego oka. Jeśli w trakcie snu 
ukarze się element twojego marzenia, to znaczy, że się spełni. 
Jeśli nie miałeś snów lub nie były one związane z Twoim 
marzeniem, to znak, że na jego realizację musisz jeszcze trochę 
poczekać lub zmienić swoje działania, które mają cię zbliżyć 
do ich realizacji.   
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ROZMARYN 

Cierpko-korzenny olejek rozmarynowy rozbudza i aktywizuje 
czakrę splotu słonecznego. W różnych tradycjach uznawany 
za symbol miłości, wierności, lojalności i przyjaźni. 

Pomaga przezwyciężyć ociężałość i wspiera gotowość                
do działania. Poprawia wydajność adaptacyjne naszego mózgu, 
koncentrację oraz zwiększa zdolności zapamiętywania. 

Na poziomie fizycznym wzmacnia układ nerwowy.          
Stosowany w postaci olejku do smarowania, łagodzi 
w s z e l k i e g o r o d z a j u b ó l e : m i g r e n y, n e r w o b ó l e ,                             
czy rwę kulszową. Ma silnie działanie przeciw nowotworowe 
oraz przynosi dobre efekty w leczeniu choroby Alzheimera. 
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ENERGIA DRZEW 

CEDR  

Cedr symbolizuje kosmiczną energię, duchową siłę                    
i fizyczne zdrowie. Pobudza energię fizycznych czakr oraz 
wprowadza równowagę do całego systemu energetycznego. 
Właśnie dlatego rośnie w moim ogrodzie. 

To drzewo, które wyczuwa zmęczenie i spadek energetyczny        
u  człowieka, po czym bez pytania o pozwolenie, natychmiast 
zasila potężnym biopolem. Ingeruje w każdy nasz problem,        
by skierować nas na wyższą częstotliwość. Łagodzi wszelkie 
smutki, uspakaja, regeneruje siły psychiczne i chroni               
przed negatywnymi wpływami energetycznymi z zewnątrz.    

Wspiera naszą siłę woli, systematyczność oraz wytrwałość          
w realizacji siebie.  

Korzys tn i e wp ływa na równowagę ho rmona lną ,                           
w szczególności narządów płciowych. Wspiera układ 
oddechowy, pogłębiając nasz życiowy oddech, który został 
przytłoczony problemami życia codziennego. Ma zbawienny 
wpływ na system nerwowy.  
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Na poziomie fizycznym działa przeciwgorączkowo                        
i moczopędnie: świetnie radzi sobie z kamienicą nerkową oraz 
zapaleniem pęcherza, wystarczy się do niego przytulić.   

JAŁOWIEC 

Jałowiec to roślina silnie oczyszczająca i chroniąca przed 
wszelkimi atakami energetycznymi. Gałązki zawieszone        
przed wejściem do domu, stanowią ochronę przed wszelkim 
złem i niepowodzeniem, a ułożone pod łóżkiem chorego 
przyśpieszają zdrowienie. 

Łagodzi stany lękowe, uspakaja i koi zmęczenie. 

Ujemnie jonizuje powietrze, neutralizując szkodliwe działania 
promieniowania, pochodzącego z elektro-urządzeń. 
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MEDYTACJA 

Wewnętrzne Słońce 
∏ 
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MEDYTACJA WEWNĘTRZNE SŁOŃCE 

Przyjmij wygodną pozycję z zamkniętymi oczami. 

Niech cała Twoja uwaga podąża za oddechem. 

Trwaj w tym stanie, aż oddech stanie się spokojny                           
i całkowicie naturalny, a Twoje ciało odprężone i rozluźnione. 

Oczami wyobraźni zobacz, jak w Twoim splocie,                                    
jaśnieje czysta energia słońca,                                                                                

która łagodnie rozświetla i ogrzewa Twoje wnętrze. 

Poczuj łagodne, rozgrzewające ciepło słońca,                                                
które wypełnia cię siłą i entuzjazmem do życia. 

Poczuj jak wraz z jasnością Twojego wewnętrznego światła,                    
wzrasta poczucie pewności siebie. 

Łagodnie oddychasz i czujesz,                                                                     
jak ciepłe promienie wewnętrznego światła,                                               

łagodnie rozchodzą się we wszystkich kierunkach                            
i wypełniają Twoje ciało. 
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Łagodnie oddychasz i czujesz,                                                                     
jak przepełnia cię energia czystego światła,                                                  

które promienieje na zewnątrz, ku wszystkim i wszystkiemu. 

Pozostań przez chwilę w tym odczuciu...  

Teraz, kiedy Twoje wewnętrzne światło emanuje na zewnątrz 
ciebie, zobacz nad swoją głową, kulę jasnego światła. 

To światło Twojej wyższej świadomości,                                                 
Twojego wyższego potencjału,                                                                       

które zawsze gotowe jest nieść ci spokój, miłość, szczęście                                    
i wszystko, to czego potrzebujesz.  

Łagodnie oddychasz i wraz z oddechem,                                               
poczuj jak, światło Twojej wyższej świadomości,                                     

zaczyna wnikać przez Twój czubek głowy do Twojego wnętrza.  

Poczuj, jak z każdym kolejnym oddechem,                                          
łagodnie rozświetla Twoje wnętrze                                                    
i przenika cię witalnością oraz siłą.  

Spokojnie oddychasz i pozwalasz,                                                            
by światło wypełniło każdą Twoją komórkę. 
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A im więcej światła do swojego wnętrza przyjmujesz,                                   
tym więcej odczuwasz spokoju i miłości do siebie.  

Oddychasz miłością do samego siebie,                                              
oddychasz zrozumieniem i akceptacją siebie. 

Zanim wyjdziesz z tej medytacji,                                                      
pozostań jeszcze przez chwilę                                                           

z uwagą na odczuwaniu wewnętrznego ciepła,                     
czystej energii słońca.  

Ciesz się swoim Wewnętrznym Słońcem.  

Masz w sobie teraz tyle światła,                                                               

że możesz się z nim dzielić z każdym, z kim zechcesz. 

Zrób głęboki oddech i kiedy zechcesz otwórz oczy.  
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Rozdział 29 
∏ 

Czakra Serca 

Sztuka dawania i brania,                                                                   
opiera się na byciu wolnym od oczekiwań i wzajemności. 
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KOLOR PODSTAWOWY  
Zielony 

KOLOR UZUPEŁNIAJĄCY 
Różowy, Złoty

WIEK ROZWOJU 
do 4 roku życia 

ŻYWIOŁ 
Powietrze 

ZMYSŁ 
Dotyk 

KRYSZTAŁY 
Turmalin, Kwarc Różowy,  

Szmaragd, Awenturyn, Jadeit 
ZAPACH 

Róża, Melisa, Bergamotka 

Zaborczość 
Energia 

wykorzystywania 
Samowystarczalność 

Bagatelizowanie 
krzywdy 

Brak utożsamiania 
się z trudnymi 

emocjami 
Unikanie prawdy 
Brak akceptacji 
rzeczywistości 

Ucieczka w rozwój 
duchowy

Miłość warunkowa 
Lęki 

Wycofanie 
Oziębłość 

Pycha  
Rozczarowanie 

Nadmierne stawianie 
granic 

Krytycyzm 
Nietolerancja 

Walka

Empatia 
Samoakceptacja 

Bliskość 
Wybaczenie 

Odpuszczenie 
Transformacja 
Uzdrowienie 
Zrozumienie  
Akceptacja 

Umiejętne stawianie 
granic 



CZAKRA SERCA  

NA POZIOMIE FIZYCZNYM ZARZĄDZA: 

- układem krwionośnym  

- układem oddechowym 

- grasicą 

- układem limfatycznym 
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Czakra serca stanowi centrum systemu czakr. Mieści się 
pośrodku klatki piersiowej i promieniuje kolorem zielonym. 
Łączy nas z uniwersalną częścią naszej duszy - boską cząstką. 
Jest centrum naszej jaźni i polem uniwersalnej miłości. 
Znajdujemy tu zdolność: wczuwania się, współodczuwania, 
zestrojenia oraz współbrzmienia z całym wszechświatem. 

Serce to nasze centrum inteligencji emocjonalnej,                  
gdzie znajdujemy zrozumienie, że wszystkie nasze 
doświadczenia oraz emocję mają głębszy sens, ponieważ 
stanowią drogę do zjednoczenia się w czystej i bezwarunkowej 
miłości - prawdziwej, nieuwarunkowanej miłości, istniejącej 
tylko dla siebie samej, której nie można, ani posiąść ani stracić.   

Czwarta czakra kieruje naszą świadomość ku jedności                   
z innymi, poprzez akceptację i uznanie różnorodności życia. 
Pozostając w przepływie miłości, doświadczamy zrozumienia, 
że każde stworzenie tak jak my, czuje i zasługuje na miłość. 

Decydując się na podążanie za świadomością serca, otwieramy 
drzwi do samorealizacji i spełnienia na każdej płaszczyźnie 
życia fizycznego i duchowego. Kiedy pozostajemy                      
w przepływie miłości, posiadamy twórczą siłę i moc 
przyciągania do siebie wszelkich, naszych pragnień. 
Emanujemy radością, zaufaniem, otwartością oraz czystością 
myśli i słowa. Pełni wiary w siebie, wykraczamy poza wszelkie 
lęki, wznosząc swoją wibrację na wyższe poziomy. 
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Czakra serca ma za zadanie wznieść niższe wibracje,                  
na wyższą częstotliwość, by zachować równowagę energii 
czakr zlokalizowanych powyżej oraz poniżej. Dzięki temu 
doświadczamy harmonii pomiędzy tym, co fizyczne, a tym,         
co duchowe. Wszelkie zaburzenia w energii czakry serca, będą 
negatywnie wpływać na pracę pozostałych czakr, wzbudzając 
w nich lęki i dysharmonię.  

To również ośrodek przepływu „dawania i brania”                       
w bezwarunkowej miłości. Na jakość tego przepływu,                   
ma wpływ stan naszych dolnych czakr. Im więcej równowagi, 
tym więcej wzajemności i mniej oczekiwań.  

Czakra serca szczególnie silnie połączona jest z czakrą splotu 
słonecznego. Podczas gdy czakra splotu jest źródłem niższych 
emocji, czakra serca stanowi ośrodek wyższych uczuć,           
takich jak: bezwarunkowa miłość, współodczuwanie, szacunek, 
wrażliwość, cierpliwość. Jeżeli czakra serca jest zbyt 
pobudzona, a czakra splotu słonecznego słaba, inni ludzie 
mogą nas zdominować, wprowadzić w poczucie krzywdy          
lub wykorzystania. Jeśli natomiast czakra splotu słonecznego 
jest nad aktywną, stajemy się egoistyczni i bezwzględni wobec 
drugiego człowieka.   

Tutaj mieści się nasze przyzwolenie na dotyk oraz sztuka 
wchodzenia w fizyczny kontakt z ludźmi, przyrodą                          
i przedmiotami.  
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Umiejętności komunikacji z samym sobą oraz światem 
zewnętrznym, również stanowią domenę czwartej czakry.          
To, w jaki sposób wyrażamy siebie, jak mówimy o sobie               
i innych, ma wpływa na jakość naszych relacji.  

Na tym poziomie przechodzimy przez lekcję sztuki jasnej               
i wyraźnej komunikacji własnej prawdy oraz akceptację 
prawdy innych.  

Czakra serca przechowuje energię: przebaczenia, transformacji, 
odpuszczenia i uzdrowienia. Dzięki jej połączeniu z wyższymi 
czakrami, mamy możliwość głębszego zrozumienia                          
i akceptacji, naszych trudnych doświadczeń. Tak rodzi się 
wybaczenie, które kieruje miłość na nas i na naszego oprawcę, 
byśmy mogli doświadczyć w pełni odpuszczenia i wyzwolenia 
z „kajdan” przeszłości. 

Rozwija się pomiędzy 4 a 7 rokiem życia. To okres,                
kiedy dziecko wkracza w naukę empatii. Poprzez obserwację 
zachowań rodziców, czerpie odpowiednie dla siebie wzorce 
zachowań, kształtując w ten sposób swoją osobowość.  

Poznaje społeczne role i uczy się zachowań adekwatnych           
dla danej płci. Dlatego unikajmy projekcji swoich stereotypów 
dotyczących kobiet i mężczyzn na dziecko. Przyjrzyjmy się 
swoim definicjom kobiety i mężczyzny, i uzdrówmy to,               
co  wpływa negatywnie na ich formę, a tym samym przyszłość 
naszego dziecka. 
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To niezwykle ważny czas, kiedy dziecko rozwija w sobie 
świadomość dotyczącą relacji między ludzkich. Teraz nie 
zwykle ważna staje się akceptacja i bycie lubianym.               
Każde dziecko indywidualnie uczy się, jak pozyskać 
akceptację z zewnątrz. Jedno będzie jej doświadczać poprzez 
bycie spokojnym i ułożonym, inne wykazując się mądrością            
i wiedzą, a jeszcze inne dzięki byciu zabawnym.  

Każdy z tych aspektów jest w porządku, pod warunkiem,            
że nie tłumimy w dziecku jego prawdziwego charakteru                 
i pozwalamy na kształtowanie własnej autonomii.  

Jeśli dziecko z natury jest głośne i z tego powodu doświadcza 
odrzucenia, będzie w przyszłości podejmowało próby 
podporządkowania się potrzebie bycia zaakceptowanym,            
więc samo siebie zacznie tłumić, zamykając się w sobie.            
Tak zgaśnie w nim wszelka kreatywność i asertywność.  

Około piątego roku życia, kształtuje się większość wzorców 
d o t y c z ą c y c h s a m o a k c e p t a c j i o r a z u m i e j ę t n o ś c i 
zakomunikowania siebie takim, jakim jesteśmy w świecie 
zewnętrznym.  

Wszelkie narzucanie wzorców typu: jesteś chłopcem, musisz 
być silny, będzie tłumić prawdziwe jego emocje. Mówienie 
dziewczynce, że musi być piękna i delikatna, wrzuci ją w wir 
dążenia do perfekcjonizmu i przerysowanego ideału. 
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Pozwólmy dziecku wyrażać siebie w zgodzie ze sobą, a nie           
z naszą wewnętrzną prawdą.  

Utrata części prawdziwego siebie w pogoni za akceptacją 
pozostawia g łęboki żal, który ciąży nam, dopóki                        
nie zjednoczymy się ponownie w swoim sercu.  

CZAKRA SERCA W RELACJI PARTNERSKIEJ 

Czakra serca daje nam możliwość wykroczenia poza siebie            
i własne granice ego. W ten sposób możemy doświadczyć 
jedności ze wszystkimi i z wszystkim. Tu zaczyna się 
świadoma kreacja naszego świata, w którym między innymi 
tworzymy relacje partnerskie.  

Emocjonalność kobiety w stosunku do mężczyzny jest 
kilkakrotnie silniejsze, stąd czakra serca jest energią żeńską.         
W relacjach partnerskich u kobiet jest czakrą aktywną 
energetycznie, a u mężczyzn pasywną.  

Dzięki kobiecie mężczyzna ma możliwość doświadczyć 
niezwykłego bogactwa emocjonalnego i wykroczyć poza 
ins tynkt prze t rwania , na wyższy poz iom uczuć .                    
Odkryć m.in czym jest współodczuwanie, czułość i bliskość.  
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Kobiety będące w relacji i blokujące swoją aktywność czakry 
serca, stają się niezdolne do wyrażania uczuć oraz emanują 
niechęcią do wspólnego życia. Wycofują się ze współtworzenia 
partnerstwa i podświadomie kierują się ku samotności. 
Mężczyzna, otrzymujący za mało energii czakry serca                 
od swojej partnerki, czuje się niepotrzebny i nieszczęśliwy. 
B r a k u j e m u s i ł y i d e t e r m i n a c j i d o o s i ą g a n i a                
wyznaczonych celi.  

Natomiast odwrócenie ról w wymianie energetycznej,                 
gdzie mężczyzna bierze na siebie aktywność czakry serca              
i zaczyna oddawać energię partnerce, traci na atrakcyjności          
w jej oczach. Kobieta zaczyna postrzegać go jako słabego 
osobnika i przestaje go szanować. 

Ośrodek serca mówi o sztuce komunikacji, które jest 
niezwykle ważna w budowaniu zdrowych relacji partnerskich. 
Brak wspólnego dialogu prowadzi do nieporozumień                    
i zbędnych domysłów. Dlatego rozmawiajcie oraz aktywnie 
słuchajcie drugiej strony. Zakończcie postrzeganie siebie przez 
pryzmat niekończących się, wzajemnych oczekiwań, bo sami 
wiecie, jak trudno sprostać własnym oczekiwaniom.            
Patrzcie na siebie jak na Osobistych Trenerów Emocjonalnych, 
by wytrenować się w sztuce kochania i akceptacji innych 
takimi, jakimi są. Kluczem do idealnej relacji, jest zaprzestanie 
prób zmiany swojego partnera i stanie się idealnym partnerem.    
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NIEDOCZYNNOŚĆ 

Brak przepływu energii czakry serca zamyka nas przed 
m o ż l i w o ś c i ą d o św i a d c z a n i a w y ż s z y c h u c z u ć ,                          
przez co emanujemy niską częstotliwością. Brakuje nam 
duchowego połączenia, a wszelkie procesy uzdrawiania              
są zablokowane. 

Skupiamy swoją uwagę głównie na sobie. Często stajemy się 
zobojętnieni emocjonalnie, wówczas brakuje nam empatii         
dla siebie i dla innych. Nasze emocje oraz myśli kierują się 
głównie w stronę rozczarowania lub pychy. Towarzyszy nam 
uczucie nieustannej walki. Wybaczamy tylko tym, którzy 
potrafią przyznać się do winy i zaoferować zadośćuczynienie. 
Wobec pozostałych przyjmujemy rolę ofiary, jesteśmy surowi, 
długo chowamy urazę i szukamy sposobności na rewanż.  

Nie posiadamy zdolności dawania i przyjmowania miłości 
bezwarunkowej, ponieważ nasza miłość jest pełna oczekiwań 
oraz uwarunkowań. Jeśli dajemy, to zawsze chcemy coś               
w zamian. Najczęściej uznania lub potwierdzenia.             
Natomiast lęk przed krzywdą, zamyka nas na przyjmowanie 
miłości. Wówczas doświadczamy poczucia braku wsparcia, 
braku bycia zaopiekowanym, czy wysłuchanym.  
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Zdarza się nam bezinteresowna miłość, czy też otwarcie 
emocjonalne, ale tylko na wybrane osoby, a w kontaktach             
z pozostałymi ludźmi zachowujemy bezpieczny dystans. 

Dotrzymywanie przyrzeczeń staje się dla nas nie lada 
w y z w a n i e m , w i ę c u n i k a m y s k ł a d a n i a o b i e t n i c                                
i wszelakich zobowiązań.  

Nasza definicja „pomocy” jest silnie zakrzywiona, gdzie jej 
dawanie innym, traktujemy jako naruszanie i wykorzystywanie 
naszej energii. Natomiast przyjmowanie pomocy od innych, 
staje się dla nas utratą pozycji i porażką.  

RÓWNOWAGA 

Kiedy czakra serca pozostaje w równowadze i w pełni 
współpracuje z pozostałymi czakrami, stajemy się kanałem 
bezwarunkowej miłości. Wprowadzamy transformację                  
i uzdrowienie nie tylko w naszej przestrzeni, ale również                     
u każdego, kto znajduje się w naszej przestrzeni.  

Jesteśmy całkowicie obecni we wszystkim, co robimy.                  
Z łatwością przychodzi nam dawanie miłości, bez oczekiwania 
niczego w zamian. Relacje partnerskie budujemy w oparciu             
o wzajemne wsparcie, szacunek, akceptację indywidualności 
oraz lojalność. 
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Emanuje z nas ciepło, serdeczność, radość oraz zaufanie. 
Dostrzegamy piękno w otaczającej nas rzeczywistości.   

Poczucie oddzielenia, które jest domeną niższych czakr,                  
na tym poziomie zaczyna transformować w uczucie jedności                
z wszelkim istnieniem. Stajemy się istotą współodczuwającą.  

Wiemy jak wykorzystać nieskończoną mądrość i wiedzę serca, 
by umiejętnie kreować swoją codzienność. Stajemy się 
świadomi, że jakość naszego życia wypływa z naszego 
wnętrza. Czujemy prowadzenie i wsparcie od całego 
Stworzenia.  

W kontaktach międzyludzkich utrzymujemy swoją wibrację         
na poziomie serca, dzięki czemu z łatwością przychodzi nam 
praktykowanie: życzliwości, uprzejmości, czułości, troski, 
wrażliwości, cierpliwości, akceptacji i bezwarunkowej miłość.  

Pełni ufności, otwieramy się na bliskość, ale kiedy 
doświadczamy niższych wibracji, asertywnie odcinamy się         
od tych energii, by chronić siebie przed naruszaniem              
naszej przestrzeni. 

Z łatwością przychodzi nam wybaczanie, akceptacja                      
i z rozumien ie , k tó re s t anowią ko le jny k rok ku 
samodoskonaleniu oraz wyższym wibracjom. Kiedy 
doświadczamy niższych emocji i myśli wynikających                   
z codziennego życia, umiejętnie podnosimy swoją wibrację, 
dzięki energii płynącej w naturze. 
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Żyjemy w zgodzie z własnym sumieniem, wiemy ile z siebie 
dawać innym i ile brać dla siebie od innych, aby pozostać             
w przepływie wzajemnego szacunku. Jesteśmy otwarci                   
na pomaganie innym, bez wywyższania siebie i zaniżania 
wartości tych, którzy tej pomocy potrzebują. 

