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WSTĘP

Drodzy czytelnicy, ksi¹¿ka w waszych rêkach to zwieñczenie
pewnego etapu podró¿y, któr¹ odby³em. Próba pomocy

wszystkim tym, którzy – podobnie jak ja kiedyœ – wkraczaj¹c
w œwiat parapsychologii, ezoteryki i samorozwoju poszukuj¹
wiedzy praktycznej, a jednoczeœnie bêd¹cej czymœ wiêcej ni¿
to, co oferuje wiêkszoœæ ogólnikowych czy wrêcz szcz¹tkowych
Ÿróde³. To wreszcie próba zebrania i wyjaœnienia zasad dzia³a-
nia, lecz przede wszystkim wykorzystania zjawisk i technik
opisanych w taki sposób, by, bez zbêdnego „lania wody”, uka-
zaæ ich meritum. Tak wiêc, znajdziecie tu sporo konkretnych
technik, które uzna³em za optymalne po³¹czenie praktycznoœci
i wysokiej skutecznoœci dzia³ania. Znajdziecie tu tak¿e opisy
moich w³asnych doœwiadczeñ, które, mam nadziejê, pomog¹
wam zrozumieæ wiele zasad i zale¿noœci panuj¹cych w œwiecie
astralnym, waszej psyche i wielu innych fascynuj¹cych miej-
scach, do których zawiedzie was ta niepozornie wygl¹daj¹ca
pozycja.

Ksi¹¿kê tê kierujê g³ównie do osób m³odych, poszukuj¹cych
praktycznej wiedzy dotycz¹cej szeroko pojêtej wiedzy ezote-
rycznej, z naciskiem na rozwój zdolnoœci parapsychicznych oraz
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„magicznych”. Mam nadziejê, ¿e ksi¹¿ka ta pomo¿e wam choæ
trochê na waszej duchowej drodze i pozwoli zapoznaæ siê z wie-
loma interesuj¹cymi zagadnieniami, które jeszcze kilka lat temu
wymaga³y wiele zachodu w celu ich poznania i oswojenia. Dziœ,
dziêki ksi¹¿kom takim jak ta i nowej sytuacji, jaka zaistnia³a
na Ziemi, jest to o wiele ³atwiejsze. Mam jednak nadziejê, ¿e
pomimo wiêkszej ³atwoœci w dostêpie do wiedzy, która, moim
zdaniem, jak najbardziej nale¿y siê ka¿demu cz³owiekowi, bê-
dziecie postêpowaæ odpowiedzialnie i szlachetnie. Pamiêtajcie,
¿e narzêdzie, którego u¿ywacie, wymaga od was szczególnej
dozy odpowiedzialnoœci i rozwagi, aby efekty tych dzia³añ przy-
nios³y dobre i po¿¹dane przez was rezultaty.

Niech ta krótka ksi¹¿ka pos³u¿y wam jako punkt wyjœcia
do w³asnych praktyk i eksperymentów. Wierzê, ¿e moje do-
œwiadczenia pozwol¹ wam lepiej zrozumieæ i poznaæ naturê
tego, co pozostaje ukryte przed oczami wiêkszoœci œmiertel-
ników.

Ludzkoœæ wkracza w nowy eon, a my mamy dziœ niepowta-
rzaln¹ okazjê staæ siê pionierami i udowodniæ, ¿e cz³owiek godny
jest oddania w jego rêce nowych mo¿liwoœci, jakie niesie przy-
sz³oœæ. Tylko od nas zale¿y, czy bêdzie ona zawieraæ œwiat³o
nadziei, czy jedynie mrok zniszczenia w pogoni i zaœlepieniu,
jakie dominuje w dzisiejszych spo³eczeñstwach.

Pamiêtajcie, ¿e jednostka ma wielk¹ moc. Cz³owiek ma coœ
bardzo cennego – zdolnoœæ osi¹gania zamierzonych celów. Je-
œli tylko uwierzy w siebie, mo¿e osi¹gn¹æ czegokolwiek zapra-
gnie i co postanowi.

