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Odkrycie nadzwyczajnej siły,
określanej jako prawo rezonansu,
to z pewnością jedno z najważniejszych
dla naszego życia odkryć.
Jeśli dotychczas nie spełniały się nasze życzenia,
jeśli nasze tęsknoty pozostały niezrealizowane,
jeśli w naszym życiu pojawiały się niechciane problemy,
jeśli jesteśmy nieszczęśliwi lub ponieśliśmy jakieś klęski –
klucz do ich zrozumienia znajdziemy w prawie rezonansu.
Jeśli zaczniemy rozumieć prawo rezonansu
i nauczymy się z niego korzystać,
w naszym życiu wszystko stanie się możliwe.

KIM CHCIAŁBYŚ BYĆ?
W życiu nie ma rozwiązań.
Jest tylko działanie sił.
Te siły trzeba umieć stworzyć,
a rozwiązanie przyjdzie samo.
Antoine de Saint-Exupéry

Gdybyś mógł być kimś, kim zawsze pragnąłeś być – kim byłbyś? Gdybyś nie napotkał w życiu żadnych ograniczeń, żadnych uwarunkowań ani nikogo, kto przekonywałby cię, że
twoje marzenia są przesadne lub szalone, śmieszne czy wręcz
aroganckie? Gdybyś więc mógł spełnić swoje pragnienia i gdyby wszystkie drogi i drzwi stały przed tobą otworem – kim
byłbyś wówczas?
Ten problem zajmował mnie już jako nastolatka. Także dla
moich przyjaciół było ważne, kim staną się w przyszłości. Nic
dziwnego. Byliśmy przecież w wieku, w którym ustawia się
zwrotnice swego życia.
Jednak kiedy pytałem o to dorosłych, spotykałem się często
z niezrozumieniem i bezradnością. Wydaje się, że w pewnym
wieku temat „kim chce się zostać” przestaje nas interesować.
W moim przypadku waga tego problemu jednak nigdy nie
słabła. Dziś pytanie to stawiam nawet częściej niż wtedy, ponieważ odpowiedź na nie określa moje życie, określa moje tęsknoty, decyzje, moje oceny, moje przekonania i mój rozwój, zmienia
się świat wokół mnie – a więc całe moje życie.
A jednak i dziś, co mnie zaskakuje, jeśli poruszam te kwestie z kimś z dorosłych, spotykam się z niezrozumieniem
9

i bezradnością. Nawet sam pomysł, aby się nad tym zastanowić, wielu uważa za niepotrzebną stratę czasu. Większość ludzi
w ogóle się tym nie zajmuje. Dlaczego? Gdy jest się przekonanym, że i tak nie można zmienić swojego życia, zastanawianie
się wydaje się bezcelowe…
Przekonanie, że nie jest się w stanie niczego zmienić w swoim życiu, niesie fatalne skutki, ponieważ to właśnie nasze przekonania piszą scenariusz naszego życia.
Najnowsze odkrycia fizyki kwantowej, biologii kwantowej,
nowoczesnej matematyki i epigenetyki, czyli badań mechanizmów dziedziczności, coraz wyraźniej pokazują, że to właśnie
siła tkwiących w nas przekonań pozwala nam stać się takimi,
jakimi chcielibyśmy być, począwszy od zdrowia po chorobę, od
pracy układu immunologicznego po pracę naszych hormonów,
od naszych możliwości samouzdrawiania aż po umiejętność radowania się życiem.
Rzeczywiste ograniczenia egzystują tylko w naszej głowie.
Poza nimi roztacza się przed nami obszar bezgranicznych możliwości. A najważniejsze jest to, że nie jesteśmy skazani w tym
zakresie jedynie na naszą wiarę lub czyste przypuszczenia, ponieważ potwierdza to nauka, której badania umacniają nasze
przekonania, udowadniając nawet, że naszymi przekonaniami
wpływamy nie tylko na nasze życie, lecz na całe otoczenie. Siła
naszych myśli i uczuć może inicjować wszelkie zmiany w naszym życiu, zmiany, których tak bardzo pragniemy.
Siła naszych przekonań może zmieniać nawet nasze DNA,
pobudzać tkwiące w nas siły samouzdrawiania, wnieść do naszego życia szczęście i radość oraz pomóc osiągnąć wszystko to,
co wydaje się nam możliwe.
Niemożliwe jest tylko to, co uważamy za niemożliwe.