NADAKTYWNOŚĆ 

Nadaktywność czakry serca sprzyja niezrównoważonej 
potrzebie „dawania” siebie na rzecz innych. Brakuje nam 
umiaru i harmonii. Silna potrzeba troszczenia się i opiekowania 
innymi sprzyja przyciąganiu ludzi, którzy nas wykorzystują 
energetycznie i fizycznie. Czujemy się odpowiedzialni                 
za wszystko i wszystkich. Możemy mieć skłonność                    
do narzucania swojej pomocy, nawet jeśli ktoś o nią w ogóle 
nie prosi. Często wychodzimy z założenia, że pomagając 
innym i dając im nasze zainteresowanie, sami zasłużymy            
na uwagę i miłość.  

Energia „brania” na ogół przychodzi nam z trudnością i nie 
prosimy o wsparcie, w obawie przed odrzuceniem. Bywa,            
że nasza potrzeba „brania” jest silna i przepełniona 
oczekiwaniami wobec innych.  
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Wówczas wychodzimy z założenia, że każdy powinien dać 
nam swoją uwagę, zainteresowanie, miłość i wszystko to, 
czego w danej chwili pragniemy.  

Przechowywanie urazy, gniewu i innych nisko wibracyjnych 
emocji „męczy” nas, dlatego wybaczenie przychodzi nam dość 
łatwo. Mamy tendencję do bagatelizowania doświadczonej 
krzywdy. Szybko odpuszczamy i nie pozwalamy sobie                      
na przeżywanie trudnych emocji, by nie czuć się ofiarą. 
Spychamy je daleko w głąb podświadomości, co utrudnia 
prawdziwą transformację tych negatywnych energii.  

Z trudnością przychodzi nam akceptacja tego, co fizyczne               
i materialne. Kierujemy swoją uwagę na podnoszenie własnej 
wibracji, kosztem obowiązków w świecie materialnym. 
Oszukujemy siebie, że jest dobrze, nawet kiedy nasz świat 
materialny pozostawia wiele do życzenia. Czasem jednak 
trzeba zejść na ziemie.  

Spacer i przebywanie na łonie natury harmonizuje przepływ 
energii przez serce i całą naszą istotę. Dlatego dobrze wówczas 
odpuścić to, co duchowe, na rzecz fizycznego piękna                      
i odnaleźć w tym czystą równowagę.  
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ĆWICZENIE XX 
∏ 

'343



'344



TEST CZAKRY SERCA  

     Nie potrafię dać sobie miłości. 

     Dawanie miłości innym przychodzi mi z trudem. 

     Oczekuję od innych zapewnienia o miłości.   

     Nie zasługuję na miłość. 

     Nie okazuję swoich uczuć, ponieważ boję się być 
zraniony 

     Miłość to cierpienie i ból. 

     Na miłość trzeba zasłużyć. 

     Mam problemy z zaufaniem.  

     Ludzie mnie krzywdzą i wykorzystują. 

     Krzywda wymaga rekompensaty. 

     Długo chowam urazy. 

     Z trudem wybaczam innym. 

     Nie potrafię wybaczyć sobie własnych błędów. 

     Bagatelizuje wyrządzone mi krzywdy. 
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     Koncentruję swoją uwagę na rzeczach, które nie 
podobają mi się. 

     Wyolbrzymiam negatywne rzeczy. 

     Wolę samotność od budowanie więzi z innymi. 

     Brak mi cierpliwości, wyrozumiałości i akceptacji dla 
innych. 

     Empatia nie jest moją mocną stroną. 

     Z trudem przychodzi mi mówienie o swoich potrzebach. 

     Proszenie o wsparcie to domena słabości. 

     Kiedy inni dają mi wsparcie, czuję się słaba i przegrana. 

     Moje relacje to ciągłe napięcia, kłótnie, żale i chowanie 
urazy. 

     Pomagam innym kosztem siebie. 

     Pomagając innym, czuję się ważny i potrzebny.  

     Biorę odpowiedzialność za innych. 

     Nie czuję wewnętrznego prowadzenia.  

     W życiu kieruję się logiką i analizą, a nie głosem serca.    
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     Odrzucam materialny aspekt życia, na rzecz rozwoju 
duchowego. 

     Nie dopuszczam do siebie zewnętrznej prawdy. 

     Kiedy są gorsze chwilę, udaję że jest dobrze, by nie 
dopuszczać do siebie faktycznego stanu rzeczywistości. 

     Choroby serca. 

     Choroby układu oddechowego. 

     Problemy z żyłami i naczyniami krwionośnymi. 

     Zburzenia hormonalne. 

     Anemia.  

Przyjrzyj się uważnie punktom, które zaznaczyłeś i wykonaj 
odpowiednią pracę z przekonaniami oraz z czakrą serca. 
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Kiedy porzucasz potrzebę zmiany przeszłości,                                 
przychodzi akceptacja tego, co było,                                                            
a Ty czynisz nowy krok ku życiu 
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Rozdział 30 
∏ 

  Wybaczenie  
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Większości z nas brakuje życiowej energii. Zamiast w pełni 
doświadczać chwili obecnej, podświadomie lub świadomie,          
a nawet obsesyjnie, kierujemy nasze myśli na przeszłość                
lub przyszłość. Życia nie da się przeżywać ani dzień wcześniej, 
ani dzień po fakcie.  

Często nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo przeszłość 
pozbawia nas możliwości czerpania z tego co jest teraz.          
Zdarza się nam powtarzać: „wczorajszy dzień był lepszy,            
od dzisiaj”. Wolimy skupiać się na pięknych chwilach,               
niż mierzyć się z obecną codziennością. Kiedy jednak 
zagłębimy się w te wspomnienia i zastanowimy, co dało nam 
wtedy szczęście zrozumiemy, że szczęście wiąże się z tymi 
chwilami, które przeżywamy w pe łni świadomie.                         
To świadomość chwili obecnej daje nam szczęście, a chowanie 
urazy ograniczą taką możliwość. 

Wybaczając, wyprowadzasz się z przeszłości utkanej 
cierpieniem i uwalniasz od mocy słowa dlaczego? Ruszasz         
do przodu i wychodzisz z roli ofiary. To, co się wydarzyło,              
już było i nie zawsze mieliśmy na wszystko wpływ.                      
Za to mamy wpływ na to, co jest Teraz, na to co czujemy                
oraz w jakiej przestrzeni żyjemy.   
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Wiedz, że samą myślą, ani siłą woli, nie da się wybaczyć.           
Co najwyżej w ten sposób sprowadzimy negatywne uczucia    
do „podziemia podświadomości”, tworząc wyparcie                      
i sztuczną akceptację.  

Często tłumaczymy sobie zdarzenia i negatywne zachowania 
innych, by poczuć się lepiej. W ten sposób nie nastąpi 
uzdrowienie, tylko przysłonięcie problemu, który prędzej,         
czy później wyjdzie ze zdwojoną siłą, w sprzyjających dla 
siebie  okolicznościach. 

Wybaczen ie to n ie da rowan ie , baga te l i zowan ie ,                          
czy zapomnienie. To nie próby zaakceptowania tego, co nas 
spotkało lub powiedzenie komuś, kto nas zranił „wybaczam”. 
Wybaczenie to nie budowanie relacji na nowo. Wybaczenie              
to złożony proces, który prowadzi nas do pogodzenia się                
z przeszłością. Proces dający zrozumienie, co dla nas jest 
najlepsze. Wybaczenie to pozwolenie sobie, na puszczenie 
całego bagażu negatywnych emocji, by otworzyć serce.   

Jeśli nie możesz wybaczyć, to znaczy, że twoje poczucie jaźni 
opiera się na przeszłości. To dlatego, że nie wiesz jak być              
w chwili obecnej. To właśnie moc chwili obecnej pozbawia  
przeszłość siły. 
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Zapraszam cię na indywidualne spotkanie, podczas którego 
będziesz mieć okazję doświadczyć prawdziwego wybaczenia, 
płynącego z głębi serca. Odkryjesz wiele istotnych dla siebie 
przekazów, które przykryte były pod górą żali, złości                  
oraz cierpienia. Wybaczając, doświadczysz niezwykłej 
wewnętrznej przestrzeni i zewnętrznej zmiany.  

Łatwo myśleć, że nowe początki,                                                           
tak po prostu następują w naszym życiu,                                                    
gdy nadejdzie odpowiedni czas.                                                       
Szukamy sposobu, by z czystą kartą zmienić kurs naszego życia,                  
ale prawdą jest, że początki nie zawsze bywają łatwe.                          
Zwykle przypominają nam o tym,                                                                
co było, dokąd zmierzamy                                                                         
i z czego musimy zrezygnować,                                                              
by podążać właściwą drogą. 
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Rozdział 31 
∏ 

Całkowity porządek 

Przeciwieństwa współistnieją,                                                              
taki jest porządek rzeczywistości. 
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Nasze życie odzwierciedla jednocześnie porządek i chaos,                         
gdzie chaos jest tylko i wyłącznie chwilowym punktem 
widzenia. 

Kiedy pos t rzegasz świat w sposób ograniczony,                                     
niektóre zdarzenia wydają się wówczas przypadkowe,                                      
ale kiedy rozszerzysz swoją percepcję, zobaczysz,                                       
że owe zdarzenia są w odpowiednim miejscu i czasie.                                
Są drogą do przebudzenia, której celem jest zapewnić Tobie 
maksimum spełnienia. 

Doświadczaj pełni życia. Daj z siebie więcej uwagi, skupienia 
by bardziej świadomie, przyjmować dary każdego dnia i móc 
doświadczać życia w pasji. 

Przestań zajmować się chaosem i przenieś swoją uwagę              
na bezgraniczny porządek wszechświata, gdzie wszystko           
ma swój sens. Wówczas w sposób swobodny zaczniesz 
doświadczać chwili obecnej. Gdzie jest miejsce i przestrzeń        
na dopuszczenie do siebie wszelkich wrażeń zmysłowych.  

- obserwuj, dotykaj, słuchaj, wąchaj, smakuj, odczuwaj- 

Zanurz się w chwili i zauważ, jak czas się zatrzymuje, byś 
mógł w pełni doświadczyć magii świadomości, która rodzi 
nadzieję i zaufanie, że jesteś dokładnie w tym miejscu, w jakim 
masz być.  
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Uciekając od teraźniejszości, przeżywasz zupełni inny czas,          
w którym nie ma miejsca, by w pełni doświadczać szczęścia, 
rodziny, pasji, życia. Zagubiony w chaosie emocjonalnych 
długów przeszłości, wszechświat przestaje Cię widzieć i nie 
ma możliwości Cię obdarować. 

Wczoraj już przeminęło i nic już nie dodasz, więc przestań się 
przejmować tym, co udało ci się zrobić i tym, czego nie.              
W chwili Teraz nie ma miejsca na nieprzyjemności i przykrości 
dnia wczorajszego. Zrób głęboki oddech i przekonaj się,               
że wczoraj jest już tylko wspomnieniem Twojego umysłu.  

Zwolnij, by doświadczać Teraz.  

Krok w nieznane nigdy nie jest prosty.                                                              
Twój lęk będzie „mówił ci”,                                                              

żebyś powstrzymał się od wielkich wyzwań                                       
i nowych rozdziałów w życiu. 
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Prawdziwa siła niezbędna                                                                      
do kształtowania własnego przeznaczenia,                                                              
ma swoje źródło w Teraz. 

Wszystko "istnieje" dokładnie w tej samej chwili.                                  
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Rozdział 32 
∏ 

Żywioł Powietrza 

Jeśli plan nie działa,                                                                                                
to zmień plan, pozostając przy tym samym celu. 
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OKRES ŻYCIA    Dzieciństwo 
            ZMYSŁ    Smak i Słuch

WSCHÓD 
WIOSNA 
BIAŁY

Zmiana, Ruch, 
Twórczość, Mądrość, 

Płodność, Manifestacja 

Siła zrozumienia własnych emocji   
i świadomość kreacji swojej 

rzeczywistości 

DRZEWA 
Osika, Sosna, Klon, 

Eukaliptus 

ROŚLINY 
Fiołek, Bratek, Krwawnik 

ZWIERZĘTA 
Ptaki i Owady, Pająki, 
Orzeł, Motyl, Ważka 

MIEJSCA 
Szczyty gór, Biblioteki, 

Zachmurzone niebo 

KRYSZTAŁY 
Topaz, Cytryn, Opal 

INSTRUMENTY 
Instrumenty Dęte, Dzwonki 

PRZEDMIOTY 
Pióra, Różdżki



Powietrze to żywioł, który towarzyszy nam od pierwszego dnia 
życia. Napędza naszą wyobraźnię i wizualizacje, które                 
są kluczem do kreacji naszej wymarzonej rzeczywistości. 
Symbolizuje aktywność umysłową, działanie, podjęcie 
zobowiązań, ocenę, wszelkie wyznawane zasady oraz cele.  

Powietrze odpowiada za nasz stan mentalny, za nasze myśli, 
wizje, sny i wypowiadane słowa. Kieruje naszą uwagę na samo 
zrozumienie i świadomość własnych myśli. Im bardziej 
stajemy się świadomi tego, co myślimy, co czujemy oraz              
co mówimy, tym bardziej świadomie wkraczamy w swoje 
życie. Pamiętaj, że myśl w połączeniu z emocją, to niezwykle 
silna energia twórcza. 

Siła powietrza popycha nas do zmiany i transformacji. 
Podejmując decyzję o zmianie, ludzie wokół nas nie zawsze 
będą po naszej stronie. Będą też chwilę, kiedy może w siebie 
zwątpisz i  będziesz odczuwać strach. Ale bycie odważnym nie 
oznacza, że nie doświadczasz wątpliwości, czy strachu,                   
lecz że odczuwasz te emocje i mimo ich obecności, 
podejmujesz działanie.   

Powietrze przynosi nowe pomysły, nowe spojrzenie na wiele 
ważnych dla nas spraw oraz poprawia naszą komunikację.  
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To źródło: wolności, swobody, inspiracji oraz zaufania,            
które odpowiada za budowanie więzi z samym sobą i drugą 
osobą bez kontroli, oczekiwań, czy zapewnień.  

Niskie poczucie własnej wartości, traumy z dzieciństwa, trudne 
doświadczenia życiowe, mogą stanowić przeszkodę, by w pełni 
obdarować zaufaniem drugą osobę. Zaufanie zaczyna się             
od  odpuszczenia i zaprzestania wewnętrznej walki, gdzie lęki     
i niepewność ustępują, robiąc przestrzeń nowemu. Im dłużej 
tkwimy w nieufności, tym bardziej dotyka ona inne obszary 
naszego życia. Zaufanie jest klucz do samorealizacji. Jest jak 
zachęta do działania. Samorealizacja to nic innego,                    
jak zaufanie do siebie, że wykorzystujemy nadarzające się 
okazję, by osiągnąć wyznaczony cel oraz podążamy właściwą 
dla siebie drogą.  

Powietrze to nieustanny ruch, który mimo swej natury, zachęca 
nas do odwagi, by pozwolić sobie na bez ruch. Kieruje również 
naszą uwagą na odpoczynek, by po prostu być i robić „nic”.         
To często jedno z najtrudniejszych rzeczy, ale najbardziej 
wynagradzających, jakie człowiek może wykonać .              
Bardzo łatwo dajemy się w ciągnąć w tempo życia. Wpadamy 
w ocean ciągłych myśli, ocen i osądów oraz wyznaczamy 
niekończące się cele, zamiast żyć i czerpać z tego,                       
co już mamy. 
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Pozostając w równowadze z powietrzem, czujemy się 
niezależni, wolni i niezwykle kreatywni. Rodzą się pomysły            
i nietuzinkowe wizje, które wprowadzamy w życie, właśnie 
dzięki zaufaniu, które przepełnia naszą istotę. Otwierają się 
przed nami drzwi do samorealizacji oraz dostęp do przyszłości, 
dzięki umiejętności patrzenia w przód.  

Nadmiar powie t rza sprzy ja bu jan iu w ob łokach                                    
i lekkomyślności. Stajemy się wycofani w działaniu oraz 
towarzyszy nam poczucie zagubienia. Natomiast brak tego 
żywiołu, powoduje bezradność, brak zrozumienia własnych 
myśli i poszukiwanie autorytetu na zewnątrz. Wówczas                 
z łatwością przyjmujemy poglądy innych i poddajemy się 
zewnętrznej manipulacji. Pozostajemy zamknięci we własnych 
schematach, pełni ograniczeń i pozbawieni wizji.  
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Jesteśmy źródłem wszelkich definicji,                                               
tych na swój temat i tych na temat innych.  
Od nas zależy,                                                                                  
czy dane definicje będą miały na nas wpływ,  
czy stworzymy nowe.  
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ĆWICZENIE XXI 
∏ 
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ZAUFANIE  
  

Będąc małym dzieckiem,                                                          
bezgranicznie darzymy miłością i zaufaniem swoich 
najbliższych. Właśnie te relacje, mają najczęściej,                                               

największy wpływ na nasze dorosłe życie.                                           
Czasem wystarczy niedotrzymana mała obietnica,                      

dana przez bliską osobę, a czasem trudne doświadczenie,                                                             
które wikła nas w sieci przeszłości,                                          

pełnej nieufności w dzisiejszym Teraz.  

Zastanów się i zapisz swoje przemyślenia.  
Jakie doświadczenia z przeszłości,  

dziś wpływają na procesy Twojego zaufania                                    
do siebie i do innych? 

......................................................................................................
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W jakich aspektach życia, najtrudniej jest Ci zaufać innym ... 

......................................................................................................

......................................................................................................
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Kiedy poddam się zaufaniu, boję się, że ... 

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

...................................................................................................... 

...................................................................................................... 

'367



Ludzie, którym nie ufam, cechuje ..... 

......................................................................................................
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Ludzie, którym ufam, cechuje:                  
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Które z wymienionych cech, są również Twoimi cechami?   
...................................................................................................... 
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
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Kiedy dostrzegamy pozytywne cechy u innych 
to znak, że i my mamy je w sobie. 
Być może jeszcze nie odkryte, 
ale im więcej poświęcisz im uwagi,                                                        
tym szybciej ujrzą światło dzienne.  
…i vice versa… 
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Rozdział 33 
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Czakra Serca- 
Równoważenie  
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Nadzieja, Wiara Płodność 
 Młodość 
Witalność 
Obfitość 

Uzdrowienie 
Transformacja 

Niezależność, 
Samowystarczalność, 

Samouwielbienie, Arogancja

skupienie uwagi tylko na sobie, 
samotność wynikająca                     

z arogancji i ignorancji wobec 
innych 

oczyszcza i odtruwa ciało                 
z toksyn oraz martwych komórek, 

stymuluje hormony,  reguluje 
ciśnienie krwi, poprawia 

trawienie, stymuluje odbudowę 
kości, mięśni oraz tkanek, 
zwiększa odporność, leczy 
przeziębienia i gorączkę  

                                              

ENERGETYZUJE - KOI- UZDRAWIA 

serce i układ krwionośny,  
układ hormonalny,  

 wspiera funkcję żołądka, wątroby i woreczka żółciowego,  
wspomaga nerki,



KOLOR ZIELONY 

Kolor zielony kojarzy się głównie z naturą, która wycisza                
i łączy nas z tym, co fizyczne i duchowe, wprowadzając 
harmonię do całego naszego istnienia. Redukuje zmęczenie 
oraz przytłoczenie. Poprawia naszą kondycję mentalną                 
i emocjonalną. Pomaga wydobyć kreatywność twórczą oraz 
usprawnia komunikację, uwalniając blokady w wyrażaniu 
siebie. Napędza naszą wyobraźnię, stanowi źródło nowych 
pomysłów, uzdrawia oraz inicjuje wewnętrzną transformację. 
Uwalnia od pamięci krzywd i ran przeszłości. 

Jest symbolem: płodności, dobrobytu, młodości i witalności. 
Otwiera drzwi do odnalezienia własnej drogi, zachęcając nas 
do czynienia kroków ku samorealizacji. Podnosi naszą wiarę   
w siebie oraz nadzieję dzięki czemu, przepełnia nas uczucie 
wewnętrznego spokoju oraz chęci do życia.  

Wspiera budowanie bezkonfliktowych relacji z ludźmi, 
poprzez sztukę umiejętnej komunikacji. Chroni przed 
chciwością i zazdrością. Uwalnia lęki, złość oraz frustrację, 
nagromadzoną codziennymi sprawami. Jednak nadmiar zieleni, 
prowadzi do silnej potrzeby niezależności i samodzielności 
oraz wzbudza w nas zazdrość, arogancję i samouwielbienie.  

Na poziomie fizycznym reguluje krążenie i ułatwia głębokie 
oddychanie. Leczy wrzody oraz gruźlicę. 
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 Bezwarunkowa miłość
Miłość 

Transformacja 
Uzdrowienie 
Akceptacja 

Pewność siebie 
Intuicja

Samokrytyka, Osąd innych,  
Żal, Opór

TRANSFORMACJA - UZDROWIENIE

układ krwionośny, układ nerwowy, układ kostny

poprawia funkcję biometryczne, 
wycisza napady złości i agresji, 

leczy schorzenia kości oraz 
stawów, pomaga w bezsenności

silna samokrytyka i osądzanie 
innych, niska samoakceptacja, 
żal i opór przed zmianą



KOLOR RÓŻOWY 

Energia bezwarunkowej miłości oraz symbol wyższych uczuć. 
Wspiera transformację negatywnych emocji, wznosząc je             
do serca w celu uzdrowienia i przekształcenia w wyższą 
energię. Pobudza naszą intuicję. Poprawia relacje z ludźmi, 
napełniając nas ciepłem, czułością i serdecznością do siebie           
oraz do innych. 