Techniki tu zawarte bêd¹ pomagaæ wam w osi¹ganiu zamie-
rzonych celów poprzez ukazanie wielu zasad i zale¿noœci dzie-
j¹cych siê wokó³ was, a tak¿e w was samych. Poznanie siebie
i otaczaj¹cego nas œwiata, nie tylko tego widocznego, jest klu-
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czem do Przebudzenia Mocy i w pe³ni œwiadomej realizacji sie-
bie i swoich celów na tym, i nie tylko na tym, œwiecie.

Niech, zatem, wasze wewnêtrzne œwiat³o was prowadzi
i oœwietla wam drogê, wskazuj¹c kierunek Prawdy.
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ROZDZIA£ II

MEDYTACJA, PIERWSZE KROKI

KU ROZWOJOWI

Medytacja jest pierwsz¹ umiejêtnoœci¹, jak¹ powinniœmy
zacz¹æ stosowaæ, chc¹c w przysz³oœci zaj¹æ siê rozwija-

niem zdolnoœci PSI* czy jakichkolwiek innych umiejêtnoœci
zwi¹zanych z prac¹ z umys³em, rozwojem duchowym i od-
miennymi stanami œwiadomoœci. Medytacja, niestety, czêsto
bywa pomijana i niedoceniana jako ma³o efektowna i atrak-
cyjna dla laika zafascynowanego mo¿liwoœci¹ robienia „nie-
zwyk³ych rzeczy”.

Bêd¹c na pocz¹tku mojej przygody ze wszystkimi niezwy-
k³ymi zagadnieniami, pozwalaj¹cymi odwiedzaæ inne rzeczy-
wistoœci, uzna³em, ¿e medytacja to coœ dla starych mnichów,
a nie dla cz³owieka, który chce Œniæ Œwiadomie czy Podró¿o-

* PSI – nazwa pochodz¹ca od greckiej litery oznaczaj¹cej tajemnicê. Obecnie mianem
PSI okreœla siê zjawiska paranormalne, a w szczególnoœci zdolnoœci postrzegania pozazmy-
s³owego. PSIonika – to dziedzina nauki zajmuj¹ca siê badaniem tych zjawisk.



16

waæ Astralnie. Dane mi by³o jednak w koñcu przekonaæ siê, ¿e
æwiczenia medytacyjne s¹ podstaw¹, bez której porywanie siê
na inne rzeczy jest strat¹ czasu i energii. Bez wczeœniejszej prak-
tyki medytacyjnej jesteœmy jak cz³owiek, który ledwie nauczy³
siê p³ywaæ, a ju¿ skacze w odmêty wzburzonego oceanu. Cz³o-
wiek ten, chc¹c nie chc¹c, musi z trudem dobrn¹æ do brzegu
(co mo¿e przecie¿ zniechêciæ go do dalszego p³ywania). Jedynie
odpowiedni trening daje mo¿liwoœæ utrzymania siê na po-
wierzchni szalej¹cego oceanu. Takim w³aœnie treningiem dla
dalszego rozwoju jest Medytacja.

Wbrew powszechnemu mniemaniu, Medytacja nie jest rzecz¹
trudn¹, a regularne jej stosowanie automatycznie wykszta³ca
u cz³owieka takie zdolnoœci, które bêd¹ mu pomocne w wiêk-
szoœci, jeœli nie we wszystkich, operacjach PSI-onicznych i nie
tylko.

Medytacja nie jest jednak, jak to niektórym postronnym lu-
dziom siê wydaje, myœleniem o „niebieskich migda³ach” sie-
dz¹c w pozycji kwiatu lotosu. Medytacja ma na celu przede
wszystkim æwiczenie umys³u i przygotowanie go na doœwiad-
czanie tak zwanych wy¿szych stanów œwiadomoœci oraz æwi-
czenie koncentracji i „uwa¿noœci”. Skomplikowane pozycje nie
s¹ wcale konieczne.

Ponadto, nawet medytacja mo¿e byæ prze¿yciem bardzo eks-
cytuj¹cym, zw³aszcza dla cz³owieka dopiero co zaczynaj¹cego
jakiœ rodzaj æwiczeñ. Tak wiêc, nie martwcie siê, ¿e bêdziecie
zmuszeni do d³ugich, ¿mudnych i nudnych jak flaki z olejem
æwiczeñ! Nic bardziej mylnego! Æwiczenia medytacyjne zapew-
ne sprawi¹ wam du¿¹ przyjemnoœæ, zw³aszcza gdy osi¹gniecie
dziêki nim pierwsze rezultaty.



