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Przed Tobą czwarta częśd Projektora Rzeczywistości. W tej sesji 
przechodzisz przez dualne Lustro Rzeczywistości, nakładasz na siebie swoją 
nową formę, wracasz do obecnej rzeczywistości i obserwujesz, jak to jest 
już teraz, kiedy masz nową świadomośd siebie. 

Zastosowana tutaj technika nazywana jest "techniką nowego manekina", 
albo techniką imitacji i pochodzi z "Kapłanki Tafti" Vadima Zelanda. 

Dlaczego "nowy manekin"? 

Twoja Świadomośd wyraża się m.in. przez ciało, umysł, emocje, działanie. 
Zmieniasz się zależnie od twojej świadomości. Zmieniasz się zależnie od 
okoliczności, a innym okolicznościom towarzyszy inna świadomośd. 

Kiedy wybierasz swoją nową rzeczywistośd, to wybierasz również nową 
świadomośd. Stara świadomośd towarzyszy starej rzeczywistości, nowa 
świadomośd - nowej rzeczywistości. 

Z jednej strony twoja prawdziwa natura Świadomości jest nieograniczona. 
Z drugiej strony, wybierając konkretny wariant rzeczywistości wybierasz 
konkretną formę dla Świadomości. Np. chcąc żyd w komforcie i bogactwie 
musisz przejawiad inne cechy niż wersja żyjąca w biedzie i niedostatku - 
wybierasz formę, która wygląda, myśli, czuje, zachowuje się zgodnie z 
wybranym wariantem rzeczywistości. 

Konkretną wersję siebie Tafti nazywa manekinem. Dla mnie jednak 
lepiej brzmi "przyjmujesz nową formę" niż "zakładasz nowego 
manekina". Niemniej, traktuj tutaj określenia "nowy manekin" i 
"nowa forma" jako synonimy. 
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Lustro Rzeczywistości 

Dualne Lustro Rzeczywistości jest granicą między fizyczną a metafizyczną 
rzeczywistością. To granica między tym, co teraz dostrzegasz wokół siebie, 
a nieograniczoną przestrzenią, w której tworzysz swoją rzeczywistośd. 

W przestrzeni wariantów, w metafizycznej rzeczywistości ogranicza Cię 
tylko Twoja wyobraźnia. To w metafizycznej rzeczywistości wybierasz 
nowy wariant i tworzysz swoją nową formę. 

To, co wybierasz w metafizycznej rzeczywistości manifestuje się w 
fizycznej rzeczywistości. Otaczająca cię rzeczywistośd, twój świat fizyczny 
jest odbiciem twojego świata metafizycznego. Kiedy chcesz zmienid 
otaczającą cię rzeczywistośd możesz to robid w ramach odbicia i w ramach 
obrazu (metafizyczna strona). Pamiętaj! W metafizycznej rzeczywistości 
utrzymuj obraz tego, co chcesz zobaczyd w fizyczności! To ważne, bo jest 
wiele osób, które patrzą na fizyczną stronę i metafizycznie trzymają się 
tego, czego nie chcą. 

"Lustro Rzeczywistości - Twoja nowa Forma"  

- jak korzystać 

Przygotowanie: przed sesją przypomnij sobie swój cel i opisz swoje cechy 
psychiczne i fizyczne po jego osiągnięciu. Wyobraź sobie jak się 
zachowujesz, jak mówisz, jak działasz, gdy jesteś już w wybranej 
rzeczywistości. 

Miejsce i czas: spokojne, gdzie nic nie będzie ci przeszkadzad. Zadbaj o 
wysoki poziom energii, żeby nie zasnąd. Najlepszy czas dla tej sesji - przed 
południem. 

Pozycja ciała: wygodna, z prostym kręgosłupem, siedząca lub leżąca. 
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Słuchawki: zalecane. 

Jak często stosować: co dzieo przez 1 m-c. 

Uwagi 

 Kiedy masz już jasną i konkretną wizję swojej nowej formy (nowego 
manekina), możesz korzystad z niej na co dzieo w otaczającej cię 
rzeczywistości. Kiedy to robisz, stosujesz w praktyce technikę imitacji. 

 Konkretne cechy swojej nowej formy (manekina) możesz zastosowad 
jako kadry w technice warkocza zamiaru. 

Seria "Projektor Rzeczywistości" 

Technika Warkocza Zamiaru 

Usuwanie Starych Programów Pieniężnych oraz Miłośd i Związki 
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https://prekognicja.pl/mp3/sukces-bogactwo-medytacja-afirmacje/projektor-rzeczywistosci-technika-warkocza/
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https://prekognicja.pl/mp3/rozwoj-osobisty/usuwanie-starych-programow-milosc/
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