
Zestroj enie duszy z cialem
Wywiad z J0NETTE CROWLEY - autorlq ksia2ki Soul Body Fusion,
pzeprowadzony pnezVie Pale I lwonq Wirkus podcas audycji
na portalu Awakening Zone.

Vie: Chciatabym zap$a6 o lechnikg So-
ul Body Fusion - fuzjg (zeslroienie) cia-
la z duszq. Moglaby$ powiedzieG w kilku
slowach, co to takiego?

Jonette: To Proste narzgdzie
uzdrawiania, ale takze spos6b na to,

aby na drodze do transformacji jaZni

przd$tna stale na wyzsze wibracje. To

bardzo proste narzgdzie. Chcialabym
to szczeg6lnie podkre6lid - metoda jest

tatwa do zastosowania i szybka do na-

uczenia.

Vie: Mdwisig, ie prawdziwe uzdrowie-
nie nie moie prryiSc z zewnqttz, 2e m0-
ie pochodziG lylko od wewnqtrz i tylko
od nas samych. W iakim stopniu Soul
Body Fusion respekluie to podeiScie?

fonette: Soul Body Fusion w pelni

zanuje to podej5cie. W tym procesie
nie chodzi o to, 2e jedna osoba jest po-

trzebuj4cym, a druga uzdrowicielem.
Chodzi o to, 2e kto6 wspomaga zestro-
jenie naszej dusry zcialem. Czgsto po-

wtarzam,2e gdy to sig dzieje, samemu
nie robi sig tak naprawdg nic, poniewaz
wszystkim steruje nasza duza. Takwigc

to nasze ,JA'zawsze bylo i bgdzie od-
powiedzialne za wszelkie uzdrowie-
nia i transformacje - wysy{a ono in-

tencjg i wprowadza nas w stan, w kt6-

rym moZemy otrzymaito, co w danej
chwilijest dla nas najbardziej wlaSci-
we i najlepsze. To, ze robi to nasza du-
za, a nie jaka6 energia z zewn4trz, jest

w tym procesie szczeg6lnie niezwylde.
Kazdy z nas odbywa r6zne podr6-

2e, mar62ne doSwiadczenia. Nie dalej
jak wczoraj, tutaj, w Kolorado, prowa-

dzilam zajgcia i po raz kolejny zauwa-

zylam, 2e 90% uczestnik6w warszta-

t6w odczuwalo fizyczne zmianY

w trakcie trwania 25-minutowego pro-

cesu. Te zmiany czuje sig od razu. Je-
stem Mistrzem Reiki i tel metodzie za-

wwe towarrys4io przyjemne wraze-

nie, ale tak naprawdg nigdY nie czu-

lam, 2eby w moim ciele dzialo sig tak
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du2o, jak ma to miejsce w przypadku

Soul Body Fusion. Przy tym ostatnim
nastepujE zmiany fitlune, a to co czu-

iemy, to w{a5nie nasza dusza.

Vie: Pr6bowalam wykonywac $oul Body
Fusion, korrystaiqc z twoiei strony inter-
netowej i przyznaig, ie laktycznie wyda-
ie sie to proste. Sgk w tym, ie im coS iest
proslsze, tym bardziei umysl stara sig to
skomplikowad. Gdy czytalam twoiq

ksiqike i praktykowalam fuzig, w pew-
nym momencie pneslalam rozumied, co
robig. Nie wiedzialam nawet, co znacry
miec intencjg, weszlam po prostu w zna-
ny nam wsrystkim mental. Jednak kt6re-
goS dnia przyszlo ol$nienie. Nagle
wszelkie pytania, ktdre mialam, tozpro'
sryly sie iwszystko badzo ladnie poply-
nglo. Albo to tylko moia ocena do$wiad'
czenia, nie wiem. Wiem natomiast, ie
cokolwiek to bylo, zadzialalo. Po prostu
doSwiadcrytam mocy intencii ziednocze-
nia duszy z cialem. Jest to co6, co dzieie
sig nawel miedzy sesiami. Zauwaiylam
te2, ie iesli ogarnialo mnie zniechgce-
nie, aby proces kontynuowac, to moia
dusza radzila sobie lakie i z lym. Cryli
dokladnie tak, jak napisalaS w ksiqice
- cokolwiek sig dzieie, dzieie siq pod
plzewodnictwem naszei dusry i to wta-
Snie ona cryni wsrystkie cuda. Proces
nieiako integruie sie sam w sobie.
Wsrystko to stalo sig dla mnie bardzo
realne i okazalo sig bardzo proste.