17

MEDYTACJA – RELAKSACJA

Jest wiele rodzajów medytacji. Omówiê tu zaledwie kilka
takich, które bêd¹ mia³y szerokie zastosowanie praktyczne, oraz
takie, dziêki którym rozwijaæ mo¿na po¿¹dane przez nas cechy.
Umiejêtnoœæ relaksacji jest niezwykle istotn¹ spraw¹, zw³asz-
cza je¿eli chcecie podj¹æ siê próby podró¿owania poza cia³em.
Prawid³owa relaksacja u³atwi wam koncentracjê, gdy¿ elimi-
nuje przeszkadzaj¹ce bodŸce, które p³yn¹ z cia³a fizycznego.
Pozwoli wam równie¿ pozbyæ siê niezwykle uci¹¿liwego baga-
¿u negatywnych emocji, jaki w wiêkszym lub mniejszym stop-
niu zbiera siê ka¿dego dnia. Baga¿ ten, oprócz pogorszenia
samopoczucia i „psucia zdrowia”, w praktykach zwi¹zanych
z panowaniem nad umys³em czêsto lubi psuæ szyki. Zdarza siê
nawet, ¿e przybiera on ca³kiem „namacaln¹” formê.

Tak¹ form¹ bywaj¹ ró¿nego rodzaju lêki czy nawet tak zwane
demony (w tym poltergeisty*). Jednak w tym wypadku chodzi
o „istoty” wykreowane podœwiadomie przez nas samych, a nie
istniej¹ce ju¿ wczeœniej niezale¿ne byty. Choæ i takie wabi ten
stan.

Z³a forma psychiczna (lêk, depresja itp.), jeœli nie zostanie
wyeliminowana i opanowana w przyzwoitych granicach, mo¿e
nawet doprowadziæ do tego, ¿e do cz³owieka przyczepi¹ siê ró¿-
norakie Paso¿yty Astralne, które, na przyk³ad, karmiæ siê bêd¹
naszym strachem. Gdy poczuj¹ siê zbyt pewnie, mog¹ nawet
zacz¹æ terroryzowaæ (ale, na szczêœcie, s¹ to stosunkowo rzad-
kie przypadki, gdy¿ czêœciej bywa tak, ¿e ludzie nawet nie po-
dejrzewaj¹, i¿ zostali schwytani w sid³a). Warto te¿ wiedzieæ,

* Poltergeist – czyli tzw. „z³oœliwy duch” – ogólna nazwa zjawisk psychokinetycznych
nawiedzaj¹cych domy i mieszkania (stukanie, przesuwanie mebli, etc.), czêsto bêd¹ce efek-
tem seansów spirytystycznych.
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¿e towarzystwo takiego paso¿yta astralnego, karmi¹cego siê ne-
gatywnymi emocjami, mo¿e je w³aœnie generowaæ, a to powo-
duje powstanie zamkniêtego ko³a – ale o tym w innym rozdziale.
Pierwszym krokiem, aby unikn¹æ tych nieprzyjemnoœci, jest
w³aœnie æwiczenie relaksacji oraz zdecydowanie czyste intencje
i pewnoœæ co do rozpoczêtych dzia³añ.

DWIE PROSTE TECHNIKI RELAKSACYJNE

Pierwsza z nich jest przeznaczona g³ównie do usuwania ob-
ci¹¿aj¹cej i wprowadzaj¹cej dyskomfort energii psychicznej.
Mo¿e ona wyst¹piæ pod postaci¹ negatywnych uczuæ. Druga
natomiast s³u¿y g³ównie do zrelaksowania cia³a fizycznego.
Niemniej jednak, obie s¹ wa¿ne i nale¿y poœwiêciæ im tyle cza-
su, by wyniki przynios³y zadowalaj¹ce efekty.