Kieruje naszą uwagę na sztukę kochania siebie, akceptacji                
i doceniania takimi, jakimi jesteśmy. Kiedy darzymy siebie 
bezwarunkową miłością, akceptacja z zewnątrz przestaje mieć 
dla nas znaczenie. Stajemy się wolni od ciągłej samokrytyki           
i potrzeby porównywania siebie z innymi zarówno pod 
względem fizycznym, jak i statusu społecznego, czy aspiracji 
zawodowych. Wzrasta nasza pewność siebie, pozwalamy 
naszej indywidualności ujrzeć światło dzienne oraz 
odkrywamy w sobie fizyczne piękno.  

Na poziomie ciała, leczy bezsenność oraz schorzenia stawów         
i kości. Obniża poczucie agresji oraz poprawia funkcje 
biometryczne. Nadmiar różu sprzyja bezmyślności, 
n a d m i e r n e m u s e n t y m e n t a l i z m u o r a z n a d m i e r n e j 
emocjonalności. Natomiast jego ciemna strona, może skłaniać 
nas do złego mówienia o sobie i krytyki innych, by w ten 
sposób nawiązać więź z innymi ludźmi. 
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Mądrość, Godność, Miłość

Samorealizacja 
Moc umysłu 

Transformacja 
Pewność siebie 
Niezależność 
Kreatywność 

Samouwielbienie, Arogancja, 
Egoizm

UZDRAWIANIE

korzystnie wpływa na wszystkie procesy zdrowienia w ciele

całe ciało nasza uwaga podąża tylko              
za własnym dobrem,                 

często z silną potrzebą rozwijania 
się ale tylko dla zadowolenia 

Ego. 



KOLOR ZŁOTY 

Symbol wyższych myśli, mądrości, wytrwałości i motywacji. 
Wspiera pracę z priorytetami i wyznaczaniem celi, kierując nas 
na transformację negatywnych myśli, by zastąpić je tymi 
pozytywnymi i produktywnymi, pchającymi do działania.  

Wzmacnia pewność siebie, niezależność i samowystarczalność.  

Szczególnie polecany uzdrowicielom, którzy chcą rozwijać się 
w swojej pasji i dzielić swoim talentem, ale mają ograniczenia, 
wynikające z przyjmowania wynagrodzenia z tego tytułu.  

Złoty wprowadza równowagę pomiędzy duchowość,                     
a fizyczność dzięki czemu, mamy możliwość spełniać się             
na wielu poziomach.  

Nadmiar złotego prowadzi do trudności w budowaniu relacji            
i samotności. Stajemy się egoistyczni, pretensjonalni, 
samolubni i aroganccy.  
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ZAPACH 

BERGAMOTKA 

Wzmacnia duchową energię i oczyszcza nasze pole. 
Wprowadza równowagę między myślą a emocją, uwalniając 
przy tym od negatywizmu. Harmonizuję energię czakr, 
aktywując je i napełniając uniwersalną energią. Wycisza, koi 
trudne emocje i pogłębia pewność siebie. 

DRZEWO RÓŻANE 

Zapach miłości. Zwiększa pewność siebie i wzmacnia 
akceptację fizycznego ciała. Szczególnie zalecany kobietom, 
które mają trudności z akceptacją swojej kobiecości.  

Harmonizuje i pobudza nasz umysł, poszerza naszą 
świadomość. Przywraca naturalną strukturę fraktalną naszego 
ciała, zapobiegając chorobom. Przynosi wewnętrzny spokój. 

Pobudza energię czakry serca oraz czakry seksualnej, 
równoważąc przy tym energię yin i yang.  
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Sprzyja doświadczaniu radości, szczęściu oraz otwiera nas          
na pozytywne postrzeganie świata. Wspomaga leczenie 
depresji związanej z lękami, uspakaja i reguluje pracę serca. 

Wprowadza naszą częstotliwość na wibrację miłości, dzięki 
czemu z łatwością wyrażamy swoją miłość na zewnątrz,    
wobec innych, jak również wobec samego siebie. Jeśli masz 
problemy z akceptacją siebie, okazywaniem czułości i miłości 
sobie, to kamień dla ciebie.  

Leczy rany związane z doświadczeniem odrzucenia oraz 
wszelki ból, jaki utożsamiamy z miłością, który dziś zakrzywia 
naszą definicję miłości.  

Miłość to subtelna energia, która istnieje sama w sobie                     
i nie można jej stracić ani posiąść, a wszelki ból, jaki z nią 
wiążemy, jest tylko cierpieniem naszego ego.  

ENERGIA DRZEW 

OSIKA 

Magiczne drzewo oczyszczenia oraz ponownych narodzin.    
Jasność myśli i wewnętrzny spokój. Silne właściwości 
ochronne i zabezpieczające naszą przestrzeń fizyczną.  
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Medytacja w jej cieniu przynosi odpowiedzi na zadane pytanie. 

Wielu postrzega ją jako wampira energetycznego,                
wynika to z silnych właściwości oczyszczających nasze pole,                  
czego efektem może być odczuwalne, silne zmęczenie fizyczne 
oraz energetyczne. 

KLON  

Drzewo głębokiej, duchowej równowagi oraz wewnętrznej siły.  
Napełnia spokojem, wiarą w siebie i pogodą ducha.  

Jest nośnikiem energii wsparcia oraz poczucia stabilizacji.            
Wnosi do naszego pola poczucie mocy i odrobię zadumy, 
dzięki czemu odnajdujemy zrozumienie siebie, i naszych 
doświadczeń.  

Uczy jak nabierać dystansu do trudnych spraw oraz znaleźć         
w sobie akceptację nadchodzącej zmiany i przemiany. 

Pomaga nawiązać szczere relacje z ludźmi.  

'380



KWARC RÓŻOWY 

Wprowadza naszą częstotliwość        
na wibrację miłości, dzięki czemu     
z łatwością wyrażamy swoją miłość 
na zewnątrz wobec innych, jak 
również wobec samego siebie.         
Jeśli masz problemy z akceptacją 
siebie, okazywaniem czułości              
oraz miłości sobie, to kamień             
dla ciebie.  

L e c z y r a n y z w i ą z a n e                           
z doświadczeniem odrzucenia             
oraz wszelki ból, jaki utożsamiamy z miłością, który dziś 
zakrzywia naszą definicję miłości.  

Kwarc różowy pobudza naszą wrażliwość na doświadczanie 
zewnętrznego piękną oraz ożywia twórczą siłę.  

Na poziomie fizycznym korzystnie wpływa na naszą skórę. 
Stymuluje organizm do uwolnienia się od nadmiaru płynów              
i zanieczyszczeń. Ma bardzo korzystny wpływ na kobiety, 
które mają problem z zajściem w ciążę oraz łagodzi            
depresję poporodową. 
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MIŁOŚĆ 

Cnoty 

Współodczuwanie 
Wrażliwość 

Czułość 
Subtelność



RÓŻOWY TURMALIN  

Otwiera nasze serce na miłość                 
i radość, dzięki czemu stajemy się 
d a j ą c ą św i a d o m o ś c i ą b e z  
o c z e k i w a n i a c z e g o k o l w i e k                    
w zamian.  

Wzbudza w nas pasję i działanie,  
inspiruje oraz ułatwia porozumienie    
z drugim człowiekiem. 

W s p i e r a k o b i e c o ś ć i s z t u kę 
wyrażania jej na zewnątrz.  

Leczy rany emocjonalne, szczególnie z dzieciństwa. Rozprasza 
lęki oraz eliminuje zazdrość i egoizm. 

Oczyszcza z pamięci negatywnych relacji oraz poczucia bycia 
wykorzystywanym.  

Na poziomie fizycznym, uwalnia do stresu, napięcia oraz 
depresyjnych myśli. Ma silne działanie wyciszające                          
i uspakajające. Pobudza odczuwanie radości oraz szczęścia. 
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RADOŚĆ ISTNIENIA 

Cnoty 

Miłość 
Piękno 
Radość 

Manifestacja  
kobiecości 



SZMARAGD 

Symbol bezwarunkowej miłości. 
Wzmacnia i pogłębia uczucie miłości 
na wszystkich poziomach naszego 
istnienia. Poszerza nasze wewnętrzne 
poznanie, napędzając naszą siłę 
wzrostu i otwierając nas na bogactwo 
dóbr duchowych i materialnych. 

Łączy energię kosmosu z energią 
ziemi, wprowadzając równowagę,  
harmonię i poczucie piękna.  

Regeneruje i odmładza nasze ciało 
fizyczne, a wszystkie warstwy 
subtelne oczyszcza z blokad i energii 
chorobotwórczych. 

Uwalnia od ludzkich słabości, żali               
i rozczarowań. Wspiera w życiowych trudnościach, napędzając 
naszą energię twórczą. 

Wzmacnia więzi partnerskie i między ludzkie. 

Na poziomie fizycznym, wzmacnia wzrok oraz leczy wszelkie 
dolegliwości ze strony układu krwionośnego. 
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MIŁOŚĆ 

Cnoty 

Świadomość 
Uzdrawianie  
Wewnętrzna  

praca 
Radość 

Oczyszczenie  



JADEIT 

Symbol władzy, mądrości oraz 
długiego, szczęśliwego życia. 

Zapewnia wewnętrzną równowagę 
energetyczną. Harmonizuje ciała: 
eteryczne, emocjonalne oraz 
mentalne, aby zjednoczyły się              
i działały w jedności. 

Otwiera nas na p iękno we 
wszys tk im, co nas o tacza .  
Przyciąga spełnienie w miłości. 

Sprzyja samorealizacji, zwiększa wiarę w siebie i wytrwałość 
w dążeniu do celów. 

Wspiera podejmowanie trafnych i szybkich decyzji podczas 
m.in. transakcji handlowych.  

Jadeit jest również kamieniem ochronnym. Chroni przed 
urokami i niepowodzeniami życiowymi. Trzymany pod 
poduszką wzmacnia senne przekazy.  

Na poziomie fizycznym, szczególnie korzystnie wpływa               
na układ odpornościowy i układ nerwowy. Wykorzystywany   
do leczenia niepłodności. 
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KAMIEŃ MĄDROŚCI  

Cnoty 

Odwaga 
Sprawiedliwość 

Współczucie 
Mądrość  

Skromność



MEDYTACJA 

Złotego Płomienia 
∏ 
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ZŁOTY PŁOMIEŃ  

Przyjmij wygodną pozycję z zamkniętymi oczami. 

Niech cała Twoja uwaga podąża za oddechem. 

Trwaj w tym stanie, aż oddech stanie się spokojny                          
i całkowicie naturalny, a Twoje ciało odprężone i rozluźnione. 

 Teraz wyobraź sobie złoty płomień tuż nad swoją głową.                               
Kiedy będziesz gotowy, zaproś go do swojego wnętrza,                    

przemieszczając go po całym swoim ciele. 

Poczuj, jak każda niedoczynność,                                                      
dotknięta złotym płomieniem, doświadcza uzdrowienia. 

Swobodnie oddychasz i odczuwasz,                                                   
przepływ pełen równowagi w swoim ciele. 

A teraz przenieś złoty płomień,                                                             
poza swoje ciało, na swoich najbliższych                                                      
i zobacz, jak ich wypełnia jego światło.  

Na koniec,                                                                            
ponownie sprowadź złoty płomień do swojego ciała                         

i umieść je w swoim sercu. 

Pozostań przez chwilę w tym stanie.  

Kiedy zechcesz otwórz oczy. 
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Rozdział 34 
∏ 

Czakra Gardła 

To, co jest w nas                                                                           
staje się naszym światem zewnętrznym.  
Robiąc porządek z własnym wnętrzem,  

oczyszczamy swoje przestrzenie na zewnątrz.. 
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KOLOR PODSTAWOWY  
Niebieski 

KOLOR UZUPEŁNIAJĄCY 
Brak

Trudności               
w komunikacji  

Lęk przed 
wyrażaniem siebie 

Nieokreślone 
działanie 

Racjonalizm 
Pokazywanie tylko 

i wyłącznie 
własnej siły  
Wywieranie 

nacisku na siebie        
i innych

Kłopoty z wyrażaniem 
siebie 

Lęk przed krytyką             
i oceną innych 
Małomówność 

Nieśmiałość 
Unikanie emocji  

Podążanie za opinią 
innych 

Brak samorealizacji 
Brak pasji i siły 

twórczej 
Brak cierpliwości 
Brak umiejętności 
słuchania innych

Twórcze wyrażanie 
siebie 

Aktywne słuchanie 
Zaufanie                 

do intuicji 
Wierność sobie          
i własnej opinii 

Wyrażanie własnej 
prawdy                      

i akceptacja 
prawdy innych 

Świadomość myśli 
Jasnosłyszenie

WIEK ROZWOJU 
7 - 12 lat 
ŻYWIOŁ 

Eter 
ZMYSŁ 

Słuch  
KRYSZTAŁY 

Akwamaryn, Turkus, Chalcedon 
ZAPACH 

Szałwia, Eukaliptus



NA POZIOMIE FIZYCZNYM ZARZĄDZA 

- jamą ustną 

- krtanią 

- tchawicą 

- gruczołem tarczycy 

- układem limfatycznym 

- ośrodkiem mowy  
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Czakra gardła położona jest u podstawy szyi. Łączy dolne 
czakry z centrami głowy, stanowiąc pomost pomiędzy 
uczuciem a myślą. Stanowi ośrodek inspiracji i pomysłowości, 
źródło twórczego potencjału, który pozwala nam wyrazić oraz 
wprowadzić w życie naszą myśl, słowo i wizję.  

To za sprawą tej czakry, która jest nośnikiem sztuki 
komunikacji, możemy uzewnętrznić swoje emocje, poglądy, 
idee, naszą osobowość, pragnienia, czy pasję. Przy właściwej 
jej pracy, nasza komunikacja jest zgodna z naszą wewnętrzną 
prawdą, gdzie całkowicie wolni od opinii innych, posiadamy 
moc, by wyrażać siebie werbalnie oraz twórczo. 

Czakra gardła to również aktywne i uważne słuchanie                
na poziomie fizycznym oraz eterycznym. Otwiera przed nami 
zmysł jasnosłyszenia, dzięki któremu nawiązujemy kontakt           
z istotami duchowymi, z subtelnych poziomów oraz wyższych 
wymiarów rzeczywistości, które stają się źródłem inspiracji 
oraz naszym duchowym przewodnictwem.  

Jest źródłem duchowego samopoznania oraz bramą                     
do uniwersalnej biblioteki Kronik Akaszy, które są zapisane        
w energii uniwersalnej miłości. W nich jest każda nasza myśl, 
emocja i działanie, które miały miejsce we wszystkich naszych 
rzeczywistościach. To zbiór informacji o wszelkich 
doświadczeniach naszej duszy, każdy aspekt teraźniejszości 
oraz wszystkie możliwe potencjały naszej przyszłości.  

'390



Wszyscy jesteśmy połączeni energią miłości, dlatego każdy       
ma prawo dostępu do wiedzy zawartej w kronikach, poprzez 
intuicję i świadomość przeczuć, które są źródłem boskiej 
mądrości. Jeśli chcesz nauczyć się jak odczytywać zapisy             
w kronikach, zapraszam cię na czterodniowy kurs Architekt 
Duszy Advanced, po wcześniejszym ukończeniu kursu Basic. 

Czakra gardła to również ośrodek zaufania do siebie, świata 
oraz wyższego przewodnictwa, za którego sprawom, 
docieramy do właściwej dla siebie ścieżki, którą zaczynamy 
podążać. Akceptujemy świat zewnętrzny i wewnętrzny, 
rozumiejąc, że wzajemnie na siebie wpływają.   

Na tym poziomie doświadczamy samorefleksji, samopoznania 
i zrozumienia, że każde nasze doświadczenie niesie ze sobą 
ważne dla nas lekcje, bez których nie moglibyśmy się rozwinąć 
i wznieść ponad umysł. 

Piąta czakra połączona jest z czakrą seksualną. Stąd, obie silnie 
odbierają swoje wzajemne pływy energetyczne. Nadaktywność 
czakry gardła, będzie przyczyniać się do nadaktywności               
w czakrze sakralnej . Natomiast nadczynność lub 
niedoczynność czakry sakralnej, będzie skutkować 
zaburzeniem pracy czakry gardła. 

U artystów możemy zaobserwować silnie rozwiniętą piątą 
czakrą, a tym samym silny popęd seksualny, który może 
skłaniać ich do nawiązywania romansów.  
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Rozwój czakry gardła przypada na okres między 7 a 12 rokiem 
życ i a . To e t ap rozwi j an i a u dz i ecka zdo lno śc i 
komunikacyjnych. Poprzez sztukę zadawania pytań, rozwija         
w sobie umiejętność słuchania, a tym samym uczucia,                 
jak to jest być wysłuchanym.  

Rozmawiając i aktywnie słuchając, okazujemy dziecku 
zainteresowanie. Dlatego rozmawiajmy z dziećmi o ich 
emocjach, o nowych nabytych umiejętnościach i wrażeniach 
dnia codziennego.  

To okres, kiedy dziecko zaczyna interesować się różnymi 
formami przekazu. Rozwija się jego kreatywność, a wszelkie 
twórcze działania, rozwijają u dziecka wiarę w swoje siły. 

CZAKRA GARDŁA W RELACJACH PARTNERSKICH 

Za sprawą czakry gardła, nasze wewnętrzne życie może 
przyjąć fizyczny kształt i zaistnieć na zewnątrz. To męska 
energia, za której sprawą mężczyzna dzieli się z kobietą 
informacją, jak wyrażać siebie na zewnątrz by doświadczyć 
samorealizacji oraz jak budować karierę i wcielać własne         
idee w życie. 
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Kobieta będąca w relacji z mężczyzną, pobierająca męską 
energię, uczy się jak wyrażać siebie w pasji, z zachowaniem 
równowagi fizycznej, mentalnej i emocjonalnej bez 
wchodzenia w nadmierną niezależność lub potrzebę walki. 

Jeśli mężczyzna nie ma możliwości dzielenia się energią 
czakry gard ła z partnerką , t raci pewność s iebie.                        
Wpada w kompleksy niższości, niedowartościowanie, 
niezdolność do wypowiedzi swojej opinii i niemożliwość 
samorealizacji twórczej. 

Jeśli kobieta mająca u boku partnera, przyjmuje męską rolę, 
uruchamia u siebie potrzebę zaistnienia społecznie.             
Kariera zajmuje pierwsze miejsce, a rodzina, dzieci i dom, 
schodzą na drugi plan. Kobieta skupiona jest tylko na sobie            
i nie jest w stanie utrzymać kroku, u boku swojego partnera, 
ponieważ nie dostrzega w nim twórczego potencjału. 

NIEDOCZYNNOŚĆ 

Brak przepływu energii w czakrze gardła to brak ekspresji 
werbalnej oraz twórczej. Jesteśmy wycofani, powściągliwi, 
małomówni i z trudem przychodzi nam wyrażanie swoich 
poglądów oraz odczuć.  
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W lęku przed oceną, krytyką, czy odrzuceniem mówimy raczej 
o sprawach mało ważnych, dotyczących zewnętrznego życia 
niż o własnych emocjach i przekonaniach.  

Z trudem przychodzi nam zrozumienie własnych emocji, 
myśli, jak i potrzeb, przez co poddajemy się nieprzemyślanym 
działaniom. Spędzamy dużo czasu na rozmyślaniach i próbach 
uporządkowania wewnętrznego chaosu, ale bez większych 
rezultatów. Zamknięci w racjonalizmie, pozwalamy naszym 
negatywnym wzorcom na kształtowanie naszego świata. 

Rzeczywistość duchowa jest poza naszym zasięgiem. 
Trudności z zaufaniem i brak otwartości powodują,                      
że odrzucamy wszelkie subtelne aspekty istnienia i bazujemy 
tylko na tym, co fizyczne. Brak wewnętrznego prowadzenia 
skłania nas do podążania za opinią innych oraz manipulacji 
własną prawdą.  

Mamy trudności z określeniem czego chcemy, co chcemy robić 
i kim być. Samorealizacja odsuwa się na daleki plan, ponieważ 
brak nam cierpliwości, pasji i siły twórczej, która mogłaby 
pchnąć nas do działania. 

Sztuka słuchania innych nie należy do najłatwiejszych. 
Rozproszeni własnymi myślami i emocjami, nie jesteśmy              
w stanie wsłuchać się w rozmówcę z wewnętrznym 
zrozumieniem. Nie mniej jednak chętnie opiniujemy wybrane 
wypowiedzi naszego rozmówcy.  
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RÓWNOWAGA 

Równowaga zapewnia nam twórcze wyrażania siebie                    
z wykorzystaniem różnych, twórczych środków wyrazu, 
którymi swobodnie i lekko, wyrażamy własną mądrość oraz 
prawdę.  

Otwarcie mówimy o swoich odczuciach, myś lach                          
i przekonaniach. Również łatwo przyjmujemy prawdę innych, 
poprzez umiejętność jasnego i aktywnego słuchania                    
ze zrozumieniem.  