Być może jesteś obecnie przekonany, że ta idea nieskończonych możliwości jest nierealna. Wtedy jest to twoje przekona10

nie. Nie ma w tym niczego dobrego lub złego, niczego słusznego lub nieprawidłowego. To po prostu twoje przekonanie
i zgodnie z nim kształtuje się i rozwija twoje życie.
A jeśli twoje przekonania i twój obraz świata bazują
na fałszywych informacjach i nierzeczywistych faktach?

Najnowsze odkrycia naukowe udowadniają za każdym razem
bez cienia wątpliwości, że nasze myśli, uczucia i przekonania
są zdolne do wszystkiego. To one właśnie, pogłębione emocjami, są tym, co tworzy olbrzymie pole rezonansowe. I wszystko
– wszystko na tym świecie – co może współdrgać z tym polem
rezonansowym, jest przechwytywane przez jego wibracje i nie
może działać inaczej, jak tylko współbrzmieć z nim.
Pytanie, które się wyłania, brzmi: „Jakie pole rezonansowe
w tej chwili tworzysz?”. I oto znaleźliśmy się w samym środku
interesującego nas tematu.
Gdybyś mógł być kimś, kim zawsze chciałeś, to kim byś był?
Co ci w tym przeszkadza?

CZĘŚĆ PIERWSZA
ODKRYCIA,
KTÓRE ZMIENIŁY ŚWIAT

KAŻDE ODKRYCIE MA SWÓJ CZAS
Co się dzieje, jeśli wszystkie twoje przekonania bazują
na fałszywych informacjach i nierzeczywistych faktach?

Pierwsza część tej książki może być pewnym wyzwaniem dla
twojego umysłu, ponieważ dotychczas wychodziłeś z innych
założeń odnośnie budowy rzeczywistości. Nie bądź więc zaskoczony, jeśli początkowo twój umysł może się wzbraniać
przed nowym – zobaczysz, czy nie dajesz temu wiary, czy nie
zrozumiesz, czy po prostu to zignorujesz. To, którą reakcję
wybierze twój umysł, jest w gruncie rzeczy nieistotne. Ważne,
byś wiedział, że wszystko to, o czym będziesz za chwilę czytał, jest od dawna zjawiskiem sprawdzonym naukowo.
Jeśli cię to uspokoi, to powiem tylko, że i ja potrzebowałem
sporo czasu, zanim wewnętrznie przyjąłem taki model widzenia świata.
Nie bądź więc zbyt niecierpliwy, kiedy twój umysł będzie
się co nieco borykał z nowymi, naukowo udowodnionymi
prawdami.
Każde odkrycie ma swój czas, zakreślając nowe granice.
Na takiej granicy właśnie znaleźliśmy się.

To bardzo intrygujące móc współuczestniczyć w zmianie
świadomości, ponieważ nowo odkryte prawdy wyraźnie wyjaśniają jej związek z prawem rezonansu i możliwość efektywnego wykorzystania naszych życzeń, by osiągnąć upragnione cele.
15

CZYM WŁAŚCIWIE JEST REZONANS?
resonantia (łac.) = oddźwięk
rezonans = echo, odgłos, oddźwięk, współdrganie

Prawo rezonansu mówi, że wszystko we wszechświecie komunikuje się ze sobą przez drgania i wibracje. Wszystkie rzeczy
i istoty żywe w znanym nam świecie posiadają własną wibrację
– także wszystkie organy i komórki naszego ciała i cała materia. Jeśli zbadamy materię pod względem jej energii drgań,
stwierdzimy, że różne obiekty najczęściej drgają z różną częstotliwością – niektóre drgają z tą samą, inne z podobną.
Znamy to zjawisko z gry na pianinie. Jeśli wywołamy jeden
ton, wtedy wszystkie struny rezonujące z danym tonem, które
rozpoznały go i harmonizują z nim, również wpadają w drgania. Tony mogą być wyższe lub niższe, dopóki znajdują się
w rezonansie – współdrgają.
Wszystko obok nas – ludzie, rzeczy, zdarzenia –
musi spotkać się z polem drgań, które wytwarzamy,
jeśli rezonuje z częstotliwością naszego pola.