Zajmij wygodn¹ pozycjê. Podczas takich prac z umy-
s³em osobiœcie decydujê siê na pozycjê le¿¹c¹, na plecach,
z rêkoma wzd³u¿ cia³a (dobrze jest pod³o¿yæ coœ pod g³o-
wê) – tak by krêgos³up by³ w miarê prosty i by nie by³o
ucisku powoduj¹cego niedokrwienie jakiejœ czêœci cia³a.
Po wygodnym u³o¿eniu siê zaczynamy spokojnie i miaro-
wo oddychaæ (tempo takie, by by³o naturalne i przyjemne),
wizualizuj¹c* jednoczeœnie, jak przy ka¿dym wydechu
ulatuj¹ wszelkie negatywne uczucia takie jak: zdenerwo-
wanie, smutek, strach itp. Na wdechu mo¿na zwizualizo-
waæ bia³¹, œwietlist¹ energiê, która nas nape³nia, daje
poczucie spokoju i b³ogiego relaksu, dodaje si³. Proces ten
nale¿y powtarzaæ do osi¹gniêcia zadowalaj¹cego wyniku.

* UWAGA! Wizualizacja to niekoniecznie widok, ale te¿ inne rodzaje wyobra¿ania i od-
czuwania (przyp. autora).
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Druga metoda polega na stopniowym, ale za to bardzo do-
k³adnym rozluŸnianiu kolejnych partii cia³a. Mo¿e to byæ bar-
dzo pomocne w sk¹din¹d czêstych przypadkach nieœwiadomego
napinania przez nas niektórych miêœni. Napiêcie to mo¿e, na
przyk³ad, przeszkadzaæ w próbach osi¹gniêcia OBE* czy wcho-
dzenia bezpoœrednio w LD**. Jest to skrócona pod k¹tem
³atwiejszego i przyjemniejszego u¿ycia metoda opracowana pier-
wotnie przez Roberta A. Monroe’a***.

U³ó¿ siê wygodnie. Zacznij kolejno odliczaæ:
1. W tym momencie poruszasz delikatnie miêœniami twa-

rzy, po czym pozwalasz im siê ca³kowicie rozluŸniæ.
2. Porusz delikatnie miêœniami Twojego karku i powróæ

do najprzyjemniejszej dla niego pozycji, rozluŸniaj¹c
przy tym ca³kowicie miêœnie karku.

3. Teraz przysz³a kolej na miêœnie brzucha i klatki piersio-
wej. Nabierz sporo powietrza – tak by przepona siê pod-
nios³a – i wypuœæ swobodnie, odprê¿aj¹c przy tym ca³y
tu³ów.

4. Rêce. Porusz nimi delikatnie i po napiêciu spraw, by
maksymalnie siê rozluŸni³y.

5. Nogi. Analogicznie do r¹k, porusz delikatnie napinaj¹c
miêœnie, a nastêpnie pozwól im siê maksymalnie rozluŸniæ.

6. Skup siê jeszcze raz na ca³ym ciele fizycznym i na ca³-
kowitym jego rozluŸnieniu.

* OBE – skrót of ang. Out of Body Experience, czyli doœwiadczenia pobytu/podró¿y poza
swoim fizycznym cia³em.

** LD – skrót oznaczaj¹cy proces œwiadomego œnienia (z ang. Lucid Dream).
*** Robert A. Monroe – pionier w badaniach nad OBE i rzeczywistoœciami niefizyczny-

mi. Autor trzech ksi¹¿ek: „Podró¿e poza cia³o”, „Dalekie podró¿e” i „Najdalsza podró¿”,
za³o¿yciel The Monroe Institute. Wiêcej na www.hemi-sync.pl.
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Odliczanie, a w przysz³oœci samo wymienianie kolejnych
liczb, bêdzie powodowa³o automatyczne rozluŸnianie danych
partii cia³a – to tylko kwestia æwiczeñ. Licz powoli i nie spiesz
siê. Czekaj, a¿ naprawdê dana partia cia³a siê rozluŸni.

Jeœli komuœ odpowiada, mo¿e zwiêkszyæ liczbê poszczegól-
nych partii cia³a i, na przyk³ad, osobno liczyæ miêœnie przedra-
mienia, ramienia itd. To kwestia indywidualnych zapotrzebowañ,
bowiem jedni napinaj¹ niechc¹cy bardziej te, a drudzy inne
miêœnie. ZnajdŸ odpowiedni dla swoich potrzeb wariant tego
æwiczenia i stosuj go regularnie.