Słuchając, pozostajemy wierni sobie, jednocześnie akceptując 
odmienność poglądów rozmówcy. Wiemy jak chronić własną 
indywidualność, niezależność oraz przestrzeń przez sztukę 
umiejętnego wyznaczania granic, które są szanowane                     
i akceptowane przez innych. Wiemy, kiedy i jak mówić „Nie”, 
tym samym akceptujemy „Nie” innych ludzi, szanując              
ich przestrzeń i stawiane przez nich granice.  

Pozostajemy świadomi obecności ciała mentalnego i wpływów 
naszych myśli oraz emocji na postrzeganie, i tworzenie naszej 
rzeczywistości. 

Z łatwością wprowadzamy w życie nasze wizje, pomysły         
oraz wszelkie pragnienia.  
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Przez życie, prowadzi nas zaufanie do wewnętrznego 
przewodnictwa. Nawiązujemy bezpośrednie połączenie                 
z istotami z innych obszarów bytu, uzyskując dostęp                   
do szerszego zakresu wiedzy. Jednocześnie posiadamy 
umiejętność dzielenia się pozyskaną wiedzą, bez obaw o osąd. 

NADAKTYWNOŚĆ 

Nadmiar energii w czakrze gardła powoduje, że w ciągłym 
skupieniu i napięciu, filtrujemy swoje myśli oraz uczucia. 
Dopuszczamy do siebie tylko wybrane prawdy i określone 
emocje. Podążamy głównie za intelektem oraz racjonalizmem, 
wpędzając siebie w wir myślotoku.  

Słuchanie drugiej osoby ze zrozumieniem jest niezwykle 
trudne, ponieważ przeszkadza nam silne pragnienie dominacji, 
chęć bycia słuchanym i bycie w centrum uwagi. Kiedy ktoś 
mówi, w naszej głowie toczy się wewnętrzny dialog                       
i z niecierpliwością czekamy na moment, w którym będziemy 
mogli wypowiedzieć własną kwestię.  

Nasza rozmowa, szybko nabiera formy monologu,                 
gdzie nieprzerwanym strumieniem wylewamy z siebie emocje, 
myśli poglądy i opinie.  
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Narzucamy własną prawdę i wychodzimy z założenia,                      
że: „Ja wiem lepiej”, „Ja mam zawsze rację”.  

Życie budujemy na niekończących się oczekiwaniach 
względem siebie oraz innych, które najczęściej, zamiast pchać 
do działania, odbierają moc twórczą. Jesteśmy mistrzami 
kontroli i manipulacji słabszymi.  

Lęk przed ujawnieniem naszych słabości wpędza nas                   
w potrzebę udowadniania własnej siły poprzez ciągłą walkę            
i konfrontację.  

Nadmiar energii w czakrze gardła blokuje przepływ energii           
z dolnych czakr ku górnym. Wówczas wyższym czakrom 
brakuje siły i stabilności, by to, co duchowe, mogło się 
urzeczywistnić w równowadze z tym, co fizyczne.  

Z łatwością wchodzimy w stan poza zmysłowej komunikacji, 
samorefleksji i głębokiego poznania. Jednak nadmiar energii 
powoduje, że nasza uwaga skupiona wówczas jest tylko              
na tym, co subtelne, a na poziomie fizycznym stajemy się 
rozproszeni i nieobecni.   
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Nigdy nie przekreślaj swoich możliwości na przyszłość,                                    
bazując na tym, co dzieje się teraz                                                     
Rzeczywistość jest inna...                                                                             
jeśli ktoś upadł i się podniósł, to Ty też możesz… 
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ĆWICZENIE XXII 
∏ 
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TEST CZAKRY GARDŁA  

     Mam problemy ze swobodnym wyrażaniem siebie. 

     Nie mówię o swoich uczuciach. 

     Nie mówię o swoich potrzebach i oczekiwaniach.  

     Zamykam się w sobie.  

     Boję się mówić to, co myślę, w obawie przed krytyką i 
oceną. 

     Dużo mówię, zanim pomyślę. 

     Boję się krytyki i opinii innych. 

     Krytykuję innych. 

     Kiedy słucham innych, rozpraszają mnie własne myśli i 
emocje. 

     Brak mi cierpliwości w słuchaniu innych. 

     Słucham tylko tych, którzy są dla mnie ważni i mają coś 
wartościowego do przekazania. 

     Muszę podnosić głos, aby być wysłuchanym. 

     Czuję się niewysłuchany.  
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     Narzucam innym swoje zdanie. 

     Inni narzucają mi swoje zdanie. 

     Nie potrafię odmawiać innym. 

     Brak mi twórczego działania.       

     Jestem wycofany w poznawaniu nowych ludzi.  

     Nie potrafię wyznaczyć zdrowych granic. 

     Inni nieustannie naruszają moją przestrzeń. 

     Nie podążam za wewnętrznym głosem. 

     Z trudem rozumiem samego siebie.  

     Z trudem rozpoznaje swoje potrzeby.  

     Świat postrzegam jako aspekt czysto fizyczny. 

     Dopuszczam do siebie duchowość, kosztem swojego 
skupienia na poziomie fizycznym.   

     Nie potrafię przyznać się do swoich słabości. 

     Udaję silnego, choć w środku czuję się słaby. 

     Staram się dominować w grupie.  

     Mam tendencję do manipulacji ludźmi. 
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     Wchodzę w konflikty, by pokazać swoją siłę.  

     Nie ufam ludziom. 

     Choroby tarczycą. 

     Choroby gardła. 

     Utrata głosu. 

     Zaburzenia hormonalne. 

     Choroby kobiecych narządów. 

Przyjrzyj się uważnie punktom, które zaznaczyłeś                      
i wykonaj odpowiednią pracę z przekonaniami                                      

oraz z czakrą gardła. 
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Człowiek jest zadowolony z siebie,                                                               
kiedy inni go cenią.                                                                                  
Kocha siebie, kiedy inni go kochają.                                                                      
Lecz świat to zwierciadło.                                                                          
Skąd w odbiciu ma być to, czego pragniesz,                                                              
skoro Twój obraz tego nie zawiera. 
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Rozdział 35 
∏ 

Zwierciadło 
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Niech twoim celem będziesz Ty sam. Zacznij od siebie.               
Daj sobie miłość i troskę. Poświęć sobie więcej uwagi. Żyj dla 
siebie i rób to, co jest Twoją pasją. Słuchaj serca, ale nie 
zapominaj, że żyjesz w świecie materialnym, który potrzebuje 
czasu, aby dostosować się do Twoich pragnień.   

Odrzuć niepewność, obawę, zwątpienie. Kiedy dusza czegoś 
pragnie, a umysł ją ogranicza, obraz staje się rozmyty. 
Jednocząc duszę i umysł w swych pragnieniach, tworzysz 
obraz wyraźny i gotowy do zmaterializowania się. Pamiętaj, 
wszechświat jest zwierciadłem, odbije każdy Twój stan. 

Nie próbuj zmieniać odbicia, a zmieniaj sam obraz.                    
Nie rezygnuj z marzeń, tylko dlatego, że inni widzą je jako 
nierealne. Ukierunkuj swoje myśli i uczucia na to,                  
czego chcesz, ale pamiętaj, aby otrzymać, trzeba dać.  

Bądź cierpliwy i wyrozumiały. Zanim odbicie będzie takie, 
jakie chcesz, potrzeba odrobinę czasu, by przejść na nowy 
poziom postrzegania rzeczywistości.  

Porzuć kontrolę i przestań ciągle płynąć pod prąd, szukając 
wymówek, tłumaczeń, czy komplikacji, które są zwyczajnym 
przyzwycza jen iem umys łu. Zaczni j obserwować ,                            
a wszechświat pokażę ci szereg możliwości i wariantów,               
do urzeczywistnienia się Twojego pragnienia. Poszerzaj swoje 
horyzonty.  
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Rozdział 36 
∏ 

Żywioł Eter 

Nie ważne, jak do tego dotrzesz,                                                                
ważne jest, czego chcesz... 

tylko tak uruchamiasz mechanizm przyciągania... 

'407



 

 

 

'408

WSZYSTKIE KIERUNKI ŚWIATA 
WSZYSTKIE PORY ROKU  
BIAŁY

Magia, Ruch,  
Kreacja, 
Intencja

DRZEWA 
Cedr, Sosna 

ZWIERZĘTA 
Fenik, Rajski ptak, Smok,  

Pegaz, Centaur 

MIEJSCA 
Pustka,  

Przestrzeń kosmiczna 

KRYSZTAŁY 
Meteoryty 

INSTRUMENTY 
o lekkich,  

wysokich dźwiękach 

PRZEDMIOTY 
Tkaniny



Żywioł Eter to subtelna i delikatna energia, która otacza                 
i przenika wszystko. Stanowi centrum magicznej sieci, która 
wszystko łączy i wprawia w ruch. Kanał, przez który magia 
podróżuje do materialnego świata. Z niego powstaje wszystko, 
w tym pozosta łe cztery żywio ły. Ponadczasowy, 
wszechobecny, kosmiczny. To kwintesencja i przestrzeń. 

Jest nośnikiem intencji, dźwięku oraz słowa mówionego. 
Odpowiada za sztukę słuchania ze zrozumieniem. Często jest 
odnoszony do medytacyjnego stanu umysłu. Wycisza nasz 
umysł, co sprzyja wsłuchaniu się we własne wnętrze. 

Łączy twórczość drugiej czakry w czakrze gardła, nadając 
kształtu i określonej postaci naszym wizjom oraz pomysłom, 
aby te mogły zaistnieć w świecie fizycznym.  

Zapewnia poczucie wolności i spokoju. Równowaga zapewnia 
nam poczucie wolności i spokoju. Umożliwia doświadczanie  
miłości oraz wszelkich wyższych emocji jak współodczuwanie, 
czy wybaczenie. Brak równowagi wyzwala poczucie izolacji, 
pustki, brak ugruntowania, zagubienie oraz wzmacnia lęki. 
Natomiast jego nadmiar przyczynia się do chorób kości.   

Na poziomie fizycznym reguluje pracę gardła, tarczycy, 
oskrzeli, górnej części płuc oraz zarządza organami słuchu              
oraz mowy.   
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W głębi duszy wszyscy wiemy, kim jesteśmy,                                                        
ale potrafimy wspaniale ukrywać swoje największe pasje. 

Wiemy, co chcemy robić w życiu,                                                           
jednak wolimy skrywać swoje talenty głęboko w sobie.                                                
Tak jest łatwiej i bezpieczniej.  

Łatwiej się marzy niż działa.  

Jeśli coś odkładasz tylko dlatego, że jesteś przekonany,                                                 
że nie jesteś gotowy...                                                                                              
to mam złą wiadomość:                                                                                         
nigdy nie będziesz dość gotowy,                                                                            
dopóki nie zajmiesz się danym celem. 
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Rozdział 37 
∏ 

Empatyczne słuchanie 
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Każdy chce być wys łuchany, szczególnie wtedy,                   
gdy potrzebujemy wsparcia drugiej osoby. Oczekujemy 
wówczas od naszego rozmówcy uwagi, zrozumienia                     
i życzliwości.  

Empatyczne słuchanie to umiejętność bycia z drugą osobą               
i jej doświadczeniem, bez potrzeby osądzania, porównywania 
lub prób wpływania i narzucania własnych poglądów,               
czy myśli. To skupienie całej swojej uwagi na tym, co mówi 
druga osoba, dając jej czas i przestrzeń, której potrzebuje,              
by w pełni wyrazić siebie. 

To chwila, w której drugi człowiek staje się kimś unikalnym,      
a Ty jesteś dalece od wiedzy na temat jego sytuacji. Nawet jeśli 
jest ona ci bliska, jest czymś, co znasz, to z jego punktu 
widzenia, nie jest taka sama. Nawet jeśli Twoje doświadczenia 
są podobne, to są zupełnie inne. Przyjmując taki punkt wyjścia, 
jesteś bliżej do tego, żeby chcieć bardziej to „jego” usłyszeć, 
niż „swoje” powiedzieć.  

To sztuka wsłuchania się w drugiego człowieka, dając                
mu prawo do odrębności w myśleniu i przeżywaniu, gdzie         
on oprowadza cię po swoim świecie myśli i przeżyć,                
bez Twojego utożsamiania się z nim i jego doświadczeniami. 
Aby to mogło mieć miejsce, musisz posiadać wiedzę na temat 
własnych myśli, emocji i przeżyć.  
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Posiadając zrozumienie samego siebie, unikamy mechanizmu 
obronnego, jakim jest projekcja zewnętrzna, czyli przerzucanie 
własnych stanów emocjonalnych na drugą osobę. Spotkanie           
z drugim człowiekiem, wymaga zdolności do pogłębionego 
spotykania się z samym sobą. 

Prawdziwe więzi międzyludzkie,                                               
opierają się na miłości i empatii,                                               

która wynika z czystej natury miłości.                                                         
Kochać to znaczy rozmawiać, słuchać, współodczuwać                                        

i postępować z drugim człowiekiem w zgodzie,                                
z jego duchową drogą. 
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Nie bój się pytać, a pytając, sięgaj do siebie.                                      
Podążając drogą wytyczoną przez wewnętrzny kompas,                         
Twoje decyzje mogą być poza racjonalnym pojmowaniem,                                
a wybrane drogi, mogą wydawać się nietypowe                                           
lub budzić zewnętrzny sprzeciw. 

Jednak słuchając serca,                                                                
zrozumiesz po co, to wszystko robisz                                                           
i czym jest nieskończone szczęście. 
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Rozdział 38 
∏ 

Wewnętrzne 
Przewodnictwo  
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Umysł nie da Ci odpowiedzi na pytanie,                                                         
czy podążasz właściwą drogą.                                                                         
Kiedy jednak zadajesz to pytanie, to znak,                                                         
że serce próbuje do Ciebie przemówić,                                                               
by wskazać właściwą drogę. 
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MEDYTACJA 

Wewnętrzne 
Przewodnictwo 
∏ 
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WEWNĘTRZNE PRZEWODNICTWO  

Przyjmij wygodną pozycję z zamkniętymi oczami. 

Niech cała Twoja uwaga podąża za oddechem. 

Trwaj w tym stanie, aż oddech stanie się spokojny                           
i całkowicie naturalny, a Twoje ciało odprężone i rozluźnione. 

Pomyśl teraz o dowolnej, ważnej dla siebie kwestii ...                                                                    
i kiedy będziesz gotowy, zobacz, jak stoisz przed schodami. 

Zrób głęboki wdech... a wraz z wydechem,                                                        
zacznij swobodnie schodzić w dół.                                   

Swobodnie oddychasz,                                                                                         
z każdym kolejnym stopniem,                                                    

czujesz jeszcze głębsze rozluźnienie.                                         
Schodzisz coraz niżej,                                                                 

aż do momentu, kiedy dostrzegasz drzwi,                                       
na których jest miejsce na Twoje pytanie.                                   

Umieść na drzwiach swoje pytanie                                                         
i kiedy będziesz gotowy, otwórz drzwi. 
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Wejdź do środka i pozwól sobie zobaczyć,                       
odpowiedź na swoje pytanie.   

Nie rób nic na siłę, po prostu obserwuj                                                                                           
i pozwól rozwijać się wizji, przepływać obrazom i uczuciom. 

 Oddychaj i obserwuj,                                                              
jak kształtują się odpowiedzi na Twoje pytanie.  

Odczuwaj, jakie reakcje na nie ma Twoje ciało.  

Bądź świadomy napływających odpowiedzi i zaufaj im.  

Na koniec podziękuj za ten czas,                                               
za uzyskane odpowiedzi. 

Zrób głęboki oddech i otwórz oczy. 
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MOJE PRZEMYŚLENIA PO MEDYTACJI  
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Rozdział 39 
∏ 

Czakra Gardła- 
Równoważenie 
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Zaufanie, Mądrość, Prawda
Twórczość 

Spostrzegawczość 
Wyobraźnia 
Szczerość 
Lojalność 

Cierpliwość 
Nieskończoność 
Czystość myśli 

Godność

silna potrzeba władzy,  
nadmierna dyscyplina wobec 

siebie i innych,  
osiąganie wyznaczonych celi        

za wszelką cenę

łagodzi stany zapalne i zbija 
gorączkę, reguluje ciśnienie krwi, 

hamuje krwotoki, łagodzi bóle 
głowy, wycisza silne stany 

emocjonalne, leczy choroby 
skóry, stosowany w schorzeniach 

laryngologicznych oraz 
problemach z mową

Nadmierna analiza, egocentryzm, 
dbanie o własną pozycję i karierę, 

podążanie za ideałami

CHŁODZĄCO - ŚCIĄGAJĄCE 

układ krwionośny, układ nerwowy,  
 krtań i aparat mowy, aparat słuchu, 

silnie działanie antyseptyczne dla całego organizmu 



KOLOR NIEBIESKI 

Kolor niebieskie to kolor wody i nieba. Przejaw mądrości, 
prawdy oraz komunikacji werbalnej i twórczej. Symbol 
zrozumienia, cierpliwości, szczerości oraz lojalności.  

Prowadzi nas przez drogę prawdy, wskazując na te obszary 
naszego życia, które wymagają naszej uwagi. Dodaje odwagi, 
aby widzieć dane sytuacje takimi, jakimi naprawdę są, 
docierając pod ich powierzchnię, bez tworzenia zbędnej iluzji. 
Tym samym otwierając nas, na akceptację nadchodzącej 
zmiany. Poznając prawdę o sobie samym i naszej fizycznej 
przestrzeni, mamy większą możliwość doświadczyć 
uzdrowienia w tych obszarach, w których najbardziej               
tego potrzebujemy.  

Energia niebieskiego oczyszcza nasze stereotypy myślowe, 
które ograniczają naszą akceptację innych ludzi z ich 
światopoglądem i życiowym bagażem. Zaprzestajemy mieć 
wewnętrzną potrzebę zmieniania ludzi wokół siebie.                  
Dzięki poprawie naszej komunikacji, budujemy zdrowe relacje                         
w oparciu o prawdę, szczerość oraz zaufanie, bez tworzenia 
wzajemnych oczekiwań. 
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Niebieski rozbudza naszą wyobraźnię, wizualizację oraz 
zapewnia wewnętrzną ciszę i spokój. Ma silne właściwości 
ochronne i stanowi portal do proroczych snów oraz projekcji 
astralnych. 

Na poziomie fizycznym działa niezwykle kojąco. Może być 
stosowany w stanach lękowych oraz podczas silnych stanów 
emocjonalnych takich jak nagłe wybuchy złości, agresji,             
czy histerie. Obniża ciśnienie krwi, zwiększa produkcję białych 
krwinek, wzmacniając układ odpornościowy. Zalecany przy 
wszelkich schorzeń laryngologicznych, chorobach gardła                
i tarczycy. Leczy dolegliwości stawowo- kostne. 

Nadmiar niebieskiego buduję zewnętrzną oraz wewnętrzną 
izolację. Wówczas zamykamy się w zadumie i we własnych 
marzeniach . W skra jnych przypadkach prowadzi                                
do melancholii i wywołuje stany lękowe, które wynikają              
z braku akceptacji obecnej rzeczywistości. 
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ZAPACH 

SZAŁWIA  

Symbol zdrowia i długowieczności. Harmonizuje energię 
czakry gardła, poprawiając naszą komunikację, która staje się 
jasna i świadoma, gdzie wyrażane słowa niosą jasne przekaz.  

Posiada silne właściwości oczyszczające naszą przestrzeń 
energetyczną oraz fizyczną, gdzie na poziomie ciała oczyszcza 
z toksyn i wszelkich czynników chorobotwórczych. 

EUKALIPTUS  

Eukaliptus wnosi do piątej czakry niezwykłą świeżość, 
pobudzając naszą twórczość, wewnętrzną inspirację                        
i ekspresję. Napędza naszą pewność siebie, kierując nas            
ku samorealizacji. Otwiera nasz kanał komunikacji                     
na wszystkich poziomach: fizycznym, duchowym, mentalnym 
oraz emocjonalnym. 

Usuwa napięcia emocjonalne, fizyczne i uczucie wyczerpania. 
Łagodzi objawy stresu i depresji. 
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AKWAMARYN 

Symbol nieskończonego ducha, 
wyższej intuicji, czystości emocji, 
myśli oraz słowa. Wzmacnia 
przepływ uzdrawiającej miłości, 
do świadczen ia medy tacy jne                
i zdolności paranormalne. 

Kamień prawdy, zaufania i odwagi. 
Poprawia komunikację ze światem 
oraz z innymi, przenosząc nasze 
relacje na wyższy poziom poznania, 
gdzie otwieramy swoją przestrzeń 

na asertywne i umiejętne wyrażanie własnych emocji                
oraz myśli. Zwiększa samorefleksję oraz zdolność 
postrzegania, dzięki czemu nasze doświadczenia nabierają 
większego znaczenia i sensu. Pozwala odkryć ukryte znaczenie 
rzeczywistości oraz wzmacnia poczucie szczęścia. 

Wspiera nowe projekty, aby w nich wytrwać i doprowadzić         
je do końca, a przy tym oczyszcza napięcia wywołane 
poczuciem odpowiedzialności.  

Na poziomie fizycznym wspiera i leczy układ oddechowy. 
Leczy wszelkie stany zapalne, łagodząc między innymi objawy 
egzemy, pokrzywki, trądziku różowatego i łuszczycy. Wspiera 
pracę tarczycę, regulując gospodarkę hormonalną.  
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NIESKOŃCZONY DUCH 

Cnoty 

Miłość 
Światło 
Odwaga 
Wolność 

Czystość myśli 



TURKUS 

Kamień, który łączy niebo z ziemią, 
naszego ducha z witalną siłą fizyczną. 
Jego energia pomaga nam zrozumieć 
n a s z e d u c h o w e p o w o ł a n i e                        
i realizować je w życiu na Ziemi.  