Jonefte: I takie jest. Tak jak Powie-
dziatal - gdy za duzo analizujemY,
w6wczas sami stajemy sobie na dro-

dze. Ludzie pytajE, jak zwerbalizowa6
intencjg, jakich sl6w do tego uzy6. Nie-
waznel Niech to bgdzie cokolwiek, co

dziala dla ciebie. Najwazniejsza rzecz,

kt6rej staram sig nauczaf, prowadzEc

Soul Body Fusion, to to, ze nie ma tu

zadnych regut. Proces robi to, c4tm
proces fest. Tobie przytrafilo sig zagu-

bienie, a tu2 po nim do6wiadczyla6
ol6nienia. U niel<t6rych os6b wiele

dzieje sig w ci4gu pierwszych kilku dni.
U jeszcze innych pierwszego dnia, po-

tem nic i wtedy my6l4,2e nie wiedz4,
jak to robi6 albo 2e metoda nie dziala.
Dopiero po jakim6 czasie, gdy spojrzq
kilka tygodni wslecz, zauwa24, 2e ja'

kims zrz1dzeniem losu do ich gabinetu
masazu w ciqgu miesi4ca prrysztotuy-
krotnie wigcej ludzi ni2 dawniej, a oni

sami czujq sig lepiej ni2 kiedykolwiek.
Nie zawsze wigc zauwazamy zmianY

od razu, a nalczg6ciej dopiero wtedy,

gdy spojrzymy na nasze sprawy z per-

spel<ty,ry czasu. Widzi my wtedy, 2e ry -

cie zmieni{o sig i wyglqda inaczej.
Na poczqtku, gdy integrujemy na-

sze vvy2ue wibracje, nie mo2emy



prryj4e wszystkiego naraz, poniewaz
mogliby5my poczu6 sig nie najlepiej.
Dusza wprowadza wigc tylko te wibra-
cje, na kt6re jesteSmy gotowi. Nastgp-
nie ma miejsce integracja i przynr4t-
ufamy sig do nowych siebie samych.
Z czasem nastgpuje kolejna fala czy te2
skok, i cykl sig powtarza. Nie jest to
proces, kt6rym sami zarzqdzamy. Na-
sza wola chcialaby to czy tamto. Jed-
nak gdy w pewnym sensie powierzamy
tg wolg naszej duszy, ona robi doklad-
nie to, co trzeba ito we wla6ciwym dla
nas czasie. Fakt, ze to bardzo pros{
proces, stanowi najwspanialszE jego
czglC Najtrudniejsza jest najczg6ciej
prostota - ten moment, gdy ludziom
wydaje sig, 2e gdy co6 jest proste, to
tueba uczyni( to trudniejszym. A czy
nie byloby wspaniale, gdyby uzdrowie-
nie nie opieralo sig na ci4glych stara-
niach, ale na powrocie do tego, co dla
nas naturalne?

lwona: Wigc jest to proces stopniowy,
a czy zalecasz iego powtarzanie?

Jonette: Owszem, to jest stopnio-
wy proces. Poczqtkowo fuzig trzeba
zrobi(trzy razy - to inicjuje caly pro-
ces. Natomiast ksi7ka: W jednoki
duszy i ciala (Soul Body Fuslon) odpo-
wiada na wiele pytan, kore mog4 sig
pojawi6. Uczg wigc, aby SBF zrobi6
raz, powt6rzy( Lydziefr p6lniej, a po-
tem za trzy tygodnie. Tak, 2eby orga-
nizm mial czas sig przyzwyczai1.
W zaden spos6b nie da sig przedaw-
kowa6, poniewaz procesem zarz4dza
nasza ausza.