MEDYTACJA ÆWICZ¥CA

KONCENTRACJÊ  I WIZUALIZACJÊ

Kolejn¹, bardzo wa¿n¹ umiejêtnoœci¹ jest zdolnoœæ koncen-
tracji. Bez niej wszelkie dzia³ania staj¹ siê nieudolne i chaotycz-
ne, jako ¿e nieumiejêtnoœæ utrzymania konkretnej wizualizacji
lub skoncentrowania swojej Woli zazwyczaj prowadzi do nie-
powodzenia. Wizualizacja natomiast jest t¹ umiejêtnoœci¹, któ-
ra zaraz po wyra¿eniu Woli kieruje energi¹ i przyczynia siê do
wielu innych dzia³añ twórczych, takich jak, miêdzy innymi,
tworzenie „tarcz ochronnych”, oczyszczanie i zabezpieczanie
jakiegoœ miejsca przed negatywnymi wp³ywami, tworzenie
Serwitorów* oraz masy innych przydatnych rzeczy, o których
przeczytacie w kolejnych rozdzia³ach tej ksi¹¿ki.

Zapewne ucieszy was fakt, ¿e æwiczenie koncentracji i wizu-
alizacji mo¿e odbywaæ siê jednoczeœnie i mo¿e byæ dziecinnie
proste. Oto naj³atwiejsza, a jednoczeœnie bardzo skuteczna
metoda:

* Serwitor – astralny s³uga stworzony na potrzeby maga. O jego tworzeniu dowiesz siê
wiêcej z rozdzia³u pt.: Magia Chaosu.
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Usi¹dŸ lub po³ó¿ siê w dogodnej dla siebie pozycji (na
przyk³ad usi¹dŸ w fotelu albo po³ó¿ siê na plecach, z rêko-
ma wzd³u¿ cia³a). Nastêpnie wybierz sobie jakiœ przed-
miot, na którym bêdziesz æwiczyæ. Polecam owoce. Wybierz
jakiœ owoc (UWAGA! Bêdzie on istnia³ tylko w twoim
umyœle, wiêc nie potrzebujesz fizycznie istniej¹cego owo-
cu), nastêpnie zamknij oczy.

Teraz zacznij intensywnie wizualizowaæ wybrany owoc.
Spraw, by pojawi³ siê jego obraz pod zamkniêtymi powie-
kami. Poczuj jego fakturê, smak, zapach i wszelkie inne
cechy. Niech bêdzie jak najbardziej rzeczywisty.

Jednoczeœnie mo¿e pojawiæ siê pewien problem, który
maj¹ prawie wszyscy pocz¹tkuj¹cy. Prawdopodobnie my-
œli o danym owocu zaczn¹ „uciekaæ”, a w ich miejsce cha-
otycznie bêd¹ pojawia³y siê zupe³nie inne. Umys³ zaczyna
wtedy b³¹dziæ i bywa to powa¿n¹ przeszkod¹ w bardziej
zaawansowanych praktykach. W takiej sytuacji, gdy tyl-
ko zorientujesz siê, ¿e przedmiot wizualizacji gdzieœ uciek³,
powinieneœ niezw³ocznie, acz spokojnie, do niej powróciæ.

Je¿eli æwiczenie bêdziecie wykonywali regularnie i wystar-
czaj¹co czêsto, to z czasem da siê zauwa¿yæ, ¿e wizualizacja jest
coraz lepsza i ³atwiejsza, a myœli przestaj¹ b³¹dziæ i stale s¹ sku-
pione na wizualizacji. Jest to, oczywiœcie, proces stopniowy, ale
efekty mo¿na bardzo szybko zauwa¿yæ i umiejêtnoœci te s¹ sto-
sunkowo ³atwe do opanowania.

MEDYTACJA Z CZAKRAMI

Czakry to niezwykle wa¿ne oœrodki kontroli i przep³ywu
energii w ciele cz³owieka (o czym szerzej w rozdziale czwar-
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tym). Odpowiednie ich rozwijanie i pielêgnacja mog¹ mieæ
ogromne znaczenie zarówno dla naszych zdolnoœci parapsy-
chicznych, jak równie¿ dla naszego zdrowia (gdy¿ wiêkszoœæ
chorób zaczyna siê od problemów z czakrami).