Symbol hojności, szczerości, dostatku 
oraz szczęścia. 

C h r o n i c i a ł o i d u s z ę p r z e d 
nega tywnymi wp ływami o raz 
przeciwnościami losu. Jest niczym 
Anioł Stróż, który zmieniając swoją barwę (blednie lub 
szarzeje) informuję o naszym fizycznym stanie. Zapobiega 
lękom, poprawia samopoczucie, wzmacnia zdrowie oraz 
procesy regeneracyjne organizmu. 

Otwiera nas na precyzyjne formułowanie myśli i wyraźną 
komunikację. Dzięki czemu możemy lepiej zrozumieć siebie, 
swoje pomysły oraz emocje. Wzmacnia chęć samorealizacji, 
kreatywność oraz pobudza wyobraźnię. Pomaga rozwinąć 
naturalne zdolności oraz dostrzec własne silne strony.  

Wzmacnia układ odpornościowy, wspiera przyswajanie 
składników odżywczych oraz łagodzi infekcje wirusowe.  
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ANIOŁ STRÓŻ 

Cnoty 

Ochrona 
Dostatek 

Samorealizacja 
Kreatywność 

Mądrość



CHALCEDON 

Kamień równowagi między ciałem, 
umysłem i duszą.  

Uspakaja i równoważy umys ł , 
zmniejszając rozdrażnienie oraz 
wrażliwość na zewnętrzne bodźce. 
Łagodzi i stabilizuje nasze emocje. 
Uwalnia od złości, gniewu, agresji.  

Zwiększa wytrwałość, poczucie 
własnej wartości oraz pewność siebie. 

Pomaga rozwinąć pozytywne nastawienie do świata.  

Symbol inspiracji, asertywności, jasnego wyrażania siebie            
w sposób werbalny oraz twórczy. Oczyszcza z lęków przed 
krytyką czy opinią innych.  

Sprzyja w przyciąganiu szczęścia i sukcesów na wielu 
płaszczyznach życia. Pomaga zaakceptować nowe sytuacje, 
łagodząc jednocześnie nasz temperament oraz porywczość, 
wprowadza wewnętrzny spokój. 

Na poziomie fizycznym chroni układ oddechowy. Szczególnie 
polecany osobą z astmą. Leczy chrypkę i nadaje piękny ton 
głosowi. Przy skaleczeniach przyśpiesza krzepnięcie krwi. 
Zapobiega wypadaniu włosów oraz wzmacnia kruche 
paznokcie.  
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DOBRA WOLA 

Cnoty 

Inspiracja 
Asertywność 
Twórczość 

Pewność siebie



Rozdział 40 
∏ 

Czakra Trzeciego Oka 

Próbuj dostać się na szczyt,                                                                       
bo na dole zawsze jest tłoczno 
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KOLOR PODSTAWOWY  
Indygo 

KOLOR UZUPEŁNIAJĄCY 
Żółty, Fioletowy 

Brak rozróżniania 
intuicji od głosu emocji, 
intelektu, czy przekonań 
Silny intelekt i rozsądek 

Krytycyzm 
Arogancja 

Egoizm 
Silna potrzeba wyjścia 

poza swoje poglądy           
i wzorce,                             

z jednoczesnym silnym 
wyparciem aspektu 

materialnego  
Brak ugruntowania

Kierowanie się 
głównie potrzebami 

materialnymi                   
i cielesnymi  

Odrzucanie prawd 
duchowych 

Brak zaufania intuicji 
Trudności z pamięcią   

i koncentracją 
Powierzchowność 
Niejasne myślenie 

zdominowane przez 
wzorce

Bezstronność 
Cierpliwość 

Sprawiedliwość 
Zdecydowanie 

Spokój 
Mądrość 
Siła woli 
Intuicja 

Jasnowidzenie 
Wyobraźnia 

Dostęp                      
do wewnętrznej 

prawdy

WIEK ROZWOJU 
Okres dojrzewania 

ŻYWIOŁ 
Światło 

ZMYSŁ 
Intuicja 

KRYSZTAŁY 
Fluoryt, Ametyst, Szafir, Lapis Lazuli 

ZAPACH 
Melisa, Jaśmin, Hiacynt



NA POZIOMIE FIZYCZNYM ZARZĄDZA 

- układem nerwowym 

- mózgiem 

- oczami, uszami i nosem 

- węzłami chłonnymi  

- przysadką mózgową, która zarządza i reguluje układ 
wydzielania wewnętrznego, czyli hormonami oraz 

neurohormonami hamującymi 
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Czakra trzeciego oka znajduje się na łuku brwiowym, 
pomiędzy oczami. Reguluje pracę wszystkich pozostałych 
czakr z wyjątkiem podstawy. Jej właściwy kolor to indygo,            
a żółty i fiolet to barwy uzupełniające.  

Poszczególne barwy wskazują na różnorodne funkcje czakry 
trzeciego oka, na różnych poziomach świadomości: żółty - 
myślenie racjonalne i intelektualne, indygo - intuicja i procesy 
poznawcze, a fiolet - postrzeganie pozazmysłowe.  

Trzecie oko to siedziba mądrości, wewnętrznej prawdy, niższej 
intuicji, zdolności paranormalnych, jak jasnowidzenie                   
i postrzeganie intuicyjne oraz ośrodek wolnej woli. 

Nasza wola to dwa różne aspekty: 

• niższy, związany z wpływami zbiorowości społecznej, który 
znajduje się w czakrze splotu słonecznego  

• wyższy, rozwiniętej jednostki, która pomaga nam zrozumieć 
i uporządkować myśli oraz emocje, znajdujący się                    
w czakrze trzeciego oka.  

Obie czakry silnie wywierają na siebie wpływy energetyczne. 
Dlatego chaos myśli i emocji wymaga od nas skupienia uwagi 
na czakrze splotu słonecznego, jak również na trzecim oku.  

Szósta czakra otwiera przed nami drzwi do nieograniczonego 
źródła wiedzy, sztuki wewnętrznego widzenia oraz 
rzeczywistości niefizycznej.  
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Dzięki jej rozwinięciu mamy dostęp do świata duchowego             
i świadomego, poza zmysłowego postrzegania wszystkich 
poziomów stworzenia. 

Trzecie oko zarządza procesami manifestacji. To właśnie             
tu rozpoczynają się wszelkie procesy twórcze, materializujące 
naszą rzeczywistości. Każde nasze pragnienie poprzedza: myśl, 
emocja i wyobrażenie, które zasilane są przez nasze wzorce 
myślowe i emocjonalne.  

Proces kreacji z reguły jest automatyczny, bez naszego 
świadomego współdziałania i opiera się na ograniczających 
wzorcach myślowych, naładowanych emocjami. Rozwijając 
czakrę trzeciego oka, stajemy się bardziej świadomi tych 
procesów, dzięki czemu możemy nimi sterować.  

Im bardziej rozwija się czakra trzeciego oka, tym większy 
mamy dostęp do postrzegania pozazmysłowego, który daje 
nam wgląd w inne wymiary rzeczywistości. Kiedy połączymy 
jej energię z czakrą serca, otrzymujemy dostęp do energii 
uzdrawiania, dzięki której możemy dokonywać procesów 
leczących również na odległość.   

Tu doświadczamy świadomości energii innych: ich uczuć, 
doświadczeń oraz przyszłości.  
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Rozwój czakry trzeciego oka przypada na okres dojrzewania. 
To szczególny etap, gdzie młody człowiek poszukuje własnej 
tożsamości. Pragnienie pozostania indywidualnością kieruje   
go na poszukiwania, by nie powielać rodzinnych schematów. 
Jednak często rodzice próbują narzucać swoje poglądy i stale 
kontrolować zachowania nastolatka. Kontrola oraz interwencja 
rodziców w to, w jaki sposób się nosi, zachowuje, czy w jakim 
przebywa towarzystwie, przynoszą na ogół odwrotny efekt,     
niż ten pierwotnie przez nich założony.  

Okres dojrzewania to czas, by dziecko nauczyło się ponosić 
konsekwencje swoich wyborów. Nauczyło się samodyscypliny, 
sztuki zarządzania czasem i własnymi talentami.  

Dziecko zawsze bez względu na wiek potrzebuje uwagi 
rodzica. Nasze wsparcie, otwartość i zrozumienie, pozwoli mu 
stworzyć swój własny kawałek życia. Będzie popełniać błędy, 
przybierze nie jedną maskę, ale jeśli będzie czuło, że rodzic 
jes t to lerancyjny, w przysz łości będzie bardzie j 
odpowiedzialne.  

Obserwuj i bądź cierpliwy. Stawiaj jasne grancie zachowań 
akceptowalnych i tych nie do zaakceptowania, uzasadniając 
swoje przekonania.  
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CZAKRA TRZECIEGO OKA                                                   
W RELACJACH PARTNERSKICH 

Od dawna przypisuje się kobiecie bardziej rozwiniętą intuicję         
i zdolności do magii, czy jasnowidzenia. Właśnie dlatego 
kobieta na tym poziomie, przyjmuję rolę dawania energii 
partnerowi, czyniąc czakrę trzeciego oka energią żeńską. 

Kobieta poprzez swoją intuicję dzieli się ze swoim partnerem 
odczuciami, aby w porę przestrzec go, przed nierozważnymi 
działaniami. Mężczyzna natomiast chętnie korzysta                   
z podpowiedzi swoje partnerki, kiedy stoi przed trudem 
podjęcia decyzji.  

Współcześni mężczyźni coraz częściej przejawiają zdolności 
intuicyjne. Wykonują odpowiednią pracę nad sobą, wznosząc 
swoją wibrację na wyższe częstotliwości. Jeśli wówczas 
mężczyzna zrezygnuje z przyjmowania energii od kobiety               
z poziomu trzeciego oka i przestawi się na jej dawanie, może 
mieć kłopoty z fizycznym uziemieniem. Odrywa się                   
od realnego świata, stając się niezdolnym do podejmowania 
decyzji. Ucieka w duchowość, rezygnując z potrzeb 
materialnych, co może wywoływać u kobiety brak poczucia 
pieczy i partnerskiego wsparcia. 
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Kiedy u kobiety, energia trzeciego oka jest zablokowana           
lub kobieta próbuje pobrać energię od partnera na poziomie 
szóstej czakry, wówczas traci ona swoją zdolność intuicyjnego 
odczuwania swoich bliskich. Jej postrzeganie świata opiera się 
tylko na logice i racjonalizmie. Wszelka duchowość jest 
negowana, a życie toczy według wcześniej ustalonego planu.  

NIEDOCZYNNOŚĆ 

Brak prawidłowego przepływu energii ogranicza myślenie            
i zawęża jasne spojrzenie na różne życiowe sprawy.         
Dominuje w nas analiza, która ogranicza całościowy sposób 
widzenia. Kierujemy się głównie intelektem, racjonalizmem            
i rozsądkiem. Naszą uwagę skupiamy głównie na potrzebach 
materialnych, cielesnych oraz nierozwiązanych sprawach                
z przesz łości. Ca łe nasze życie jest odpowiedzią                          
na nieprzepracowane wzorce oraz podświadome lęki.  

Dopuszczamy do siebie tylko te prawdy, które pojęliśmy 
racjonalnym umysłem. Odrzucamy duchowe poznanie, widząc 
w nim wytwór wyobraźni i niedorzeczność. Akceptujemy tylko 
swoją rzeczywistość.  
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Z trudem rozpoznajemy subtelnie intuicyjnie przekazywane 
obrazy i informacje, ponieważ mieszają się z naszym własnym 
wyobrażen iem i n i ep rzep racowanymi wzorcami .                       
Nasz minimalistyczny kontakt z intuicją wynika z braku 
wewnętrznego zaufania do siebie.  

W relacjach z ludźmi próbujemy dominować. Wchodzimy 
często w konfrontację, by zademonstrować własną siłę                  
i zaspokoić własne potrzeby. Narzucamy swój sposób myślenia 
oraz swoje postrzeganie rzeczywistości. Opieramy się na opinii 
i uprzedzeniach.  

W trudnych sytuacjach brakuje nam skupienia. Nasze myśli         
są chaotyczne, a wszelkie decyzje i działania pochopne. 
Brakuje nam kreatywności. Zdarza się nam fantazjować             
dla czystej przyjemności, a w ucieczce od trudnych przeżyć 
codzienności, zagłębiamy się w wewnętrzny dramatyzm                  
i negatywne scenariusze przyszłości.  

Na poziomie fizycznym brak prawidłowego przepływu 
przejawia się w postaci: zaburzeń pracy gruczołów 
dokrewnych, utraty pamięci, niedowładów oraz padaczki.  
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RÓWNOWAGA 

Harmonia czakry trzeciego oka zapewnia nam myślenie oparte 
na wewnętrznym rozpoznaniu rzeczywistości oraz intuicyjnym 
pojmowaniu. Z łatwością wykraczamy poza granice 
racjonalnego i biegunowego umysłu, by świadomie posługiwać 
się intuicją. Wiemy jak korzystać z analitycznego myślenia, 
bez zakłócania wewnętrznego przewodnictwa.  

Potrafimy wyciszyć wszelkie wątpliwości wytwarzane przez 
umysł i ze skupieniem oraz zaufaniem, wsłuchać się w głos 
intuicji, dzięki której dostrzegamy znaki kierujące nas                
na właściwe wybory i ścieżki. 

Świat fizyczny staje się dla nas subtelnym dopełnieniem 
naszego Ja, gdzie przenosimy duchowe prawdy do naszych 
rozmyślań, decyzji i codziennych działań. 

Energia czakry trzeciego oka daje nam możliwość swobodnego 
kierowania energiami tak, aby nadać naszym marzeniom 
fizycznej formy. Nasze wizualizacje są spójne i łatwo 
wprowadzamy je w życie. Możemy zaobserwować, że wiele 
naszych wyobrażeń spełnia się spontanicznie. Wystarczy,            
że skupimy swoją uwagę na poczuciu wyobrażenia by to,            
co jest w naszej wizji, stało się rzeczywistością.  
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Nasze zdolności jasnowidzenia, otwierają przed nami drzwi         
do subtelnych poziomów rzeczywistości i zawartej w nich 
wiedzy. Wiemy jak korzystać z tych darów, zachowując 
równowagę i całościowe zrozumienie.  

Przepełnia nas duchowa dojrzałość oraz wolna wola dzięki, 
której wiemy, kiedy wycofać się z tego, co zabiera naszej 
energii jakość i czystość. 

Odczuwamy połączenie i jedność ze Wszystkim Co Jest, 
dostrzegając boską cząstkę w sobie i we wszystkim,                   
co nas otacza.  

NADAKTYWNOŚĆ 

Nadaktywność energetyczna powoduje chaos, gdzie pomimo 
umiejętności korzystania z intuicji i ciągłego wsłuchiwania się 
w jej głos, z trudem rozróżniamy ją od własnych emocji, 
przekonań czy intelektu. Towarzyszące wątpliwości, kierują 
nasze zaufanie w stronę rozsądku i nie pozwalamy sobie              
na prowadzenie intuicji.  

Sztukę kreacji wykorzystujemy, by urzeczywistnić swoje 
marzenia i wizje, które zaspokoją nasze ego.  
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Możemy zaobserwować, że nasze myśli dotyczące aspektu 
fizyczności i świata są na tyle negatywne, że za wszelką cenę 
chcemy uciec w świat duchowy. Poszukujemy co rusz, nowych 
technik samodoskonalenia, by osiągnąć wyższe wibracje                 
i uwolnić się od materialnego przywiązania. Jednak 
nieprzepracowane emocjonalne uwarunkowania, schematy 
myślowe, lęki i potrzeba ucieczki od więzów karmicznych, 
przynosi rozczarowanie oraz porażki, niż wzrost świadomości. 

Myślenie to zjawisko mentalne,                                                        
a nie trwała rzeczywistość.  
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ĆWICZENIE XXIII 
∏ 
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TEST CZAKRY TRZECIEGO OKA  

     W życiu kieruję się przede wszystkim rozumem i 
intelektem. 

     Moje życie to ciągła analiza. 

     Żyję przeszłością. 

     Skupiam swoją uwagę głównie na potrzebach 
materialnych/ na potrzebach cielesnych. 

     Odrzucam to, co duchowe i niematerialne. 

     Nie wierzę w zbiegi okoliczności.      

     Nie odczuwam prowadzenia intuicji.  

     Brakuje mi zaufania do swojej intuicji. 

     Nie widzę głębszego sensu, w swoich doświadczeniach. 

     Mam trudności z wizualizacją. 

     Odrzucam od siebie marzenia, bo nie wierzę, że mogą 
się spełnić. 

     Nie czuję dostępu do wewnętrznej mądrości.  

     Wewnętrzne wyciszenie przychodzi mi z wielką 
trudnością. 
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     Czuję, że jestem w nieodpowiednim miejscu.  

     Brak mi poczucia spełnienia. 

     Dominuję nad ludźmi. 

     W relacjach często wchodzę w walkę i rywalizację. 

     Narzucam własną prawdę innym. 

     Pochopnie podejmuję decyzje. 

     Moje życie opiera się na ciągłym planowaniu.       

     Odczuwam niechęć do materii.  

     Unikamy kontaktów z ludźmi o niskich wibracjach, 
ponieważ boję się, że obniżą moją wibrację. 

     Rozwój duchowy jest ponad życiem fizycznym. 

     Inni z łatwością mną manipulują. 

     Z trudem rozróżniam głos intuicji od własnych emocji i 
przekonań. 

     Moja codzienność to przede wszystkim techniki 
samodoskonalenia. 

     Bóle głowy. 

     Choroby oczu/ uszu/ skóry. 
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Rozdział 41 
∏ 

Uważność 

Uważność to dążenie do samoświadomości istnienia,                           
dzięki czemu dostrzegasz siebie i własne potrzeby. 

Uważność to umiejętność odczuwać więcej, niż myśleć.   
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Uważność to coś więcej niż zwykłe skupienie uwagi na byciu 
Tu i Teraz, na byciu w pełni obecnym, w każdej chwili naszego 
życia. To umiejętność współodczuwania, które wprowadza nas 
w zrozumienie siebie, akceptację i świadomość, że wszystko, 
co odczuwamy, jest częścią nas.  

To sztuka znieruchomienia, aby w pełni osiąść się                         
w teraźniejszości, zamiast przed nią uciekać. Zatrzymać się,     
by wejść w kontakt z aktualnym doświadczeniem i zrozumieć 
jego mechanizm działania na nas, w obecnej chwili. Niczego 
nie oceniać, nie oczekiwać, nie zmieniać, nie starać się              
być kimś innym, czy być gdzieś indziej- bo jesteś Tu. Po prostu 
być i dostrzec niezwykłe bogactwo Teraz.  

Uważność zatrzymuje na chwilę bieg naszych myśli, emocji           
i działań, otwierając nasz umysł na to, co jest w danej chwili. 
Poniekąd przeciążony rzeczami ważnymi, ale i tymi 
niepotrzebnymi, które przeszkadzają nam widzieć                    
oraz nawiązywać więź ze światem.  

To rodzaj wyzwolenia od przeszłości i przyszłości, które             
są nam potrzebne, ale nie najważniejsze. Nie można żyć                  
w przeszłości ani w przyszłości. Można tylko o nich myśleć, 
rozpamiętywać, żywić obawy. Nic nie zastąpi chwili obecnej. 
Uważność to pełna świadomość jej obecności. Zwracając się 
do chwili Teraz, doświadczamy pełni bogactwa naszego życia. 
Otwieramy drzwi do nowych, nieznanych dotąd obszarów, 
które pchają nas ku realizacji i szczęściu. 
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Rozdział 42 
∏ 

Fabryka myśli 

Są dwa procesy,                                                                                               
których człowiek nie jest w stanie powstrzymać,                                              

to oddychanie i myślenie,                                                                     
gdzie niezdolność zatrzymania się od myśli,                                                 

czyni nas ograniczonymi istotami.  
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Za każdym razem, kiedy budzimy się rano, całkowicie 
naturalnie, poza naszą wolą i jakimkolwiek wpływem, 
rozpoczyna się proces myślenia. Próba osiągnięcie stanu 
milczenia umysłu, często kończy się fiaskiem. 

Sztuka panowania nad umysłem to nie próba zatrzymania 
strumienia myśli, czy ucieczka przed nim, a obserwacja                
i świadomość myśli. Im bardziej im się opierasz, tym silniej 
napierają. To umiejętność samoobserwacji i poszerzania 
umysłu, by uwolnił się od rzeczywistości opartej tylko               
na myśleniu.  

Często nie zdajemy sobie sprawy, jak intensywnie jesteśmy 
pochłonięci myślotokiem. Dopiero próby ćwiczenia uważności, 
pozwala nam zaobserwować jak łatwo, dajemy się wciągnąć         
w przepływającą myśl lub impuls płynący z umysłu. Zaczynasz 
od skupienia uwagi na oddechu i nagle orientujesz się, że już 
myślisz zupełnie o czymś innym. To jest normalne. Nasz umysł 
robi to przez cały czas. Ćwicząc uważność, po prostu stajesz 
się bardziej świadomy tego procesu. Pozwalasz przepływać 
swoim myślom w poczuciu pełnej swobody i tak doświadczasz 
przejrzystej świadomości. 