Vie: Nie da sig tego ztobif nz i na za-
wsze? W ksiqice przeczytalam rdwniei,
2e zwiqzek naszego ciala z dusz4 iest
bardzo dynamiczny. Moglaby$ powie-
dzieG coS wiecei o lym?

Jonefte: KiedyS wydawalo mi sig,
2e nasza dusza w pewnym sensie przy-
twierdzona jest do ciala. I gdy raz uda
nam sig jE ,,uciele6nii", to wszystko jest
ju2 zrobione. Potem zdalam sobie jed-
nak sprawg, ze to nieustanny taniec,
kt6ry nie ma kofca. Przechodzimy
w Swiat duszy, w Swiat ducha i Swiat
jedno6ci. Dusza jest wigc bramq
do 6wiata kwantowego. I ci4gle sig
zmienia, nie jest statyczna. fo, co n1-
skujemy, otwierqqc sig na WigkszE
Jai6, jest n iewiarygodne, nieprzewidy-
walne, nieliniowe i umacnia nasz kon-

takt z reszQ Wszech6wiata. Nie chodzi
tylko o to, ze nagle rtuj"ry sig zdrowi,
bardziej ugruntowani i magnetyczni
w stosunku do tego, czego pragniemy.
Raczej o to, ze co5 w nas sig zmienia
i stajemy sig pelniejszq wersjE siebie.
WersjE, kt6rE zawsze byliSmy, ateraz j4
uznajemy. Jest to wigc proces bardzo
dynamiczny, nieprzewidywalny i nie
zachodzi jednej nocy.

lwona: Czy moglabyS zdeliniowac, czym
jest wedlug ciebie dusza?

Jonnette: To dobre py{anie. W ca-
lej ksilce u4.^ivam szeregu r62nych
sl6w na okre6lenie duszy. Robig tak
cho6by dlatego, ze na przyklad Polska
jest krajem katolickim, ja r6wniez dora-
stalam w wierze katolickiei i uczono
mnie, ze dusza ma grzechy. Ju2 jako
dziecko wiedzi alam, 2e moja dusza jest
pelna grzech6w. Nie sqdzicie wigc chy-
ba, ze ktoS chcialby miei co6 takiego
w swoim ciele. orawda? Ale w istocie
wiezg,2e dusza czy duch to - m6wi4c
bardziej naukowo - nasze wy2sze wi-
braQe, wlisze wltmiary poziom jed-
no6ci. Brama do tego, co jest niewi-
dzial nym Swiatem. Wierzg te2, 2e znaj-
duje sig onazawszev,ry2e1, aco zaLym
idzie, ma szersz4 perspektywg. Nie jest
to wigc tylko ta czg56 nas samych, kt6-
ra reinkarnuje sig, je6li w reinkarnacjg
wierzycie. Sq to drzwi do czego6 zna-
czenie wigkzego ni2 my.

lwona: Podoba mi sie ta definicja.
Jonnefte: Dzi9kuj9.

Vie: Dlaczego takie waine jest, aby$my
znaidowali sig w swoim ciele?

Jonefte: Jak wigkzo66 z tych, kt6-
rzy s4 na Sciezce duchowej, mialam
niegdy6 dwa Swiaty - jeden byl {izycz-
ny, a drugi duchowry, i w obu pr6bowa-
lam af najlepiej, jak potrafilam. Przez
my6l mi nie przeszlo, ze mogg co6 tra-
ci6 dlatego, 2e nie sq one ze sob4 zin-
teSrowane.