Jednoczeœnie praca z tymi centrami energetycznymi jest ju¿
nieco bardziej odpowiedzialna i wa¿ne jest przestrzeganie poni¿-
szych zaleceñ. Dziêki temu osi¹gniecie coœ, co jest kluczem do
wielu zdolnoœci i ogólnego polepszenia kondycji psychofizycznej.
Odradza siê jednak tego typu praktyki epileptykom, osobom cho-
ruj¹cym na serce czy maj¹cym powa¿ne problemy psychiczne.

MEDYTACJA NA CZAKRACH Z U¯YCIEM BIA£EJ,

ŒWIETLANEJ ENERGII

Po³ó¿ siê wygodnie na plecach z rêkoma u³o¿onymi swo-
bodnie wzd³u¿ cia³a. Mo¿esz pod³o¿yæ pod g³owê niewielk¹
poduszkê lub coœ innego (dobrze, jeœli jest to w miarê stabilne).

Teraz zacznij wizualizowaæ bia³¹, œwietlist¹ energiê,
która delikatnie wnika w twoj¹ czakrê podstawy (umiej-
scowion¹ w po³owie drogi miêdzy genitaliami a odbytem).
Poczuj jej energiê, poczuj, jak twoja czakra zaczyna ro-
sn¹æ w si³ê i nape³niaæ siê dobroczynn¹ energi¹.

Teraz spraw, by owa energia zaczê³a przemieszczaæ siê
w górê, do czakry umiejscowionej oko³o trzech centyme-
trów poni¿ej pêpka. Niech energia ca³y czas wp³ywa przez
czakrê podstawy, lecz teraz jej wiêksza czêœæ niech kieruje
siê w górê, do czakry poni¿ej pêpka. Poczuj, jak czakra
pracuje, poczuj ciep³o tej energii. Nastêpnie przemieœæ ener-
giê do czakry splotu s³onecznego. Niech energia ca³y czas
p³ynie przez czakrê podstawy do czakry znajduj¹cej siê
poni¿ej pêpka i stamt¹d do czakry splotu s³onecznego.
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Wa¿ne, byœ przechodz¹c do kolejnych czakr pamiêta³ o tym,
by pilnowaæ, aby energia p³ynê³a kolejno, przez czakrê
podstawy w górê, ³aduj¹c kolejno napotkane czakry.

Nastêpnie rozprowadzaj energiê analogicznie i nape³-
nij œwietlan¹ energi¹ czakrê serca (mniej wiêcej œrodek
klatki piersiowej). W dalszej kolejnoœci czakrê gard³a, trze-
ciego oka (znajduje siê na czole, na œrodku, w centrum
linii, jak¹ tworz¹ brwi), a na koniec niechaj energia wp³y-
nie do czakry korony, któr¹ stanowi ca³y obszar czubka
g³owy powy¿ej linii w³osów.

Nastêpnie, gdy ju¿ poczujesz w sobie du¿o energii, spraw,
by zaczê³a ona (a raczej jej nadmiar) wydostawaæ siê przez
czakrê korony i delikatnie ciê op³ywaæ, tak by wokó³ ciebie
powsta³o œwietliste jajo. Niech ona zawraca i z powrotem
wp³ywa przez czakrê podstawy.

Medytacjê tê wykonuj przez 15 do 20 min przed zaœniê-
ciem (choæ, jeœli wolisz, mo¿esz te¿ robiæ to o innej porze).

MEDYTACJA Z U¯YCIEM KOLORÓW ODPOWIADAJ¥CYCH

POSZCZEGÓLNYM CZAKROM

Ta medytacja opiera siê na wykorzystaniu pewnych subtel-
nych wibracji, p³yn¹cych z konkretnych kolorów, odpowiada-
j¹cych w³aœciwoœciom danych czakr.