Wszystko musi i będzie na nie reagować.
Tak jak wszystkie struny pianina rezonujące z wywołanym tonem muszą z nim współbrzmieć, tak i ludzie, rzeczy i wydarzenia nie mogą nie współbrzmieć, jeśli znajdują się w tym samym
polu drgań co my.
Jaka płynie z tego korzyść, kiedy u innych dochodzi do
współrezonowania z naszą energią?
17

Wtedy zaczyna działać druga podstawowa zasada prawa
rezonansu:
Podobne przyciąga podobne.

Wszystko, co współbrzmi z nami, jest niechybnie przyciągane do naszego życia. To nie zawsze oznacza coś pozytywnego
dla nas. Drgania mogą być np. tak silne, że niszczą materię.
Śpiewak operowy może jednym dźwiękiem swojego głosu doprowadzić do rozbicia szkła, kierując ku niemu w przestrzeni
swoją energię. Jeśli przeniesiona energia posiada te same drgania co szkło, czyli tę samą naturalną częstotliwość co struktura
molekularna szkła, może doprowadzić do tak dużego obciążenia, że szkło pęka.
Oczywiście nie „pękamy” jak szkło. Tak zwana „negatywna
energia wibracyjna”, którą w sobie nosimy, może jednak doprowadzić do drgań takich obszarów w nas, których nie lubimy, lub też przyciągnąć do naszego życia nieprzyjemne, może
nawet wstrząsające doświadczenia.
Zatem ważne jest, byśmy bardzo dokładnie wiedzieli, w jakich wibracjach się znajdujemy i jakie pole rezonansowe świadomie lub nieświadomie budujemy.
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MYŚLI TO MATERIA
dr Dawson Church
Autor jest pionierem badań na polu uzdrawiania, a jego
wyniki wyprzedzają obecne czasy. Wyjaśnia, jak nasze
myśli tworzą materię wokół nas. Opisuje techniki, które
sprawiają, że nasze myśli się materializują i potwierdza
ich działanie. Udowadnia, że Prawo Przyciągania nie
jest jedynie metafizycznym pojęciem, tylko naukową
rzeczywistością. Cytuje nowe odkrycia w epigenetyce,
neurobiologii, elektromagnetyzmie, psychologii, wibracjach i fizyce kwantowej, łącząc każdy krok w procesie,
w którym umysł tworzy materię. Pokazują one, że nasze
umysły posiadają ogromny potencjał twórczy, który możemy wykorzystać do uzdrawiania i realizacji marzeń. Daje nam także wskazówki do stosowania tych niezwykłych stanów mózgu w naszym codziennym
życiu. Gdy myśli stają się rzeczami...

HOLOGRAFICZNY WSZECHŚWIAT
Michael Talbot
Czyżby rzeczywistość i otaczający cię wszechświat
faktycznie były formą Matrixa?? Czy filmowa rzeczywistość może być twoją rzeczywistością? Publikacja
przytacza teorie i wyniki badań fizyków, lekarzy medycyny, psychologów, badaczy psychotroniki, kwantowości i noetyki, które wyjaśniają, że wszechświat może być
gigantycznym hologramem wykreowanym przez ludzki
umysł. Tezy przedstawiane przez Autora wyjaśniają
wiele trudnych do pojęcia zjawisk takich jak telepatia,
telekineza, świadome śnienie i jasnowidzenie. Skupia
się on również na udowodnieniu duchowych nauk
o przepływie energii, sile wizualizacji i religijnych doznaniach oraz wyjaśnia fenomen cudownych uzdrowień. Poznaj naukowe dowody na duchowe doznania.
ZAMÓW JUŻ TERAZ

TO TAKIE PROSTE

www.talizman.pl tel. 85 654 78 35
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KWANTOWA RZECZYWISTOŚĆ
dr Danuta Adamska-Rutkowska,
Danuta Dudzik
Czym jest rzeczywistość? Najnowsze badania dowodzą,
że to co widzimy i możemy dotknąć już nie wystarcza aby
określić materię. Współczesna fizyka kwantowa udowadnia, że rzeczywistość ma wiele wymiarów i jest zupełnie
inna niż nam się wydaje. Autorki, w oparciu o badania
naukowe, szczegółowo analizują bilokację, czyli przebywania w dwóch różnych miejscach równocześnie. Relacjonują własne doznania z miejsc, w których nie mogły
przebywać fizycznie, a jedynie wykorzystując to zjawisko.
Definiują alternatywne rzeczywistości oraz wyjaśniają
czym jest świadomość, podświadomość i nadświadomość jako czynniki wpływające na obraz i interpretację
otaczającego nas świata. Opisują zjawiska paranormalne oraz ich związek z funkcjonowaniem mózgu człowieka. Doświadcz nowej rzeczywistości.