Medytuj4c, zostawialam sw6j fi-

4rczny 6wiat i odchodzilam dalej i da-
lej - bylam w tym naprawdg dobra.
W kt6rym5 jednak momencie zdalam
sobie sprawg, 2e by( mo2e brakuj4cy
fragment to wla6nie przeniesienie me-
dytacji, przeniesienie calej tej wielko-
5ci, blogo6ci i milo6ci, jakq odczuwamy
w czasie medytacji, do naszego ciala.
Zwykli5my umniejsza6 jego wazno56,
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sprowadzaj4c je czgsto do worka na
ko6ci, uwazamy, 2e nie do56, ze kt6re-
go5 dnia i tak umrze, to w dodatku jest
pelne grzech6w, przewinieri, zbyt, gru-
be czy za chude. UmniejszaliSmy mu
do tego stopnia, ze w kt6rym6 momen-
cie pelnia naszej boskiej obecno5ci
prawdopodobnie uznala, 2e wcale nie
chce w nim mieszkad.

A wigc chodzi o u6wiadomienie
sobie - w odr62nieniu od tylko i wyl4-
czenie my5lenia - 2e naszym zada-
niem jest by6 bosko6ci4 uciele6nionq
w bardzo fizyczny spos6b. Chodzi
o wniesienie tych boskich wibracji,
tych v',yiszych energii w siebie same-
go, w swoje cialo i pol4czenie siebie
samego ze sobq.

Puez wigkszo66 czasu wszystko
robili6my, wykonywali6my jako odrgb-
ne podmioty - juz samo u6wiadomie-
nie sobie tego jest glgboko pzeksztal-
caj4ce. Chodzi o ten moment, w kt6-

rym zdajemy sobie sprawg, ze byli6my
podzieleni niejako na dwie czg6ci
i w kt6rym od razu pragniemy sta6 sig
calo6ci4 i zacz4( Sciqga6 do naszego
ciala wazne do6wiadczenia. Dzi6
wigc, gdy medytujg, staram sig by6
bardzo obecna w swoim ciele i nie
odlatprua6, jestem jednocze6nie bar-
dzo wielowymiarowa. W taki oto spo-
s6b wszystkie moje do6wiadczenia
duchowe wplywajq do mojego zycia.
Wcze6niej nie bylo tego przeplywu
i stanowily one oddzieln4 czgS( do-
Swiadczania - za takie je tez uwaza-
lam. Dostrzegacie w tym podobief-
stwo do swoich do6wiadczeri?

Vie: Tak, bardzo duio medytowalam
w przeszlosci. Kiedy jednak 0 tym p0-
mySlQ, t0 faktycznie czuie, iakby l0 bylo
p0przednie 2ycie. Czy moiemy olwarcie
Vz]fznaq ie medytacja mo2e zwyczai-
nie uhudniac luzjg ciala z duszq?

Jonette: Typowa medytacja sama
w sobie to Swietny spos6b na uciecz-
ke. Jest cudowna, bo przypomina wa-
kacje. Jednak to wlaSnie zrozumienie,
jak wazne jest przeniesienie tego
wszystkiego do domu, do naszego
cial4 i bycie $m domem, jest tutaj
najistotniejsze. Czasem slyszy sig lu-
dzi, kt6zy m6wiq, ze podczas medy-
tacji czujq sig jak w domu. OK, ale czy
nie bytoby milo, gdyby6my bgdEc wla-
Snie tutaj, mogli sig tak czuC? Dlatego
wlaSnie podczas procesu fu4i ciala
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z dusz4 proszg ludzi, aby przez caly
czas byli obecni, mieli otwarte oczy
i byli Swiadomi tego, co czujq.

Tak wigc proces medytacji sam
w sobie owszem, jest przeszkodq. Ni-
gdy nie m6wig jednak, ze medytacja
stanowi przeszkodg w byciu pelnym,
poniewaz jest ona pewnego rodzalu
darem. Teraz jednak opiera sig na by-
ciu obecn4 i uciele6nion4. Wcze5niel
natomiast byla fruwaniem w prze-
stworzach.

Vie: Dlaczego lak trudno uhzymaf du-
sze w ciele? Dlaczego tak trudno jest
by6 obecnym?