Pamiętaj, że to nie myśli są problemem, a brak świadomości 
bycia przez nie rozproszonym. To nie treść myśli nas 
przytłacza, a nasza reakcja na nie. Panowanie nad myślą to nie 
powstrzymywanie ich ani podążanie za nimi. To zrozumienie, 
że są elementem naszej świadomości, a nie całą jej istotą.  
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RÓŻNE POZIOMY MYŚLI 

W drodze do wyższej świadomości przechodzimy kilka 
poziomów myśli. Na pierwszym etapie, zdarza się nam mówić, 
bez większego zastanowienia się nad tym, co myślimy. 
Wdajemy się w zbędne komentowanie i plotkowanie. Często 
nie zdajemy sobie sprawy, z braku świadomości przeżywania 
dnia codziennego. Mamy tendencję do cofania się                         
w przeszłości i wybiegania w przyszłość, bo nie widzimy sensu 
„Teraz”.  

Czyniąc niewielki krok do przodu, zamykamy się w ciągłych 
rozmyś laniach oraz rozważaniach, co by ło dobre,                            
a co niewłaściwe. Pojawia się potrzeba oskarżania i oceny. 
Towarzyszą nam takie emocje jak: gniew, poczucie winy,                
a nawet chęć zemsty. Nasza postawa staje się sprzeczna                
z naszymi myślami. Udajemy, że wszystko jest w porządku, 
gdy tymczasem w głowie toczy się walka negatywnych myśli. 

Po etapie rozmyślań i rozważań, wchodzimy na drogę strategii. 
Zaczynamy poszukiwać rozwiązań, by naprawić to, co wymaga 
naprawienia. Nasze przywiązanie emocjonalne do zdarzeń            
i doświadczeń angażuje nas w racjonalne tłumaczenia. 
Jesteśmy poch łonięci poszukiwaniami odpowiedzi                      
na zewnątrz, zamiast zatrzymać się i wejrzeć w siebie. 
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Brak odpowiedzi składnia nas ku ciekawości. Nadal 
towarzyszą nam różnego rodzaju rozważania naszych 
doświadczeń, ale już bez potrzeby emocjonalnego wchodzenia 
w nie. Znika osąd i emocjonalne przywiązanie.  

Zaczynamy zadawać otwarte pytania, często bez potrzeby 
otrzymania odpowiedzi, ponieważ kreują się one w tym samym 
czasie, dzięki naszej uwadze i pojawiającym się 
okolicznościom. Dzieje się to w chwili Teraz i jest poza 
naszym świadomym działaniem. Towarzyszy nam wewnętrzne 
wyciszenie i przyzwolenie, gdzie za sprawą naszej świadomej 
uwagi, tworzy się pole możliwości, gdzie myśli stają się 
twórcze i realne, a proces tworzenia jest przepływem pasji             
oraz inspiracji. 

Z czasem, nasz proces myślenia, przekształca się w głęboki 
stan medytacji, gdzie doświadczamy siebie jako Duszy                 
i rozpoczynamy wspólną kreację. Świadomi własnej mocy, 
w y k r a c z a m y p o z a d o t y c h c z a s o w e o g r a n i c z e n i a 
czasoprzestrzenne, stając się zjednoczonym polem 
świadomości ze Wszystkim Co Jest.  

I tu rozpoczyna się proces zjednoczenia ciał subtelnych,               
na którym poziomie wkraczamy w mistrzostwo połączenia            
z Duszą, gdzie nasze Ja i Dusza myślą razem, w zjednoczonym 
polu kreacji. Ciało emocjonalne, mentalne oraz przyczynowo- 
skutkowe wznoszą swoją wibrację, stając się jednością                  
z ciałem duchowym, a ciało fizyczne przepełnia światło. 
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Rozdział 43 
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Skupienie uwagi 

Skupienie to stan,                                                                                  
w którym Twoja świadomość pozostaje                                 

otwarta i zaciekawiona,                                                     
przyjmuje wszystko,                                                                              

ale zmierza tam, gdzie chce.  
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W uważności ważne jest skupienie, czyli umiejętność 
skoncentrowania się na: sobie, swoim wnętrzu, emocjach, 
myślach, wtedy kiedy całe nasze otoczenie odciąga nas, od nas 
samych.  

Są miejsca, które ułatwiają nam chwile skupienia. To może być 
miejsca na łonie przyrody. Kontakt z naturą daje nam 
możliwość obcowania z otoczeniem, w którym znajdujemy 
jednocześnie spokój i zwolnienie, jakiego nasz umysł 
potrzebuje.  

Skupienie uwagi, można ćwiczyć również w codziennym 
zgiełku życia, znajdując akceptację niewygodnego                   
lub umiejętność przyjęcia tego, co dobre i przyjemne. (Zamiast 
się złościć na korek, siedząc „za kółkiem” samochodu, zwróć 
świadomie uwagę na chwilę obecną. Może to właśnie świetna 
okazja, do uważnego posłuchania radiowej piosenki,                  
w której dostrzeżesz synchronię.)  

Zaproś skupienie do swojego życia.                                                    
Otwórz swój umysł na to, co przeżywasz.                                        
Wychodź poza myśli, słowa, czyny, oczekiwania,                                      
czy niekończące się cele.                                                                    
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ĆWICZENIE XXIV 
∏ 
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LEKCJA RZECZY 

Żyć uważnie to czas na kontemplację. 

Wybierz jedną rzecz                                                                                
i przenieś na nią całą swoją uwagę.                                                  

Oddaj się całkowicie tej niemej obecności.                                         
Przyjrzyj się, wsłuchaj. 

(czy zastanawiałeś się kiedyś,                                                               
jaką drogę przeszło np. krzesło w Twojej kuchni)  

Każdy przedmiot jest na swój sposób cudowny,                                       
jednak czasem potrzeba odrobinę wysiłku,                                                    

by dostrzec to, co niewidoczne.  

Niech wyjdzie z cienia Twojej świadomości. 

Zapisz swoje odczucia i wrażenia. 
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ZANIECZYSZCZENIA UMYSŁU  

Zaplanuj przynajmniej jeden dzień w tygodniu,                                                   
gdzie ochronisz swój umysł od współczesnego życia:                                        

telewizora, radia, telefonu, komputera. 

Przy okazji odkryjesz, jak wiele posiadasz czasu                             
na własne marzenia i cele. 

Zapisz swoje odczucia i doświadczenia z tego dnia.  
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UWOLNIĆ DZIAŁANIE 

Uwolnij swoje działania. Niech będzie tym, czym jest: 

jedzenie- jedzeniem ( bez telefonu, radia, gazety) 

chodzenie- chodzeniem ( bez rozważania, rozmyślania, 
rozmowy) 

słuchanie - słuchaniem ( bez opiniowania i osądzania) 

Obserwuj impulsy, które będą robić wszystko,                                             
by przerwać Twoje działanie.                                                           

Upewnij się, czy jest to na tyle ważne,                                          
aby ulec temu impulsowi.   

Najczęściej nie jest to wcale ważne.                                                           
To tylko nasz nawyk, który uaktywnia się wtedy,                                          

gdy coś nowe jest trudne lub nas nudzi.  

Po ćwiczeniu zapisz, co sprawiało ci największą trudność                                
i zastanów się, jak możesz to zmienić 

Po co rezygnować z przeżywania kilku rzeczy naraz? 

By żyć dłużej, szczęśliwiej i być,                                                                              
a nie tylko poddawać się celowości. 
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PRZEŁAMANIE RUTYNY 

Nowe działania zachęcają do wyjścia                                                    
z dotychczasowej strefy komfortu.                                                 

To dobry sposób, aby wyrobić sobie nowe nawyki myślenia                       
i być bardziej otwartym.                                                               

Widzieć pewne rzeczy w zupełnie nowym świetle.  

Przełam rutynowe działanie. 

Zmień środek transportu, zjedz coś nowego, wyjdź na spacer. 

Wykonaj codzienne czynności inaczej niż dotąd. 

Zapisz swoje doświadczenia, odczucia i przemyślenia                        
związane z przełamaniem rutyny. 
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Prostotę życia dostrzega ten,                                                           
kto przestaje żyć,                                                                    
pomiędzy przeszłością a przyszłością.                                           
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Rozdział 44 
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 W pełni obecny 

Zdolność wczuwania się w siebie,                                                  
pozwala nam lepiej zrozumieć nas samych. 
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W pogoni codzienności, tracimy swój kontakt z ciałem                  
i własnym życiem. Pozwalamy różnym czynnikom, rozpraszać 
naszą uwagę. W efekcie czego, trudno jest nam wejść                      
w akceptację i zrozumienie bieżących okoliczności. 
Zachowujemy się tak, jakbyśmy chcieli być w zupełnie innym 
miejscu, niż obecnie jesteśmy. Schowani w nieświadomości, 
oddalamy się od chwili Teraz. 

Tylko obecność pozwala nam na bycie wolnym i życie pełnią 
życia. Wszystko czego szukamy, jest dostępne w chwili 
obecnej. Rzeczywistość jest Tu i Teraz. Wystarczy tylko więcej 
uwagi i zaangażowania, by korzystać w pełni ze swojej mocy 
odczuwania i kształtowania własnego życia. 

Nie bój się zadawać sobie pytań: Co teraz czuję? Co powoduje, 
że odczuwam teraz to, co odczuwam? Co dostrzegamy wokół 
siebie? Jak odczuwam swoje ciało? Czy wykorzystuję w pełni 
swój potencjał? Czy podążam we właściwym kierunku?          
Czy zmierzam do tego, czego pragnę? Czego potrzebuję              
w obecnej chwili? Czy działam w zgodzie z sobą? W jakich 
sferach mojego życia potrzebuję zmiany? 

Bądź świadomy co do siebie dopuszczasz. To, co widzisz, 
słyszysz i doświadczasz, kształtuje Twoją osobowość                     
i przyszłość. 
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ĆWICZENIE XXV 
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JESTEM OBECNY  

Wybierz jeden dzień pełnej obecności i samoświadomości.                                        
Czyń obserwację samego siebie.                                              

Zapisz swoje doświadczenia i odczucia.  
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Czego właśnie teraz potrzebuję ? 
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Czy działam w zgodzie ze sobą? 
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Czy wykorzystuję w pełni swój potencjał,                                      
jeśli nie, to co mogę zmienić?                                                       

Co mnie ogranicza? 

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

...................................................................................................... 

Czy podążam we właściwym kierunku?                                                     
Co mogę zrobić, aby wzmocnić swoje działanie? 
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Jakie sfery mojego życia wymagają zmiany:                                                        
relacje, praca, zdrowie, pasja, obfitość? 

Zrób rozpoznanie i zastanów się,                                                               
co należy zrobić, abyś mógł doświadczyć tych zmian? 
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Zatrzymaj się i rozejrzyj.                                                                            
Wszystko dzieje się Teraz.                                                                                  

Jeśli to przegapisz,                                                                                   
przegapisz swoje życie. 
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Życie ciągnie nas w różnych kierunkach                                                                      
i czasem ciężko znaleźć równowagę,                                                                  
określić co ma znacznie. 

Ale czasem musimy się umieć zatrzymać,                                                                 
by uczcić momenty, które wiele dla nas znaczą,                                                         
by rozpoznać, kiedy trzeba coś zmienić,                                                                     
by zrobić krok naprzód i odnaleźć równowagę. 
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Azyl chwili obecnej  

Oddech 

. 
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Oddech to najważniejsza siła regulująca bieg naszego życia. 
Towarzyszy nam od pierwszych chwil życia. Łączy to,                 
co materialne z tym, co duchowe. Jest pomostem pomiędzy 
światem widzialnym, a nie widzialnym. Jest punktem wymiany 
między tym, co przyjmujesz a tym, co dajesz. Punktem,                  
w którym intencja zamienia się w formę.  

Jego rytm zmienia się pod wpływem myśli i uczuć,                        
a jego jakość odzwierciedla jakość naszego życia. Im bardziej 
świadome oddychamy, tym bardziej świadomie zarządzamy 
swoją energią.  

Świadomy oddech to umiejętność skupienia uwagi                       
na przepływającej przez ciało energii, czyniąc nas bardziej 
świadomym momentu Teraz, który jest kluczem do każdej 
wewnętrznej przemiany. 

Za każdym razem, kiedy stajesz się świadomy oddechu, Twoja  
uwaga podąża do wnętrza, pozwalając się zatrzymać i stać 
bardziej świadomym swoich myśli, uczuć i działań. 
Doświadczasz przestrzeni, gdzie myśli się zatrzymują i może 
przemówić Twoja świadomość emocjonalna. Rodzi się 
akceptacja, która pozwala nam na doświadczenie relaksu,               
a relaks otwiera drzwi do wewnętrznej mocy. 

Pamiętaj, aby w trakcie ćwiczeń świadomego oddechu, wyzbyć 
się oczekiwań. Prowadzą one bowiem do wysiłku, wysiłek          
do starania się, a staranie do walki.  
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Po prostu zaufaj sobie i uwierz w siebie. Nie rób nic na siłę,           
po prostu swobodnie, naturalnie oddychaj, ale świadomie. 
Bądź świadomy każdego wdechu i wydechu, a tym samym 
przepływu przez ciało energii.  

Rozwiń umysł.                                                                                
Niech stanie się przestrzenią,                                                                 

gdzie przyjemne i te mniej przyjemne doświadczenia,                                
mogą pojawiać się i znikać, bez bólu, walki i konfliktu. 
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Jeśli możesz to poczuć,                                                             
możesz to otrzymać.  
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MEDYTACJA  

Kolor oddechu 
∏ 
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KOLOR ODDECHU 

Przyjmij wygodną pozycję z zamkniętymi oczami. 

Niech cała Twoja uwaga podąża za oddechem. 

Trwaj w tym stanie, aż oddech stanie się spokojny                          
i całkowicie naturalny, a Twoje ciało odprężone i rozluźnione. 

Przy kolejnym wdechu, wyobraź sobie dowolny kolor,                                  
który delikatnie wypełnia Twoje płuca                                                           

i łagodnie rozchodzi się, wypełniając całe Twoje ciało. 

Swobodnie oddychasz i obserwujesz,                                               
jak wypełnia cię kolor oddechu. 

Obserwujesz, jak kolor przepływa przez Twoje ciało,                                
łagodnie przesuwając się w dół do nóg. 

A z kolejnym oddechem, wznosi się do góry,                                          
wędruje w górę kręgosłupa do ramion, szyi, głowy                                       

i łagodnie spływa do rąk i dłoni. 

Pozostań z uwagą na oddechu i przepływie koloru przez ciało.                           
Jeśli pojawiają się myśli, pozwól im przypływać i odpływać,                     

wracają z uwagą do koloru oddechu. 

Podziękuj sobie za ten czas i otwórz oczy.  
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Czakra Trzeciego Oka- 
Równoważenie 
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Transformacja, Duchowość

Medytacja 
Duchowa moc 

Percepcja 
pozazmysłowa 
Uzdrowienie 
Wolna Wola 

Inspiracja 
Projekcja astralna

układ krwionośny, układ nerwowy- relaksuje i odpręża  
 stymuluje pracę śledziony,     

łagodzi stany melancholii, 
głęboko wycisza myśli i emocje 
wprowadzając w stan medytacji, 

poprawia sen, pomaga                   
w procesach detoksykacji 

organizmu

izolacja od świata fizycznego, 
uciekanie w medytację                   

od rzeczywistości, ubóstwo               
i samotność jako klucz                   
do samoświadomości  

nadmierna powaga w 
podejściu do życia                     

i wyznaczonych celi, 
negowanie rzeczy 

nienaturalnych

UZDRAWIA



KOLOR FIOLETOWY  

Kolor fioletowy symbolizuje duchowość, mistycyzm,  
transformację i duchową odnowę. Wzmacnia procesy 
medytacyjne oraz zdolności postrzegania pozazmysłowego. 
Symbol wróżb i proroctw.  

Oczyszcza z wszelkich uroków, ślubów i negatywnych energii.  

Otwiera nas na duchowe wymiary, usuwając ograniczenia               
i podnosząc duchową energię. Uzdrawia, inspiruje i przywraca 
poczucie wolnej woli.  

Uwalnia od stanów melancholii i histerii. Leczy różnego 
rodzaju uzależnienia. Łagodzi stres, relaksuje, wycisza oraz 
sprzyja dobremu sny.  

Na poziomie ciała stymuluje pracę śledziony i wzmacnia układ 
odpornościowy.  

Nadmiar fioletu sprzyja zbyt dużej powadze w podejściu                    
do życia. Wszelkie marzenia, są odgórnie postrzegane jako 
nierealne i automatycznie odrzucane.   
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ZAPACH 

HIACYNT 

Symbol miłości i szczęścia w partnerstwie. Przyciąga bratnią 
duszę do życia oraz rozpala ogień już w istniejących relacjach.  

Rozbudza wewnętrzne zrozumienie istoty człowieka, gdzie 
człowiek zaczyna być postrzegany jako istota duchowa,                  
a nie tylko czysto fizyczny byt.  

Wzmacnia pozytywne spojrzenie na samego siebie, 
otaczających nas ludzi i świat. Przyśpiesza procesy, twórczej 
oraz świadomej kreacji własnej rzeczywistości. Oczyszcza            
i chroni przed negatywnymi energiami. 

JAŚMIN 

Symbol świadomości duchowej i fizycznej, gdzie ciało oraz 
duch jednoczą się w poczuciu całości, wówczas wszelka iluzja 
oddzielenia zostaje całkowicie rozmyta.  

Podnosi nasze niskie wibracje do wyższych częstotliwości, 
wprowadzając harmonię i równowagę do ciała duchowego. 
Rozbudza zdolności jasnowidzenia oraz telepatii.  
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SZAFIR 

S y m b o l n i e s k o ń c z o n o ś c i , 
długowieczności, mądrości, wiary, 
nadziei i spokoju ducha. Kamień 
mędrców oraz ludzi wtajemniczonych. 
Skrywa w sobie tajemnice Prawdy oraz 
wszelkie cnoty dające moc uzdrawiania. 
Skarbnica sił natury i mocy wszystkich 
pozostałych kamieni.  

Rozbudza nasze duchowe moce, do podążania duchową 
ścieżką, na której doświadczamy wyższego przewodnictwa 
oraz czystej intencji płynącej z serca. Wzmacnia naszą intuicję 
i daje zrozumienie, że jako istoty wielowymiarowe jesteśmy 
wszechobecnym, wiecznym oraz ponadczasowym bytem.  

Kamień szczęścia i bogactwa, nie tylko materialnego,                 
ale również wewnętrznego. Oczyszcza umysł, usuwając 
wszelki chaos, złudzenie, trudności i zwątpienie. Zapewnia 
czystość myśli, moc słowa, zaufanie, głębię w rozważaniu 
zagadnień, wytrwałość i pokorę. Chroni przed nieszczęściami, 
złymi energiami oraz wpływami karmicznymi. Noszony przez 
partnerów, pogłębia ich relację, wznosząc ją na drogę 
wzajemnego zaufania. 

Na poziomie fizycznym wspiera procesy leczenia zaburzeń 
psychicznych, uspakaja i leczy schorzenia kości. 
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WTAJEMNICZENIE 

Cnoty 

Nieskończoność 
Mądrość 

Wiara 
Prawda 

Długowieczność



AMETYST  

Symbol czystości duchowej i fizycznej. 
Łączy Niebo z Ziemią, Ciało z Duchem. 

Pomaga zna leźć nasze w łaśc iwe 
przeznaczenie, abyśmy potrafili ułożyć 
swoje życie, w zgodzie ze swoją naturą. 
Poszerza horyzonty możliwości naszego 
rozwoju.  

Oczyszcza: wszelkie ograniczenia, 
dotychczasowe wzorce myślowe oraz 
emocjonalne, troski, lęki, czy też 

niezdrowe przywiązanie do przeszłości, uwalniając nas z iluzji 
umysłu, byśmy mogli doświadczyć wyższego poznania. 

Otwiera przed nami tajemnice życia, których sam umysł nie 
jest w stanie objąć. Objaśnia wizje i sny, wyjaśnia 
przepowiednie przyszłości, uczy nas pokory i cierpliwości, 
przyciąga pomoc sił wyższych, wspierając intuicję, inspirację 
oraz medytację. Wzmacnia miłość do tego, co Boskie.  

Ma także magiczne, uspokajające działanie. Niweluje stres,  
wszelkie bóle (zwłaszcza głowy) i leczy bezsenność. Uwalnia 
od codziennego zmęczenia, konfliktów i problemów. 
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INTUICJA 

Cnoty 

Intuicja 
Wtajemniczenie 

Inspiracja 
Jasnowidzenie



FLUORYT 

Symbolizuje nieskończoną boskość 
oraz geniusz. Ułatwia medytację. 
Wprowadza harmonię i ład do 
otoczenia. Zwiększa zdolności 
intuicyjne, poznawcze i logiczne. 
Poprzez równoważenie pozytywnych 
i negatywnych aspektów umysłu, 
przyspiesza duchowe przebudzenie.  

F l u o r y t t o p e w n e g o r o d z a j u 
przewodniki, na drodze do prawdy. 
Zachęca do obiektywnego spojrzenia na każdą sytuację. 
Oczyszcza umysł ze zbędnych myśli i wycisza emocje, by móc 
wykonać krok w tył, w celu ujrzenia prawdy. W ten sposób 
pogłębia się nasz wgląd w wydarzenia, wnosząc większe 
zrozumienie i ich akceptację. Wspiera naszą sztukę 
podejmowania decyzji, w zgodzie z naszym wnętrzem, 
jednocześnie chroniąc przed zranieniem innych.  