Po³ó¿ siê wygodnie, z rêkoma u³o¿onymi wzd³u¿ cia³a,
jak w przypadku poprzedniej medytacji. Zacznij wizualizo-
waæ s³up czerwonego œwiat³a, sp³ywaj¹cy z góry na twoj¹
czakrê podstawy. Poczuj energiê p³yn¹c¹ z niego i wizuali-
zuj, jak twoja czakra podstawy nape³nia siê tym czerwonym
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œwiat³em i zaczyna œwieciæ w tym kolorze. Nie przerywaj¹c
wizualizacji czerwonego s³upa œwiat³a, nape³niaj¹cego ener-
gi¹ czakrê podstawy, zacznij wizualizowaæ pomarañczowy
s³up œwiat³a, zaczynaj¹cy oœwietlaæ czakrê znajduj¹c¹ siê tu¿
pod pêpkiem. Nie spiesz siê, poczekaj, a¿ nape³ni siê poma-
rañczowym œwiat³em i zacznie siê œwieciæ (w tym procesie
zaufaj swoim wewnêtrznym odczuciom). Nie przerywaj¹c
dwóch poprzednich wizualizacji, rozpocznij kolejn¹, gdzie
s³up ¿ó³tego œwiat³a zaczyna nape³niaæ czakrê splotu s³onecz-
nego. Postêpuj tak samo z czakr¹ serca, gdzie nale¿y wpro-
wadziæ ró¿ow¹ lub zielon¹ energiê. Nastêpnie s³up niebieskiego
œwiat³a nakieruj na czakrê gard³a. Potem s³up fioletowego
œwiat³a na czakrê trzeciego oka. Na koniec oczami wyobraŸni
poprowadŸ s³up bia³ego œwiat³a do czakry korony.

Przez jakiœ czas (jak najd³u¿ej dasz radê, do 30 min) podtrzy-
muj wizualizacjê tych wszystkich kolorów sp³ywaj¹cych na cza-
kry i nape³niaj¹cych je energi¹. Obie te medytacje s¹ stosunkowo
proste i skuteczne. Oceñcie sami, która bêdzie wam bardziej
odpowiada³a. Wa¿ne, by z konkretnej medytacji korzystaæ re-
gularnie, gdy¿ jedna czy dwie medytacje niczego nie zmieni¹.
Tak jak jeden czy dwa treningi na si³owni nie zrobi¹ z was od
razu kulturysty.

MEDYTACJA Z MANTR¥

Mantra jest dŸwiêkiem o wibracji, która ma wywo³aæ u me-
dytuj¹cego okreœlony efekt. Nie oznacza to wcale, ¿e mantrê
nale¿y wymawiaæ na g³os, bo wibracja ta istnieje na poziomie
duchowym i nie musi byæ s³yszalna, aby mieæ wp³yw na medy-
tuj¹cego. Dodatkowym atutem medytacji z mantr¹ jest æwicze-
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nie koncentracji, gdy¿ umys³ musi byæ ca³y czas zajêty jej ryt-
micznym i spokojnym powtarzaniem.

Oto jedna z bardziej uniwersalnych medytacji z u¿yciem
mantry:

U³ó¿ siê wygodnie. Mo¿esz siê po³o¿yæ lub usi¹œæ – wa¿ne,
by pozycja by³a wygodna i ³atwo by³o siê w niej zrelaksowaæ,
a tak¿e by krêgos³up by³ wyprostowany. Teraz skup siê na
swoim oddechu. Niech stanie siê miarowy i naturalny. Na-
stêpnie, wdychaj¹c powietrze, zacznij w myœlach wibrowaæ
„OM”. W momencie bezdechu (miêdzy wdechem a wyde-
chem) „TAT”, a na wydechu „SAT”. Dostosuj d³ugoœæ tych
dŸwiêków do tempa swego oddechu tak, by nie zmienia³y one
jego rytmu, a sta³y siê integraln¹ czêœci¹. Je¿eli podczas me-
dytacji pojawi¹ siê myœli, które zaczn¹ zak³ócaæ mantrê, po-
staraj siê powróciæ do niej spokojnie. Mantra wprowadzi ciê
z czasem w wy¿sze stany umys³u, co powinieneœ sam zauwa-
¿yæ. W pewnym momencie mantra jakby zaniknie. Nie nale-
¿y na si³ê do niej wracaæ, tylko w tym momencie spokojnie
zakoñczyæ medytacjê i powoli powróciæ do tu i teraz.
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