Jonette: Zadalam to py.tanie wczo-
raj podczas warsztat6w, kt6re prowa-
dzilam. W odpowiedzi uslywalam,2e
dzieje sig tak dlatego, poniewaz nasze
cialo odczuwa b6l, a v',y2sza jrtfr nie
chce przebywa6 w tym, co nas boli.
Do6wiadczaj4c wigc traumy uy 2alu
- uciekamy. Inna mozliwo6d jest taka,
2e nasza duchowa jrt6 nigdy tak na-
prawdg nie zostala pvez nas pvyj7ta,
w zwiryku z c4m zawue czuli6my sig
oddzieleni i wyobcowani. Nie moze-
my zatem w pelni zaangiowa( sig
w to, aby by6 tutaj. Niekt6rzy z nas
z kolei, tuz po narodzinach, stwierdzili,
ze wcale nie chcieli wracat na Ziemig.
Dlatego nigdy tak naprawdg nie sa za-
angazowani w to, aby tu byi. Swoje zy-
cie spgdzajq na szukaniu sposob6w, jak
sig z niego wydosta6.

Vie: Wigc to znaczy, ie nasza dusza nie
chce doSwiadczad haumy?

Jonette: Z do6wiadczenia wiem,
2e po urazie zachodzi w ludziach pew-
nego rodzaju rozszczepienie. Osoby
z siln4 traumE niemal rozpadajq sig
na kawaleczki. W przypadku ,,normal-
nej" traumy czg6( duszy rozszczepia sig
i m6wi: 

"Ojej, ten 6wiat jest okropny
i chyba nie chcg tu mieszka6, pozosta-
ng w wy2szych wymiarach". Trauma
zatem rozszczepia duszg. A im jest ona
wigkva (trauma), tym bardziej jeste-
5my odlqczeni. Ten proces mo2e za-
chodzi6 stopniowo, az do mornentu,
w kt6rym nawet nie zauwazamy, 2e
nas tu nie ma.

Zastanawiamy sig, dlaczego jeste-
Smy chorzy albo mamy depresjg, albo
czemu nie mo2emy fizycznie przeja-
wi(, czego pragniemy. Moim zdaniem
przyczyna le2y w tym, ze nie jeste6my
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w pelni obecni. Widzicie, nasze pole
energii jest elektromagnetyczne i dzia-
la jak magnes, a ten moze byd slaby
lub silny. Czgsto powtarzamy afirma-
cje typu: ,,ChcA tego, chcg tamtego,
czemu wcig tego nie mam?". Tym-
czasem pozostajemy siabym magne-
sem, poniewaz nie jeste6my w pelni
obecni. Tak wigc, uciele5niajqc wyz-
sze aspekty naszego ja, naszej duszy,
tworzymy silniejsze pole elektroma-

Bnetyczne. Mozecie wyobrazii so-
bie, 2e stajecie siq mocniejszym ma-
gnesem, kt6ry przyci4ga i manifestu-
je to, czego pragniecie. Stajecie sig
magnesem, kt6ry odpiera negatywne
zdauenia, choroby i nieudane zwig-
ki. I w ten spos6b zycie staje sig la-
twiejsze, poniewaz wigksza czg56 nas
samych bierze udzial w grze.

Vie: 0d dawna zmagam sie z tym, aby
pelniei przeby$rac w ciele. To chyba mo-
ie najwigksze uryzwanie. Bralam udzial
w wielu kursach, wykonalam wewnetrz-
na prace, ale w dalszym ciqgu moim
problem bylo to, ie problem byl, a nie
bylo mnie!

Jonefte: Dokladnie!

Vie: Do spr6bowania SBF - od tamlej
p0ly fruwam mniei, a moie mieszkanie
nigdy wczeSniej nie bylo lak wysprz4ta-
ne, iak dzisiai.

