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To książka budująca świadomość 

 Tu znajdziesz dowody na to, że  myśli   tworzą rzeczywistość.   

 Odpowiesz na pytanie, w jaki sposób dostrzegać podstawową prawdę, która istnieje 

poza fikcją codziennego życia. 

Książka  składa się z dwóch części. Pierwsza wprowadza definicje i ważne  pojęcia, druga 

opisuje 7 zasad rządzących synchroprzeznaczeniem. 

 

CZĘŚĆ   PIERWSZA 

 

Materia, umysł i duch 

 

Chopra wyodrębnia poziom pierwszy egzystencji jako fizyczny, materialny świat - 

którego doświadczamy  5 zmysłami. Poziom drugi obszar kwantowy, w którym wszystko 

jest złożone z informacji i energii. Nazywa się on obszarem kwantowym.  

Umysł, myśli, ego to wszystko należy do sfery kwantowej.  A więc umysł jest polem energii i 

informacji.  

Świat materialny to podzbiór świata  kwantowego.  

Świat kwantowy podlega dwóm zasadom: nieoznaczoności Heisenberga oraz zasadzie 

dualizmu korpuskularno-falowego. W uproszczeniu: materia jest nieskończonym polem 

czystej możliwości, do momentu, gdy zostanie poddana obserwacji. 

Druga zasada: dualizmu korpuskularno-falowego mówi, że materia jest jednocześnie falą, a 

fala  materią. Zgodnie z mechaniką kwantową cała materia charakteryzuje się takim 

dualizmem, chociaż uwidacznia się on bezpośrednio tylko w bardzo subtelnych 

eksperymentach wykonywanych na atomach, fotonach, czy innych obiektach kwantowych. 

(Wikipedia) 

Poziom trzeci składa się z inteligencji, czyli ze świadomości. Inaczej obszar wirtualny, 

duchowy. Tutaj informacja i energia wyłaniają się z oceanu możliwości. To czysty potencjał.  
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Natura duszy 

 

Dusza wywozi się z poziomu trzeciego. 

Gdybyśmy nauczyli się żyć na poziomie duchowym, to moglibyśmy uznać się za cudotwórców, 

którymi naprawdę możemy się stać. Porzucilibyśmy strach, tęsknotę na rzecz miłości.   Wyjść 

poza ego, poza granice umysłu, który przywiązuje nas do wydarzeń i wyników osiąganych w 

tym fizycznym świecie. 

 Dusza jest obserwatorem, który interpretuje i podejmuje decyzje zależnie od karmy 

(przyczyny i skutku).  Dzięki  duszy kształtujemy swoje życie. 

 Intencja, wyobraźnia, refleksja, intuicja, inspiracja, kreatywność, rozumienie – wszystko 

to nie ma nic wspólnego z mózgiem. Funkcje te uaktywniają się dzięki mózgowi, lecz 

są jakościami obszaru wirtualnego (trzeci poziom).  

 Dusza jest zbiorem znaczeń, kontekstów, związków oraz opowieści mitologicznych, 

który daje początek naszym codziennym myślom, wspomnieniom i pragnieniom 

(uwarunkowanym przez karmę), one zaś tworzą  historie, w jakich bierzemy udział.  

 

Intencja  to świadomy akt woli 

 Intencja odpowiada za coś więcej niż tylko poznanie i percepcję, poprzedza ona 

bowiem wszelkie procesy zdobywania wiedzy, zapamiętywania, rozumowania, 

wyciągania wniosków i aktywności motorycznej. Intencja jest podstawą tworzenia.  

 Ze starożytnych  tekstów wedyjskich: „Jesteś taki, jakie jest twoje najgłębsze 

pragnienie. A jakie jest twoje pragnienie, taka jest również  twoja intencja. Jaka jest 

intencja, taka jest wola. Jaka twoja wola, takie twoje czyny. Jakie są czyny, taki twój 

los”. Nasz los kształtowany jest więc przez najgłębszą intencję i ściśle  się ze sobą 

wiążą.  

 

Różnice  między ego a duchem:  

 

EGO DUCH 

Świadomość indywidualna Świadomość uniwersalna 

linearny Zsynchronizowany 

Funkcjonuje w związku przyczynowo -  
skutkowym 

Funkcjonuje poza przestrzenią i 
czasem 

Racjonalny Intuicyjny i twórczy 

Rozdziela Jednoczy 

Dominuje lęk Dominuje miłość 

Dialog wewnętrzny: 
„To jestem ja i to jest moje” 

Dialog wewnętrzny: 
„Wszystko jest mną i jest moje”. 
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Zbiegi okoliczności  

 

Uwaga i intencja – świadomość aranżuje swoje działalnie zarówno w odpowiedzi na uwagę, 

jak i intencję. To co obdarzasz uwagą, zyskuje energię. To od czego odwracasz uwagę, traci 

energię. Można więc stwierdzić, że uwaga pobudza pole energii, a intencja pobudza pole 

informacji.  

 

CZĘŚĆ DRUGA KSIĄŻKI  OPISUJE 7 ZASAD 

SYNCHROPRZEZNACZENIA 

 

Zasada pierwsza: Jesteś drobiną w strukturze kosmosu 

Mówi o tym, aby uznać podstawowa inteligencję, która  jest początkiem mojego ciała, 

twojego ciała, oraz wszechświata  jako całości.  

Ćwiczenie: Po co tu jesteś? 

Przez 10 minut odpowiadaj na to pytanie oraz zapisuj wszystkie myśli, jakie przychodzą ci w 

odpowiedzi do głowy.  