KWANTOWA ŚWIADOMOŚĆ
W KONWENCJONALNEJ NAUCE
dr Danuta Adamska-Rutkowska
Fizyka kwantowa udowadnia, że poza obserwowanym
przez nas otoczeniem istnieje też taka jego część, której nie odbieramy zmysłami. Uzależnienie się jedynie
od zmysłu wzroku nie pozwala dostrzec tego, co wymyka się naszej niedoskonałej percepcji. Jeśli tego nie
uwzględnimy, będzie oznaczało, że sami świadomie
ograniczamy postrzeganie rzeczywistości. Wybitny
polski naukowiec prezentuje najnowsze badania nad
świadomością w ramach konwencjonalnej nauki, czyli
biologii, medycyny i fizyki. Jak się okazało, to właśnie
ona kształtuje naszą rzeczywistość. Autorka przedstawia propozycje rozwiązania niektórych problemów społecznych oraz omawia
niewygodne tematy jak eutanazja i kara śmierci, aborcja, antykoncepcja czy
homoseksualizm. Nowe oblicza świadomości.
ZAMÓW JUŻ TERAZ

TO TAKIE PROSTE

www.talizman.pl tel. 85 654 78 35
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KODY ENERGETYCZNE
dr Sue Morter
Autorka podpowie Ci, jak możesz wdrożyć Kody Energetyczne do swojego codziennego życia. Ta publikacja jest
potężnym narzędziem dokonującym przemiany, bazującym na nauce o fizyce kwantowej, neurobiologii i uzdrawianiu energetycznym, jednak na tyle przystępna, aby
każdy mógł z niej korzystać. Dowiesz się, jak możesz stać
się zupełnie nową wersją siebie – zdrowszą, szczęśliwszą
i silniejszą – już w ciągu kilku miesięcy, a nawet tygodni.
Poznasz siedem Kodów Energetycznych opartych na czakrach. Możesz praktykować zasady uzdrawiania energii
samodzielnie według opisanych w tej książce wskazówek. Pomogą Ci one wyleczyć mentalne, emocjonalne i fizyczne dysfunkcje oraz
stworzyć równowagę i dobrostan w każdym obszarze Twojego życia. Zmień swoje
życie poprzez zmianę energii.

UZDRAWIAJĄCA SIŁA MYŚLI
Igors Kudrjavcevs
Większość naszych chorób i dolegliwości ma swoje źródło w stresie, niepokoju i bezsenności. W obecnych czasach wiele osób nie wie nawet, że znajduje się w stanie
ciągłego napięcia. Tak do niego przywykli, że nawet nie
zauważają objawów permanentnego stresu! Jak osiągnąć pokój wewnętrzny i uwolnić się od nagromadzonego napięcia? Dzięki informacjom przedstawionym
przez łotewskiego lekarza, dowiesz się w jaki sposób
stworzyć indywidualną mapę Pokoju oraz jak jej używać w kontakcie z innymi, odkryjesz odstresowującą
metodę ciepłej dłoni, kontemplacji czy Centrowania.
Poznasz ćwiczenia oddechowe oraz oparte na Qigong, które pomogą Twojemu
umysłowi osiągnąć spokój, uwolnić się od gonitwy myśli, stresu oraz odzyskać
zdrowie. Odzyskaj pokój – wróć do zdrowia!
ZAMÓW JUŻ TERAZ