Jonette: Pigknie. WyraZnie wida6,
2e rezultaLy przejawiaj4 sig na r6zne
sposoby. fy, na prnlldad, czujesz sig
bardziej obecna, a twoje mieszkanie
jest czyste. To prawie tak, jak gdyby na-
sza wibracja zmieniala wibracjg oto-
czenia, wszelkiego balaganu czy nie-
czysto6ci, a nawet zwigk6w. Zv'ryuq-
nie wiesz ju2, 2e nie mo2ez czego5
wttrrymaC t-atwiej jestwigc albo upo-
ra( sig z czym6 niewielkim, albo z tego
zrezlgnowa(... Stawiamy sobie pyta-
nia typu: ,,Co mnie blokuje?" i stwier-
dzamy: ,,Och, muszg nad tym praco-
wa(". - Ot6z nie. Nie musisz. Wystar-
czy,2e znfdziesz sig w swoim ciele.

Vie: A wsrystko zadzieie sie samo,
lwona: Dokladnie.

Jonette: Wazne, 2eby pamigta(,2e
Soul Body Fusion nie jest panaceum
na wszystkie problemy. Nie mogg obie-
ca1, 2e je6li zaunieu jq stosowa6, to
nagle rak, cukrzyca czy alkoholizm
zniknq. Powodem, dla [<t6rego powsta-

la ta kigka byloto,2e coraz wigcej lu-
dzi, kt6rych tego uczytam, pisalo
do mnie e-maile o swoich bliskich.
O tym, co dzia{o sig z ich dzietmi lub
mezem, albo rodzinE siostry czy te'2
osem - historie uzdrowieri, transforma-
cji. Byly one tak niezwykle, 2e sama za-
czglam zastanawia6 sig nad tym, iak
co6 tak prostego jak SBF mo2e by(
przyayn4 tak wielkich zmian. Z na-
ukowego punktu widzenia nie wiem,
jak to wyja6ni6, ale te niezvrykle histo-
rie, w tym wyleczenie z raka, staly sig
dla mnie inspiracj4 do napisania ki4z-
ki. Nie mogg jednak obiecaQ 2e bg-
dzie ona dziala( na kazdego. Jednak
do6wiadczenie pewnego rodzaju
uzdrowienia, stosunkowo natychmia-
stowego, kt6re oczywi6cie dopiero roz-
poczyna jaki6 proces, jest czym6 niesa-
mowitym.

Vie: GdybyS miala poda6 pewne wficz-
ne, iak samemu przeprowadzid luzie
ciala i duszy, to iak one wygl4dalyby?

Jonefte: Je6li robisz SBF dla siebie,
to usi4dZ prosto na krzeSle i ul6z swoje
dtonie odwr6cone ku g6rze. W posta-
wie przyj mowa nia wyrrt intencjg. Do-
brze, je6li nie jest ona w 2aden spos6b
zawgzana slowami typu: ,,ChcA pozbyC
sig zapalenia zatok". Nie ma potrzeby,
aby6my ograniczali duszg. Powiedzmy
po prostu: ,,ChcA, aby moja dusza,
duch, bosko56, wy2sze ja. . . (uzyj takie-
go slowa, [<t6re jest ci najblinze) przy-
szla do mnie na stale". Nastgpnie sie-
dz4c puez 10 minut (ale nie medytu-
j4c), zacznij obserwowa6 swoje cialo.
Moze nagle zacznie burczed ci w brzu-
chu, dostaniesz zawrot6w glowy, po-
czuiesz sig lekko, cigzko, smutno,
a moze zachce ci sig plaka6? A moze
nie pojawi sig nic szczeg6lnego.
Po prostu zauwa2to, co czujesz. Po 10
minutach zr6b puewvg. Jest to chwila,
podczas kt6rej w{4czasz moment pau-
zy. Napij sig wody, poniewaz ten pro-
ces uwalnia tokyny w kom6rkach, i je-
Sli nie pije sig wody, moze rozbole6 nas
giowa. Niekt6rzy nastgpnego dnia od-
uuwaj4 nawet mdlo6ci, poniewaz fi-
zycznie rzecztlwi(;cie zac4namy sig
zmienia6. Odpocznij wigc kilka minut,
a nastgpnie zt4sam4 intencjq usi4dZ
na koleine 10 minut.