Oczyszcza przeciążony system nerwowy. Podwyższa zdolność 
przyswajania nowych informacji. Pogłębia koncentrację             
oraz pomaga wyjaśnić sprawy, które zazwyczaj wymykają się 
przeciętnym, ludzkim umysłom, w tym te, których nie sposób 
logicznie wytłumaczyć. 
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KAMIEŃ GENIUSZY 

Cnoty 

Intuicja 
Przebudzenie duchowe 

Prawda 
Podążanie za swoim 

wnętrzem



LAPIS LAZULI 

Posłaniec Niebios, niosący duchową 
miłość i wiedzę. Przekazuje duszy 
poczucie bezpieczeństwa w Kosmosie 
i otwiera na nieskończone życie           
we Wszechświecie sprawiając,              
iż dusza otwiera się na pełne światła, 
promieniowanie.  

Rozwija intuicję, wznosi na wyższe 
poziomy świadomości i zwiększa 
duchową ekspresję osobowości. 

Symbol mądrości, idealizmu, dobroci oraz najczystszego               
i najbardziej bezinteresownego uczucia. 

Wprowadza nas w najgłębsze obszary umysłu, z których płynie 
do nas intuicyjna wiedza i zrozumienie. Uwalnia wszelkie 
ograniczenia myślowe, które mogłyby zamknąć dostęp do tych 
głębi. Poszerza nasze zaufanie do wyższego, duchowego 
przewodnictwa oraz wzmacniający więzi między ludzkie. 

Chroni przed złym urokiem, negatywnym wpływem i atakiem 
energetycznym. Pogłębia poczucie bezpieczeństwa. 

Na poziomie fizycznym, wzmacnia system limfatyczny, 
immunologiczny, przysadkę oraz grasicę. 
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DUCHOWA MIŁOŚĆ 

Cnoty 

Intuicja 
Mądrość 
Dobro 

Przyjaźń 
Ochrona



Rozdział 47 
∏ 

Czakra Korony  
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KOLOR PODSTAWOWY  
Biały 

KOLOR UZUPEŁNIAJĄCY 
Złoty, Fioletowy 

Wyniosłość 
Brak skromności  

i pokory 
Tworzenie iluzji  

Brak umiejętności 
wykorzystywania 

swojego 
potencjału 

Osądzanie innych  

Zagubienie 
Samotność 

Wyobcowanie 
Oddzielenie od życia 

Brak sensu życia 
Autodestrukcja 
Paniczny strach 

Lęk przed przyszłością 
Nieufność 
Trudności                       

w podejmowaniu 
decyzji 

Zaburzenie pamięci  
Apatia

WIEK ROZWOJU 
Wczesna dorosłość i reszta życia 

ŻYWIOŁ 
Wibracja  
ZMYSŁ 

Świadomość kosmiczna 
KRYSZTAŁY 

Ametyst, Kryształ Górski  
ZAPACH 

Lotos, Drzewo Kadzidłowe

Głęboka świadomość 
Zrozumienie 

Mistyka 
Poczucie jedności 

Zaufanie 
Oświecenie 
Otwartość 

W pełni czerpanie             
z własnego potencjału  
Świadoma kreacja  



NA POZIOMIE FIZYCZNYM  

- zarządza układem nerwowym  

- szyszynką 

- mózgiem 
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Czakra korony umieszczona jest na czubku głowy. Stanowi 
punkt wyjściowy dla manifestacji wszystkich pozostałych 
czakr, dlatego mieni się wszystkimi kolorami tęczy. Nie mniej 
jednak przeważa w niej barwa: biała, fioletowa oraz złota.  

Jest to centrum realizacji duszy. Ośrodek boskiej miłości, 
oświecenia, wyższej świadomości i wyższej intuicji, dzięki 
którym mamy dostęp do bezpośredniej wiedzy. Brama 
kosmicznego połączenia z naszym pierwotnym źródłem,              
w uniwersalnym polu energetycznym. Tu jest nasz początek, 
jak i koniec życiowej drogi.   

Na tym poziomie nasze intelektualne oraz intuicyjne 
postrzeganie, zamienia się w doskona łe poznanie                            
i zrozumienie, które dalece wykracza poza racjonalne myślenie 
oraz logikę. Następuje wewnętrzna cisza, która otwiera nas           
na przyjęcie bezgranicznej wiedzy.   

Zostają rozwiązane pozostałe ograniczające blokady z dolnych 
czakr, wznosząc ich wibrację do wyższych częstotliwości. 
Otwierają się przed nami drzwi, do swobodnej podróży między 
rzeczywistością fizyczną, a jej subtelnymi aspektami.  

Prawidłowy jej rozwój, prowadzi nas do doskonałości 
duchowej, gdzie kończy się jej zadanie przyjmowania energii         
i następuje stan, gdzie ona sama wysyła energię na zewnątrz, 
tworząc ponad głową koronę czystego światła.  
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W relacjach partnerskich staje się uniwersalną energią, która 
wprowadza równowagę yin i yang. 

Czakra korony rozwija się przez całe nasze życie. Nie mniej 
jednak, najintensywniejszy okres przypada na wczesną 
dorosłość. 

To czas na partnerskie rozmowy oraz wymiany osobistych 
opinii, gdzie nie ma już miejsca na pouczanie i narzucanie 
swojej osobistej prawdy. Jako rodzice, możemy dać dziecku 
kilka wskazówek w odpowiedzi na daną sytuację,                        
by w przyszłości wiedziało, że nie ma jednego rozwiązania 
danego problemu. Tak młody człowiek wyrabia w sobie sztukę 
samodzielnego myślenia, poczucie własnej wartości, tolerancję 
i otwartość.   

Pojawia się potrzeba badania różnych kultur i poszukiwania 
właściwej dla siebie ścieżki, w poczuciu wolnej woli.                
Być może nie wszystkie wybrane przez dziecko drogi, będą 
spotykać się z naszą aprobatą, ale to od nas zależy,                     
czy wypłynie na szerokie wody życia, czy będzie tkwić niczym 
wyrośnięte pisklę, w domowym gniazdku.  

Kiedy młody człowiek staje się gotowy na pełną 
samodzielność, powinna rozpierać nas duma, że to właśnie my 
mieliśmy okazję uczestniczyć w jego głębokim i niezwykłym 
procesie kształtowania niezależności i samodzielności.  
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Czakra korony nie wykazuje typowych blokad energetycznych, 
może być mniej lub bardziej rozwinięta. Jednak aby było nam 
łatwiej zrozumieć jej prawidłowe funkcjonowanie, 
pozostaniemy przy podziale na trzy stopnie jej aktywności. 

BRAK AKTYWNOŚCI 

Brak aktywności czakry korony wynika z niskiego jej rozwoju 
i wywołuje u nas poczucie oddzielenia od życia i prawdziwego 
Ja. Odczuwamy ciągły lęk i strach egzystencjalny, który 
ogranicza prawidłową pracę w pozostałych czakrach.  

Uczucie bezcelowości, brak wyższego sensu życia oraz 
zwątpienie wynikają z braku dostępu do duchowej wiedzy. 
Natomiast niepewność ziemskiej egzystencji, kieruje nas              
na ścieżkę krótkotrwa łej sa tysfakcj i z real izacj i                 
materialnych pragnień. 

Towarzyszący silny lęk przed śmiercią, prowadzi nas                     
do działań, które mają zapewnić nam poczucie bycia 
potrzebnym. Często choroba staje się sposobem na zatrzymanie 
się i zajrzenie w głąb siebie w celu odkrycia własnej, 
prawdziwej tożsamości.  
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Są też takie chwile, kiedy pozwalamy sobie zatrzymać bieg 
codziennego życia, ale wynikają one bardziej z frustracji                
i zmęczenia pogonią za realizacją, niż potrzeby doświadczenia 
wewnętrznej ciszy.  

Odczuwamy potrzebę poszukiwań odpowiednich technik, które 
uwolnią nas od niskich wibracji, natłoku negatywnych myśli            
i emocji. Poddajmy się różnym eksperymentom ze sposobami 
uwalniania starych uwarunkowań, które raczej zaspakajają 
nasze ego, niż kierują ku boskiej miłości i jedności.  

PRAWIDŁOWO ROZWINIĘTA 

Prawidłowy jej rozwój zamienia poczucie oddzielenia                  
w głębokie połączenie z wszelkim istnieniem. Dostrzegamy              
i odczuwamy boskość oraz jedność w każdym istnieniu.  

Doświadczamy oświecenia, a nasza świadomość staje się 
doskonała oraz wewnętrznie cicha, dzięki czemu odkrywamy 
pełnię swojego istnienia i sens realizacji naszej duszy. 

Znikają wszelkie ograniczenia myślowe i emocjonalne. 
Wypełnia nas boska energia doskonałego zrozumienia.                
Nie potrzebujemy już zapewnień i potwierdzeń swojej wiedzy.  
Po prostu wiesz.  
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Pozostając w tym boskim przepływie, z łatwością kreujemy 
własną rzeczywistość, gdzie nasze Ja promieniuje światłem            
i miłością a wszystko, czego potrzebujemy, jest w nas.  

NADAKTYWNOŚĆ                                                 

Nadaktywność czakry korony tworzy w nas nawyk 
postrzegania świata materialnego jako iluzji. Nasza 
świadomość dąży do uwolnienia się od materialnych 
przywiązań. Jesteśmy przekonani, że uciekając od ziemskiego 
życia i zamykając się w boskim przepływie, doświadczymy 
najwyższych wibracji. Im bardziej dążymy do duchowej 
doskonałości przez oddzielenie od fizyczności, tym dalej nam 
do boskiej jedności.  

Nasza dusza wybrała sobie właśnie ludzkie wcielenie,                
by poprzez głęboki stan świadomości osiągnąć stan oświecenia 
w harmonii z tym, co materialne. 
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ĆWICZENIE XXVI 
∏ 
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TEST CZAKRY KORONY 

     Nie czuję sensu życia. 

     Czuję się niedopasowany do świata, w którym żyję. 

     Czuję się samotny/ wyobcowany 

     Moje działania mają mi zapewnić poczucie bycia 
ważnym 

     Czuję się wewnętrznie rozbity. 

     Nie dostrzegam w sobie aspektu duchowego.     

     Nie wierzę w istnienie wyższych energii. 

     Nie wierzę w możliwość własnej kreacji. 

    Prawdy duchowe są wymysłem i nie mają 
odzwierciedlenia w codziennym życiu.  

     Medytacja sprawia mi trudność. 

     Mam trudność z koncentracją. 

     Często towarzyszy mi depresja.  

     Mam trudności z nauką. 

     W życiu dostrzegamy tylko dobre i złe. 
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     Boję się śmierci.  

     Nieustannie zamartwiam się o „jutro”.  

     Czuję się oderwany od rzeczywistości. 

     Fizyczność jest zła.    

     Wypieram wszelkie dobra materialne, aby wznieść wyżej 
swoją duchowość.  

     Oceniam i neguje tych, którzy nauczają i czerpią z tego 
korzyści materialne. 

     Całe moje życie poświęcone jest rozwojowi. 

     Dążę do duchowej doskonałości, kosztem tego, co 
fizyczne. 

     Pomimo medytacji i pracy nad sobą, czuję ciągłe 
niezadowolenie z efektów. 

     Czuję potrzebę pomagania innym, bez umiejętności 
brania czegoś w zamian. 

    Depresja/ częste bóle głowy.  

     Mam problemy z: równowagą emocjonalną/ 
koncentracją/ pamięcią   
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Rozdział 48 
∏ 

Duchowe przewodnictwo  

Bądź świadomy, o co prosisz,                                                           
bo nie znasz drogi                                                                         

do spełnienia Twojego życzenia. 
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To Ty zdecydowałeś,                                                                          
przemierzać trzeci wymiar rzeczywistości,                                                            
pełny kontrastów, kostiumów i wyborów. 

To Ty zdecydowałeś,                                                                                           
jak głęboko chcesz wejść w tę trzeciowymiarową przygodę. 

To Ty dokonujesz teraz wyboru,                                                                               
czy chcesz tworzyć nową rzeczywistość.                                                              
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MEDYTACJA 

Duchowe Przewodnictwo 
∏ 
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DUCHOWE PRZEWODNICTWO  

Przyjmij wygodną pozycję z zamkniętymi oczami. 

Niech cała Twoja uwaga podąża za oddechem. 

Trwaj w tym stanie, aż oddech stanie się spokojny                            
i całkowicie naturalny, a Twoje ciało odprężone i rozluźnione. 

Kiedy będziesz gotowy, wyobraź sobie,                                          
że stoisz przed drzwiami do pięknego ogrodu.  

Wraz z kolejnym oddechem, otwierasz drzwi                                                         
i przenosisz się do samego środka, pięknego ogrodu.                                                                                                           

Poczuj i zobacz, jak otaczają cię kwiaty i drzewa.                                                     
Z głębi ogrodu, dociera do ciebie dźwięk wody,                 

kamiennej fontanny,                                                                     
który jeszcze bardziej wycisza i relaksuje.                                         

Tuż przed Tobą jest drewniana ławka,                                              
z widokiem na kwitnącą wiśnię. 

Usiądź i obserwuj jeszcze przez chwilę,                                
otaczającą cię rzeczywistość,                                                      

odbierając ją wszystkimi zmysłami. 

W pewnej chwili zauważ, jak za kwitnącej wiśni,              
wyłania się postać.                                                                 

Przyjrzyj się jej jak wygląda.                                                          
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To Twój Przewodnik Duchowy,                                                        
On cię zna i wie o Tobie wszystko.                                           

Zaproś przewodnika,                                                                                      
aby usiadł obok ciebie i zadaj mu dowolne pytanie,                                            

dotyczące ważnych dla ciebie spraw. 

Teraz czekaj i uważnie słuchaj,                                                      
by Przewodnik mógł udzielić Ci odpowiedzi.                                                        

Odbierz pierwszą myśl, pierwsze odczucie, wrażenie,                                                   
a jeśli potrzebujesz,                                                                  

poproś o szersze informacje, bądź wyjaśnienia. 

Na koniec podziękuj Przewodnikowi oraz                                   
sobie za ten czas i otwórz oczy.    
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MOJE PRZEMYŚLENIA PO MEDYTACJI  

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

...................................................................................................... 

'502



Rozdział 49 
∏ 

Masz wybór 

Łatwo jest policzyć nasiona w pomarańczy,                                             
lecz któż z nas wie,                                                                               

ile pomarańczy kryje się w jednym nasieniu ? 
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Życie reaguje na nas, komunikuje się z nami. My nadajemy 
sensu wszystkiemu. Wszystko to, na czym się skupiamy, rośnie 
w naszym życiu. Silni ludzie, skupiają się na swoich mocnych 
stronach. Słabi, na swoich słabościach i błędach.  

Każdy z nas jest połączeniem wad i zalet, jednak zawsze mamy 
wybór: czy nasza szklanka jest w połowie pełna,                      
czy w połowie pusta. Jeśli będziemy nastawiać się                       
na negatywne rzeczy, będziemy postrzegać swoją szklankę           
w połowie pustą, a każda przeszkoda będzie sprawiać uczucie 
bólu. Kiedy zmienimy swoje postrzeganie, zaczniemy żyć          
w ekscytacji i dostrzegać możliwości jej dopełnienia.  

Nikt poza Tobą, nie jest odpowiedzialny za ciebie                          
i za wszystko to, kim jesteś i kim będziesz. Zawsze możesz 
zmienić to, czego doświadczasz, zmieniając swoje 
postrzeganie. Burza sama w sobie nie jest zła ani dobra,               
to Ty nadajesz jej znaczenia i sensu w Twojej rzeczywistości.  

Wszystko, co robisz lub czego nie robisz, przyczynia się            
do tego, aby Twoje życie było wspaniałe lub mierne. Wszystko 
się liczy. Nic nie jest neutralne. Siła jest w Tobie i od ciebie 
zależy, czy i jak, będziesz z niej korzystać. Pamiętaj, że błędy         
i upadki są kolejną szansą, a zamykanie się w lękach,                   
to unikanie sukcesu. 
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Rozdział 50 
∏ 

Poziomy Duszy 

Są rzeczy w naszym życiu,                                                                  
które się kończą.                                                                                   

To dla dobra naszej ewolucji,                                                                   
by móc iść do przodu, wzbogaceni o doświadczenia.  

Zaakceptuj to, co wydarzyło się w Twoim życiu. 
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Dusza, wybierając ludzkie doświadczenia, przechodzi siedem 
etapów rozwoju swojej świadomości. Pierwsze trzy, nie 
koniecznie ją wzmacniają, ale są niezbędne, by móc nauczyć 
się, czym jest szczęście i jak go w pełni doświadczać, kiedy 
dotrzesz do wyższych poziomów. 

Pojęcie szczęścia jest różne, w zależności od poziomu naszej 
świadomości. Na początku to zewnętrzne i chwilowe szczęście, 
a z czasem wewnętrzne spełnienie. 

Rozpoznanie etapów świadomości duszy ma przyczynić się        
do okazania większej tolerancji, akceptacji oraz miłości wobec 
drugiego człowieka, a nie do oceniania, czy wartościowania. 

POZIOM I  
PRZETRWANIE EGO 

Wszystkie bodźce do życia, wywodzą się z potrzeb ego             
lub zwierzęcej motywacji uwarunkowanej popędem. Człowiek 
żyje praktycznie nieświadomie. Podatny na zrządzenia losu, 
impulsywnie dąży do zabezpieczenia poczucia bezpieczeństwa. 
Troszczy się wyłącznie o sferę materialnej egzystencji: 
schronienie, pokarm, pieniądze, seks. Brak jest dalekosiężnych 
działań i głębszych motywacji. Umysł skierowany jest                
na przyszłość i przyjmuje jako dobre to, co w danej chwili 
przynosi korzyść. 
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Główna postawa człowieka to wycofanie, a wszelkie zmiany 
wywołują lęk i poczucie zagrożenia. W sferze emocjonalnej 
dominują: osamotnienie, lęk, fizyczne zmęczenie mimo 
wypoczynku, a pojęcie szczęścia praktycznie nie istnieje.  

Na tym poziomie dzieci wychowywane są nakazowo                       
i w poczuciu niskiej wartości, a w partnerstwie rzadko 
dostrzega się drugiego człowieka. Dominuje potrzeba 
zaspakajania własnych potrzeb, kosztem drugiego człowieka. 

POZIOM II  
STAN ZAMROCZENIE  

Człowiek jest całkowicie podporządkowany środowisku,             
w którym przebywa. Ma silne uzależnienia od obcych 
wpływów i  zewnętrznych autorytetów. To inni określają jego 
działania, potrzeby i absolutnie mu to nie przeszkadza. Posiada 
silne przekonanie, że to, co dyktuje grupowa świadomość, 
musi być właściwe.  

Poprzez swoją uległość wszystko, co płynie z zewnątrz, 
przyjmuje bezkrytycznie jako własną prawdę. Wszelkie 
poczucie spełnienia i szczęścia warunkuje normami                  
oraz zobowiązaniami społecznymi, którym nie można               
się sprzeciwiać.  
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Bieg życia dyktują priorytety materialne i podporządkowanie 
woli Ego. Pojawia się potrzeba posiadania dóbr materialnych, 
jako formy podniesienia własnego autorytetu wśród innych 
oraz potrzeba przebywania w odpowiednim kręgu, 
wpływowych ludzi.  

W sferze emocjonalnej człowiekiem kieruje silna potrzeba 
manipulacji innymi, dla dostarczenia sobie przyjemności. 
Jedna z głównych, towarzyszących emocji to rozczarowanie, 
związane z brakiem spełniania własnych oczekiwań, co sprzyja 
poszukiwaniom ekstremalnych doznań. 

Na drugim poziomie świadomości duszy, świat postrzegany 
jest fragmentaryczne, ale po raz pierwszy człowiek zauważa 
drugiego człowieka. Nie mniej jednak relacje oparte                    
są na zależnościach: coś za coś. 
Na tym etap życia wewnętrznego, bardzo łatwo jest utknąć. 

POZIOM III   
ŚWIADOMOŚĆ W ŻYCIU EMOCJONALNYM  

Kariera, sukces zawodowy, uznanie to najważniejsze cechy 
tego poziomu. Typowe sformułowania to: „konkurujmy”, 
„bądźmy silniejsi, lepsi, więksi, bardziej wpływowi”, 
„ walczmy o swoje”. 
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Mimo odkrycia społecznego rezonansu nadal ważne                 
jest  zachowanie określonej pozycji w towarzystwie. Ważne 
jest, aby być kimś i mieć. Dominuje wartościowanie 
uwarunkowane pochodzeniem i posiadaniem oraz mocne 
skupienie uwagi na wygląd zewnętrzny, który często jest 
lepszy, niż w rzeczywistości własny wizerunek. 

Człowiek kieruje swoją uwagę na własny prestiż w otoczeniu, 
gdzie tworzy grupy, by móc manipulować ludźmi i czuć się 
liderem. Mocno akcentuje swoją siłę i terytorium. Jednak jego 
postawa wobec drugiego człowieka, wynika z lęków i poczucia 
zagrożenia, które są odpowiedzią na niskie poczucie           
własnej wartości.  