TO TAKIE PROSTE

www.talizman.pl tel. 85 654 78 35
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JAK OTWORZYĆ TRZECIE OKO
dr Ulrich Warnke
Autor, uznany interdyscyplinarny naukowiec, opisuje w tej
książce, jak otworzyć trzecie oko, i jak dzięki terapiom uzyskać świadomy dostęp do podświadomości. Dzięki tej publikacji przede wszystkim poznasz wszystkie aspekty prawidłowej pracy szyszynki, która ma decydujący wpływ na
otwarcie trzeciego oka. Dowiesz się, jak pracować z energią, rozwinąć intuicję, oraz poznasz zasady psychologii
i uzdrawiania kwantowego. Uzyskasz dostęp do ukrytych
informacji i Twojego kwantowego umysłu, które możesz
świadomie przetworzyć, aby prowadzić lepsze życie. Dostrzeżesz podstawowe informacje na temat swojego zdrowia, a przede wszystkim uzyskasz bezpośrednie wskazówki dotyczące rozwiązania
konkretnych problemów. Czerp z nieograniczonej wiedzy wszechświata.

FIZYKA KWANTOWA NA CO DZIEŃ
dr Ulrich Warnke
Człowiek dysponuje ogromnymi możliwościami umysłu, jednak większość z nas ich nie wykorzystuje. Nie
wiemy nawet, że one istnieją. Ta publikacja pozwoli Ci
wgłębić się w tajniki filozofii kwantowej i odkryć swój
potencjał. Dowiesz się jak przełączyć procesy umysłowe w procesy materialne, które się urzeczywistniają
i manifestują w Twoim życiu. Osiągniesz takie stany
świadomości, w których materia nie istnieje. Poznasz
zasady działania placebo i nocebo na swój organizm.
Dzięki opisanym ćwiczeniom będziesz mógł je zastosować na sobie. Nauczysz się programować matrycę oraz
wykorzystać zasady kwantowości w sztuce uzdrawiania. Ta książka jest Twoim
kluczem do stworzenia nowej rzeczywistości. Stanie się potężnym narzędziem
do lepszego życia. Kwantowość ułatwi Ci każdy dzień.
ZAMÓW JUŻ TERAZ
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Wiesz, jak ważny jest dla Ciebie rozwój duchowy (osobisty).
Masz chęć pomagania sobie i innym.
Zależy Ci na pogłębieniu wiedzy,
którą zdobyłeś wcześniej z książek lub kursów.

Zapraszamy na kierunki:

 PSYCHOLOGIA PSYCHOTRONICZNA
 ODNOWA PSYCHOBIOLOGICZNA
 TERAPIE NATURALNE
 MISTRZOWSKA SZTUKA WRÓŻENIA
• Rozwiniesz intuicję, zdolność jasnowidzenia i nawiązywania kontaktów z duchowymi przewodnikami;
• Nauczysz się stosować w praktyce astrologię, numerologię,
runy, Tarot, hipnozę;
• Otrzymasz z rąk mistrzów umiejętności korzystania z najważniejszych działów wiedzy ezoterycznej;
• Stworzysz zdrowe warunki życia dla siebie i swoich bliskich
zgodnie z medycyną energetyczną i feng shui;
• Poznasz nowych, wspaniałych ludzi, którzy idą podobną DROGĄ.

Twój czas na rozwój!
www.studiumzycia.pl, tel. 609 602 624

15-762 Białystok, ul. Antoniuk Fabryczny 55/19
Warszawa tel. 601 334 441, Częstochowa tel. 500 280 080

Pierre Franckh – ceniony mówca, trener rozwoju
osobistego, aktor i autor bestsellerów. Jego kursy
i wykłady uczą pozytywnego kreowania życia i rozwoju wewnętrznego potencjału. Ten wybitny mówca
pomógł już tysiącom osób na świecie w gruntownej
zmianie życia.

Czy wiesz, że twoje myśli mają moc odmieniania rzeczywistości, a nawet kreowania przyszłości? Twoje pole rezonansowe
oddziałuje na pola energetyczne przedmiotów, ludzi czy energii
istniejących we wszechświecie.
Ta książka pozwoli Ci skorzystać z najnowszego odkrycia fizy
ków – prawa rezonansu. Dowiesz się z niej, czym jest pole
rezonansowe i jak możesz wykorzystać serce, jako potężny
nadajnik pragnień. Nauczysz się tak kierować siłą myśli, by
osiągnąć szczęście w życiu prywatnym i odnieść sukces w życiu zawodowym. Poznasz niezawodne techniki afirmacji, dzięki którym będziesz w pełni kontrolować swoje myśli, by każda
z nich stała się rzeczywistością.

Prawo rezonansu
– narzędzie do realizacji pragnień
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