Afirmacja: Wyobraź sobie, że jesteś  połączony ze wszystkim co istnieje.  

 

Zasada druga: W zwierciadle związków międzyludzkich odkrywam swoje JA nielokalne 

Gdy zrozumiemy, że możemy widzieć samych siebie w innych ludziach, każdy nasz związek stanie się 

narzędziem rozwoju naszej świadomości. A gdy świadomość się rozwija, doświadczamy stanów 

głębszego postrzegania rzeczywistości.  

Ćwiczenie: wypisz 10 cech ludzi, których podziwiasz oraz 10 cech ludzi, których nie lubisz, nie 

szanujesz. Następnie u osób, których lubisz wypisz 3 cechy, które może nie są fajne. A u osób, 

które nie lubisz, wypisz cechy, które można cenić i podziwiać. Z tych 26 w sumie cech, wybierz 

te 3, które są na pewno twoimi. Oraz 3 cechy, które kompletnie do ciebie nie należą.  

*Odpowiedź na końcu ebooka.  

 

Afirmacja: Wyobraź sobie, że każdy człowiek jest odzwierciedleniem ciebie. 
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Zasada trzecia: Uporządkuj swój dialog wewnętrzny 

Zasada opisuje, w jaki sposób umysł tworzy twoją rzeczywistość – i jak opanowując go 

możesz zmieniać rzeczywistość, aby stała się obfitością  

 Dialog wewnętrzny to jedna z naszych najbardziej podstawowych  cech. 

Ćwiczenie: Patrząc w lustro nawiąż kontakt wzrokowy ze swoim odbiciem i powtórz w 

myślach  trzy zasady: 

1. Jestem całkowicie niezależny od dobrych i złych opinii innych ludzi  

2. Nie jestem od nikogo gorszy. 

3. Jestem nieustraszony w obliczu każdego wyzwania.  

 

Afirmacja: Wyobraź sobie, że jesteś skoncentrowany i całkowicie spokojny.  

 

Zasada czwarta: Intencja tka materię wszechświata  

Moje intencje są ostateczną silą porządkującą. 

W intencje wpisany jest mechanizm ich spełniania się. Jeśli  potrafisz usunąć z drogi ego, 

intencje te się spełnią. Przyciągają one do siebie żywioły i siły, zdarzenia, sytuacje, by osiągnąć 

zamierzony w intencji rezultat.  

Ćwiczenie: Poszukaj na YouTube medytacji serca wg Deepaka Chopry, które czytam. Jest 

oparte na fragmencie tej czwartej zasady. I odsłuchaj jej w pełnej uważności.  

 

Afirmacja: Wyobraź sobie, że każda twoja myśl, każde słowo i każdy czyn przynoszą światu coś 

dobrego. 

 

 

Zasada piata: Opanuj swój niepokój emocjonalny 

Jestem emocjonalnie wolny/a. 

Kiedy zrozumiesz, że rzeczywistości  zewnętrznej nie możesz oddzielać od wewnętrznej, kiedy 

zrozumiesz, że wszechświat jest w istocie przedłużeniem twojego ciała, stanie się zupełnie 

jasne, że tkwiąca w nas negatywna energia jest destrukcyjna. Niepokój emocjonalny to 

główna przeszkoda  w samoczynnym spełnianiu się pragnień.  
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Ćwiczenie: pierwszy krok do wolności emocjonalnej polega na wzięciu odpowiedzialności za 

to co czujemy.  

Określ emocję, co czujesz? W której części ciała to czujesz? Obserwuj swoje doznania. 

 

Afirmacja: Wyobraź sobie, że na zawsze pozostawiłeś za sobą wszelki gniew i urazy. 

 

Zasada szósta: Celebruj kosmiczny taniec 

Zasada szósta zachęca cię do życia pełnią życia, uznając swoja kobiecość i męskość  

jednocześnie.  Ta zasada odwołuje się do archetypów Jungowskich. A są nimi odziedziczone 

wspomnienia, które występują w naszym umyśle. Są uniwersalnymi skupieniami energii 

psychicznej.   Archetyp zawiera twoje zdolności i umiejętności, które mogą być jeszcze 

uśpione.  

 

Afirmacja: Wyobraź sobie, że możesz stać się tymi bohaterami i bohaterkami, które naprawdę 

podziwiasz.  

 

Zasada siódma: rozumieć spisek nieprawdopodobieństw 

Jestem czujny i otwarty na zbiegi okoliczności i wiem, że są one przesłaniem od Boga.  

Swoim działaniem zwiększysz prawdopodobieństwo, że coś się wydarzy.  A  o wielu 

działaniach decyduje nasz uwarunkowanie karmiczne. Myśląc w sposób zachodni – nasze 

doświadczenia, nawet z poprzednich pokoleń, które są wdrukowane w naszą dusze. A żeby 

zmienić  swoje życie, trzeba wyzwolić się z obecnych uwarunkowań. Można to zrobić poprzez 

medytację, głęboką refleksję doświadczeń - nawet drobnych.  

Afirmacja: Wyobraź sobie, że wszystko co się dzieje i co robisz, ma swój sens i cel.  

 

NIECH SŁUŻY CI TA WIEDZA!!!! ROZWIJAJ SIĘ I CIESZ 

ŻYCIEM!!! 

 

*Wszystkie te 6 cech należy do ciebie. Do 3 się  przyznajesz, a 3 wypierasz. Rozwój  polega na  

zaakceptowaniu tych cech, które wypierasz.  