Życie na tym poziomie przynosi wiele zewnętrznych oznak 
sukcesu, ale życie osobiste, często nie daje pełnej satysfakcji            
i spełnienia. Relacje partnerskie, budowane są raczej                 
na trudnych doświadczeniach lub silnym przywiązaniu. 
Natomiast wychowanie dzieci, opiera się na dostosowywaniu 
ich do świata dorosłych. Często stosowane są kary,                      
a indywidualność dziecka jest silnie gaszona. Dziecko nie ma 
możliwości na wyrażanie siebie.  

Na poziomie emocjonalnym, pojawia się potrzeba bliskości, 
ale lęk przed odrzuceniem jest bardzo silny, co sprzyja 
wchodzeniu w stany chorobowe.  
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Na tym poziomie choroba, staje się formą na zbliżenie              
do drugiego człowieka, by otrzymać uwagę i wsparcie. 

POZIOM IV  
UŚWIADOMIENIE NA POZIOMIE MENTALNYM  

Czwarty poziom świadomości w skali siedmiostopniowej jest 
poziomem przełomowym. Odpowiada czakrze serca, co za tym 
idzie, chęć kontroli i postawa walki, która jest powszechna          
u osób na pierwszych trzech poziomach, ustępuje harmonii, 
współdziałaniu i akceptacji. 
  
Dominuje ciekawość mentalna, potrzeba wiedzy i chęć nauki. 
Człowiek dostrzega własne programy, ograniczenia, wady oraz 
możliwość ich korygowania, tak aby wzbogacić własną 
osobowość. Możliwe staje się przyjęcie krytyki oraz nauka        
na błędach innych. Pojawiają się inne potrzeby niż te czysto 
materialne. Ważne staje się to, co duchowe. Zdarzają się 
powroty do emocji pierwszych trzech poziomów i towarzyszą 
nam one, aż do szóstego poziomu. Nie mnie jednak                      
są to emocje, które dotyczą określonych sytuacji i nie stanowią 
niczego stałego. Większa równowaga emocjonalna staje się 
barierą dla choroby. 
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Na tym etapie relacje budowane są w oparciu o akceptację, 
zrozumienie i współodczuwanie. W sytuacji konfliktowej łatwo 
jest przyjąć nam rolę spokojnego obserwatora, niż walczy            
o swoje zdanie. Wychowanie dzieci dopuszcza indywidualizm, 
który jest szanowany i pielęgnowany. 

Znaczenia nabiera autorytet wewnętrzny, a wzorce rodzinne          
i stare ideologie – tracą na wartości. Zostaje zrozumiane prawo 
przyczyny i skutku. Maleje egoizm. Wzrasta świadomość,             
że nie można zmieniać innych, nie zmieniając siebie.  

Praca, która na pierwszych trzech poziomach była głównie 
obowiązkiem i metodą wypracowania środków do przetrwania, 
zaczyna być źródłem satysfakcji, pasji i radości. 
  

POZIOM V  
PRZEBUDZENIE SIŁ DUCHOWYCH 

Dominującym stanem osoby na tym poziomie egzystencji jest 
poczucie dostatku i obfitości. Człowiek staje się wolny               
od osądzania, wartościowania i opiniowania. Osiąga 
jednocześnie wolność słowa i prawo do własnej prawdy, która 
spotyka się z akceptacją zewnętrzną. 
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Podnosi się energia ciała fizycznego. Ciało mentalne nabiera 
mocy ciała intuicyjnego. Natomiast ciało emocjonalne 
przejawia duchową siłę, która wynika z uwolnienia blokad, 
negatywnych emocji i przyjęcia akceptacji chwili obecnej. 

Dzięki duchowej sile, następuje zrozumienie, że „ja sam 
stwarzam swoją rzeczywistość”. Stajemy się mistrzami myśli, 
uczucia i działania.  

Na tym etapie człowiek postrzega życie jako ciąg zdarzeń,         
w których nie zawsze trzeba brać udział. Dostrzega,                   
że najlepsze rozwiązania, same się znajdują, dzięki synchronii. 
Pojawia się więcej harmonii w życiu i wyraźniejszy staje się 
wewnętrzny głos. Następuje akceptacja każdej zmiennej wokół 
nas i w świecie zewnętrznym, co daje poczucie ogromnego 
spokoju i radości. Pojawia się zrozumienie każdej sytuacji oraz 
świadomość „Teraz”. 

Piąty poziom zamyka drzwi pasywnego wpływu karmicznego. 
Życie staje się naturalnym nurtem, pełnym zaufania,                   
że wszechświat jest w stanie dać wszystko to, co potrzebne        
we właściwej ilości i we właściwym czasie.  

Wsze lk ie r e l ac je s t anowią duchowe po ł ączen ie .                   
Zanika zależność, niezależność oraz brak już miejsca                 
na oczekiwania.  
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Na poziomie emocjonalnym, może pojawić się poczucie 
przejścia w osamotnienie, czy wycofanie społeczne.  Nie mniej 
jednak jest to stan chwilowy, który jest odpowiedzią na naszą 
nową wibrację. Z czasem w naszej przestrzeni zaczniemy 
doświadczać nowych ludzi, często z wyższymi wibracjami.  

  

POZIOM VI  
UNIWERSALNA MIŁOŚĆ 

Człowiek staje się istotą duchową. Jego aura wykracza poza 
ziemski wymiar. Liczy się bycie, a nie czynienie! Ważne,              
że JESTEM, a nie KIM JESTEM!  

Na tym poziomie dostrzega się, że wszyscy odgrywamy pewne 
role w teatrze życia. Postrzeganie świata staje się neutralne,    
bez negatywnych emocji, bez nadmiernej euforii. Praca                
z własną świadomością to teraz codzienna, zwykła czynność. 

Kończą się wszelkie walki. Pierwszeństwo ma wewnętrzny 
głos i prowadzenie wyższych sił duchowych. Człowiek pełny 
spokoju i zaufania podejmuje wyważone oraz bezkonfliktowe 
decyzje. Całkowicie akceptuje zmienność wydarzeń, widząc           
w nich korzyści i naukę.  
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Nie ma wydarzeń zakłócających, wprowadzających 
dysharmonię czy konflikt, są to części życia osoby ich 
doznającej.  

Rola i aspekt ego ograniczają się tylko do fizycznych sfer 
życia. Stajemy się wolni od naszych starych zwyczajów, 
stereotypów stając się silnymi indywidualnościami.  

To poziom, na którym znika obserwator wewnętrzny                     
i obserwowane, a pojawia się głębia- świadomość 
świadomości. 
Powoli wszystko staje się JEDNOŚCIĄ- tak odbierany jest 
teraz świat.  

POZIOM VII  
DUCHOWE ZJEDNOCZENIE 

MISTRZ  

Uruchomiony na szóstym poziomie proces zjednoczenia Istoty 
Duchowej ze WSZYSTKIM-CO-JEST, wchodzi teraz w fazę 
urzeczywistnienia. W ten sposób rodzi się Boska świadomość, 
która na szóstym poziomie coraz silniej wysuwała                      
się do przodu, tutaj staje się rzeczywistością.  
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Wszystkie rozgraniczenia pomiędzy zewnę t rznym                        
a wewnętrznym światem rozpływają się odtąd samoistnie. 
Przestają oddziaływać prawa materii. Wędrówka pomiędzy 
światem zewnętrznym a wewnętrznym nie sprawia kłopotów.  

Tutaj kończy się doświadczanie polaryzacji ziemskiej materii 
na własnym ciele, ponieważ kończą się lekcje wszystkich 
biegunów wyzwań i przeciwieństw.  
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Wszystko jest jednością.                                                                                     
Nie istnieje nic,                                                                                    
co mogłoby być odłączone od reszty. 
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Rozdział 51 
∏ 

Czakra Korony- 
Równoważenie 
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Medytacja 
Inspiracja 

Jasnowidzenie 
Harmonia 
Działanie 

Oczyszczenie

Prawda, Oświecenie

TONIZUJE - HARMONIZUJE- UZDRAWIA

Materializm, Zaspakajanie 
potrzeb Ego

Stymuluje układ nerwowy, odbudowuje płuca i jelito grube,  
pobudza układ odpornościowy 

choroby płuc i górnych dróg 
oddechowych, stymuluje układ 
odpornościowy, leczy choroby 
jelita grubego, niweluje stres i 

napięcie w ciele

stawianie na potrzeby cielesne, 
poczucie samotności,  

smutek



KOLOR BIAŁY 

Biała barwa to energia wszystkich kolorów, które łączą się          
ze sobą w doskonałej równowadze i harmonii. Życiodajna 
energia niosąca prawdę i duchowe oświecenie. Symbol 
doskonałości, medytacji, inspiracji i jasnowidzenia. 

Białe światło podnosi wibrację świadomości i ciała. Przynosi 
harmonię we wszystkich aspektach fizycznego oraz 
duchowego istnienia. Otwiera nas, na kontakt z wyższą jaźnią,  
duchowymi przewodnikami oraz zapewnia czystość intencji          
i lekkość działania. 

Posiada silne właściwości oczyszczające i uzdrawiające          
w pierwszej kolejności w ciałach subtelnych, a następnie             
w ciele fizycznym. 

Chroni przed negatywnymi energiami, podnosząc naszą 
wibrację. W połączeniu z fioletem oczyszcza z klątw                     
i błogosławieństw.  

Nadmiar bieli, prowadzi do materialistycznego podejścia           
do życia, skupienia się na fizycznych doznaniach cielesnych, 
by móc dotknąć i poczuć, a świat duchowy przybiera formę 
iluzji. Mimo towarzyszącej nam świadomości siebie i własnych 
niedoskonałości nie odczuwamy potrzeby zmiany. 
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ZAPACH 

DRZEWO KADZIDŁOWE 

Zapach, który wyzwala wysokie wibrację dzięki czemu, 
stajemy się naczyniem dla Boskiego Światła. Oczyszcza 
umysł. Wspomaga medytację. Pozwala wyjść poza 
codzienność i zagłębić się w siebie, zachowując równowagę           
z aspektem fizycznym. 

Wzmacnia poczucie wiary w siebie, pchając nas do działania         
i realizacji naszych marzeń. Chroni, oczyszcza oraz uzdrawia. 

LOTOS  

Symbol piękna i duchowej doskonałości. Wznosi naszą 
świadomość oraz ciało ku wyższym wymiarom. Wypełnia 
światłem i harmonią, rozszerzając miłość, radość i poznanie         
w świecie.  

Wzmacnia połączenie i przepływ energii wszechświata przez 
naszą istotę, kierują nas na działanie, w zgodzie z własną wolą.  
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KRYSZTAŁ GÓRSKI  

Wspiera poznanie duchowe, 
prowadząc nas we właściwym 
kierunku, dla którego zostaliśmy 
w y b r a n i . R o z b u d z a z m y s ł 
jasnowidzenia. Wzmacnia kontakt 
z planem duchowym oraz odczyt 
przyszłości.  

Symbol starożytnej mądrości, 
m a n i f e s t a c j i , c h a n n e l i n g u                   
i  świadomego śnienia. 

Transformuje negatywnej myśli i emocje. Rozpuszcza resztki 
traum, poglądów oraz chorób z poprzednich wcieleń.  

Korzystnie wpływa na zmianę naszego postrzegania siebie oraz 
świata. Oczyszcza dusze, ciało oraz fizyczne przestrzenie.  

Chroni przed negatywnymi energiami i bytami. 

Na poziomie fizycznym ma silne właściwości uzdrawiające 
ciało oraz psychikę. Zwiększa zdolności koncentracji. 
Stymuluje układ odpornościowy. 

'521

POZNANIE DUCHOWE 

Cnoty 

Oczyszczenie 
Uzdrawianie 

Harmonia ciała i ducha 
Channeling 

Manifestacja



Serce jest zdolne do nadzwyczajnych rzeczy.                                            
Dzięki niemu żyjemy i kochamy.                                                                
Dzięki niemu żyją nasze wspomnienia.                                               
Przypomina o tym, kim jesteśmy. 

Czasem sprawia, że jesteśmy rozdarci przeszłością,                                                         
ale jeśli mu zaufasz,                                                                           
zaprowadzi cię tam, gdzie chcesz-                                                             
- zawsze w dobrym kierunku. 
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Rozdział 52 
∏ 

Czwarty wymiar  

Obudź się i stań się Istotą Światła,                                                                   
która używa ciała po to,                                                                                     

by jego dzieła mogły zaistnieć w świecie materii. 
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Trzeci wymiar, wymiar umysłu, skłania nas do poświęcania 
swojej energii na przeszłości i przyszłości, na stałe rozmyślanie 
i r o z w i ą z y w a n i e c o r a z t o n o w y c h p r o b l e m ó w.                       
Kiedy pozwalasz sobie na doświadczanie Teraz, wchodzisz         
w pole czwartego wymiaru. Żyjesz bardziej świadomie                
i zaczynasz doświadczać możliwości wyboru, do którego 
wcześniej nie miałeś dostępu. Wybór staje się oczywisty, 
ponieważ posiadasz dystans i zrozumienie dla wszelkich 
zdarzeń, gdzie nadal pozostaje miejsce na popełnianie błędów, 
ale już bez poczucia winy, obwiniania, czy osądzania.            
Rodzi się większe zrozumienie, akceptacja oraz przyzwolenie 
na wyjście ze starych schematów zachowań, by stworzyć 
lepsze warunki, dla osiągnięcia zamierzonego rezultatu.     
Wybór jest podstawą świadomej kreacji i bramą dla synchronii. 

Na czwartym wymiarze świadomości, przerwaniu ulegają 
nieświadome i emocjonalne doświadczenia. Wszelki 
nagromadzony bagaż przeszłości, w naturalny sposób zaczyna 
odpadać. Pojęcie czasu, który trzymał nas w ryzach 
negatywnych wspomnień, rozmywa się. Doświadczamy 
obecności. Pojawia się uczucie spokoju, większych możliwości 
i rozpoczynamy świadomą kreację własnej rzeczywistości, 
gdzie mamy możliwość dokonywania wyborów, w oparciu          
o wewnętrzną mądrość.  
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Przyszłość staje się czystą kartką, czekająca na ukształtowanie 
w chwili obecnej, z poziomu wyższych wibracji. Otwierają się 
drzwi do naszej Duszy oraz zdolności duchowych, które 
pozwalają nam widzieć i słyszeć o wiele więcej niż do tej pory. 
Zaczynasz rozumieć, kim naprawdę jesteś- Boską Istotą. 

Czwarto-wymiarowa świadomość jest formą pomostu                
do wyższych wymiarów, więc nie trwa wiecznie. To wymiar, 
gdzie poddajemy się oczyszczeniu starych, sztywnych struktur 
mentalnych i emocjonalnych trzeciowymiarowej świadomości, 
opanowując jednocześnie sztukę kierowania myślą, emocją           
i działaniem. Jest to niezbędne, aby wkroczyć w piąty wymiar. 

Kiedy staniesz się Mistrzem własnych myśli oraz emocji, 
wkraczasz na piąty wymiar, gdzie proces tworzenia dzieje się 
natychmiast, wykorzystując jedną myśl i uczucie w sercu. 
Wszystko przychodzi bez większego wysiłku. Cel zamienia się 
w zamiar, bez oczekiwania rezultatu.  

Trzeciowymiarowa forma manifestacji własnej rzeczywistości 
odchodzi w zapomnienie. Nie potrzebujesz już długich 
afirmacji, wizualizacji, czy manifestacji. To wszystko było 
potrzebne w „trójce” i w przejściu przez „czwórkę”.                    
To była forma treningu, który był niezbędny, byś czuł się 
bezpiecznie, na piątym wymiarze. 

Od teraz bierzesz udział we współtworzeniu z wykorzystaniem 
dźwięku, koloru, geometrii, magnetyzmu, światła i wyższej 
miłości.  

'525



Stajesz się Alchemikiem własnej rzeczywistości. 

Na piątym wymiarze wszystko jest dostępne w tej samej 
chwili. Odpowiedzi na Twoje pytania są tu, gdzie padło 
pytanie. Posiadasz dostęp do wszystkich możliwości, by podjąć 
odpowiednie działanie. Znikają wszelkie ograniczenia. 

Ciało na piątym wymiarze POZOSTAJE FIZYCZNE!         
Jednak doświadczenia i kreacja stają się czysto duchowe –             
i tu jest KONIEC DUALNOŚCI. 

Nasz system energetyczny zmienia swoją wibrację                        
i emanuje nowymi barwami. 

CZAKRY PIATEGO WYMIARU  

CZAKRA PODSTAWY 

Kolor platynowy. Otwierają się drzwi do świadomości                    
i rozpoznania własnej drogi. Zamiar zamienia się w czyn. 

Towarzyszy siła i odwaga, by podążać za własnym głosem. 

'526



CZAKRA SAKRALNA 

Kolor karmazynowy. Doświadczamy równowagi energii 
damsko- męskiej, gdzie jesteśmy poza potrzebą oceniania,            

czy porównywania płci. Odczuwamy równość. Koniec walki       
z innymi ludźmi o pływy energetyczne. Pełna akceptacja siebie 

i innych. Brak miejsca na lęki o przyszłość.                               
Główna myśl: Jestem Kim Jestem. 

CZAKRA SPLOTU SŁONECZNEGO  

Kolor złoty. Znika pojęcie przeszłość i jest tylko Teraz.             
Jesteśmy całkowicie poza emocjonalnym czasem. 

CZAKRA SERCA 

Kolor biały. Duchowa komunikacja ze sobą i ze światem 
zewnętrznym. Opanowana sztuka wyrażania siebie                        

i słuchania innych z miłością poza dualizmem.                            
Natychmiastowa manifestacja. 
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CZAKRA GARDŁA 

Kolor królewski niebieski. Telepatia.                          
Komunikacja niewerbalna za pośrednictwem wibracji.                     

Komunikacja między wymiarowa                                                   
i stały kontakt z przewodnictwem. 

CZAKRA TRZECIEGO OKA I KORONY 

Kolor kryształowy.                                                                 
Jasność słowa, myśli i działanie z uczucia, a nie logiki. 

Wyczuwanie i widzenie obecności duchowych                               
i eterycznych istot. Przekazy z innych wymiarów.  

O wielkich zmianach, decydują małe epizody.                                                
Jedna myśl, jedna książka, jedna decyzja. 
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Rozdział 53 
∏ 

Wyjście z gry 

Twoja praca toczy się wewnątrz.                                                                  
Aby zmienić swój świat,                                                                   

musisz zmienić swoje wewnętrzne odczucia.... 
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Życie na wyższych poziomach świadomości nie polega              
na wydostaniu się z trzecio-wymiarowej rzeczywistości,                     
a na opanowaniu trzeciego wymiaru, by móc bawić się 
wyższymi wibracjami, jednocześnie doświadczając ciała 
fizycznego i Ego ma ci w tym pomóc.  

Ego jest częścią naszego duchowego doświadczenia na planie 
fizycznym, a nie czymś, czego należy się pozbyć,                        
czy unicestwić. To właśnie ono poddaje nas testom                       
i wyzwaniom, byśmy mogli się rozwinąć i stać się tym, kim 
przyszliśmy się stać. Uczy jak opanować dualność,                      
nie ulegając jej.  

Nasze ograniczenia, nie wynikają z Ego, lecz są efektem 
powtarzalnych przez lata prostych emocji, myśli i działań, 
które stają się naszym nawykiem, nieświadomym wzorcem 
zachowań. To właśnie Ego pomaga nam je rozpoznać,                 
by poddać je zmianie i wznieść się na wyższe poziomy 
istnienia. Kiedy spełni swoje zadanie, staje się częścią 
duchowego planu, a Ty wkraczasz w proces świadomego 
współtworzenia piąto-wymiarowej rzeczywistości. 

Wykorzystaj swoje Ego, by rozkochać się w sobie, w swojej  
fizycznej postaci z całym swoim bagażem doświadczeń. 
Zintegruj w Tu i Teraz. Ciesz się rozkwitem swoich marzeń             
i każdym doświadczeniem. Pozwól sobie odczuwać każdą 
emocję i słuchaj wewnętrznego głosu. Połącz się ze swoim 
cieniem i boskością tu na ziemi w pełnej świadomości.  
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Bądź miłością.  

Bądź światłem.  

Bądź jednością.  

Bądź wszystkim, czym możesz. 

,                                                                 Pozwól sobie,             
aby wyższy stan świadomości                                                               

był codziennym doświadczeniem,                                                      
a przestaniesz zestrajać się z tym,                                                   
co nieprzyjemne i niekomfortowe. 

Jesteś tu, by otworzyć drzwi do własnej doskonałości,                   
za sprawą zrozumienia, że Jesteś wszechświatem.                                
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Sylwia Śliwka 

Jesteśmy niesamowicie potężni,                                                
nawet o tym nie wiedząc.  

Stworzeni ze światła, a z natury wielowymiarowi,                                          
co daje nam dostęp do “niemożliwego” 

  
Nauczyciel praktyk duchowych oraz terapeuta.                        

Od ponad 10 lat prowadzi kursy oraz sesje terapeutyczne 
podczas których każdy ma okazję doświadczyć 

wielopoziomowego procesu uzdrawiania.    

Tysiące osób nauczyło się jak w prosty sposób, świadomie 
wpływać na swoją przestrzeń fizyczną i energetyczną,                

aby w pełni korzystać z życia i doświadczyć uzdrowienia               
na wielu płaszczyznach życia codziennego.                                               

Jak uwolnić się od swoich ograniczeń, uzdrowić ciało               
oraz odkryć umiejętności Niezwykłe,                                                 
które są uśpione w naszych sercach.  

Sprzedaż książki odbywa się za pośrednictwem strony 
www.architektduszy.pl  
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