fzy nlwazniejsze punkty do za-
pamigtania to: intencja, obecno56
i obserwacja tego, co sig w nas dzieje,

Nasze pole
energii jest
elet{romagne-
tyczne i dziata
jak magnes,
a ten moie byi
$aby lub silny.
Czqsto powta-
rzamy afirmacje
typu: ,,ChcA
tpnn  nhnpr v v w t  v '  ' v Y

tamtego, czemu
wciEi tego
nie mam?".
Tymczasem
p0z0stajemy
stabym
magnesem,
p0niewaz
nie jestesmy
w petni obecni.
Tak wigc,
ucieleSn iajqc
\/Vy2sze aspekty
h . d r ^ ^ ^  i ^

i ldJr.EUU Jd,

naszej duszy,
tworzymy
silniejsze pole
elektromagne-
tyczne. Mo2ecie
wyobrazii
s0bie,
2e stajecie sig
mocniejszym
magnesem,
kt6ry pzyciqga
i manifestuje to,
czeg0
nr rnn ipn ioy r  q v r  i l v v r v .
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bez pr6by analizowania czegokol-

wiek. Chodzi o nieanalizowanie zda-

ueflzpueszlo,ilci, nP.: ,,O ranY, czujg

swoje lewe ramig, to na Pewno ten

wypadek samochodowY". Nie. Nie

chodzi o to, aby5cie wchodzili w swo-
je hislorie, bo wtedy stajecie sig men-

talni, zamiast by6 obserwatorem. Nie

pr6bujcie tez niczego naprawia6. Je6li
wigc co5 dzieje sig po twojej lewei

stronie, a po prawej nie dzieje sig nic,

nie pr6buj przeci4ga( tego na drug4

strong. Po prostu obserwuj i ufaj, 2e

dusza steruje calym procesem. To ta-

kie proste.

Vie: Dlaczego dlonie maiq byd skierc-
wSne ku g6rze?

Jonette: Wszystko, cze1o uczQl

pochodzi z mojego do6wiadczenia. Po-

niewa2 SBF po prostu PrrysAo do mo-
jego zycia, to cala reszta iest niekoricz4-

cym sig odkrywaniem i ekPerymento-

waniem. ledn4 z rzecry, I<1614 zauwa-

a1lam, bylo to, jak ludzie reagowali

na to, co czuli w dloniach. M6wili, ze

mieli wra'zenie, jakby wchodzil w nie

laser, albo 2e czuli energig, Swiatto itp'

Dlatego tez dlonie uslawione sq ku 96-
ue - czakry w nich s4 waznYmi o6rod-

kami otrzymylvania. Skierowane s4

tak, aby przyjmowa6, nie PowinnY bY6

przykryte.

lwona: Dlaczego proces trzeba powl6'
rzy6 dwa tazy- z tzedtt? Kiedy opisywa-
la$, iak to r0bi6, poczulam plzesuniqcia
energii$, swoim ciele.

Jonette: fak, ju2 samo m6wienie

o tym stymuluje proces. Dzieje sig tak

dlatego, 2e wszysal pragniemy sig te-

go nauczy6. Kazdy wigc, kto nas teraz

slucha lub cz)'ta te slowa, otrzymuje

indywidualnE fuzjg. Nie moZna tego

zahamowa6, m6wiqc sobie na PrzY-
klad, 2eby jeszcze nie zaczYnai, bo

dlonie nie s4 ustawione ku g6ze, cry

co5 podobnego. Dusza reaguie na-

tychmiast na twoje zainteresowanie
niq i odpowiada, wchodz4c do ciala
jeszcze glgbiej. A dlaczego dwa razy?

Zauwazylam, ze jeSli mam 20 c4 te2

30 minut z klientem, to sesja jest sku-

teczniejsza, je6li robig dwie dziesig-

ciomi n utowe przerv\.ry energetyczne,
ni2 gdybym miala robi6 jedn4 sesjg

trwajqc4 20 minut. Ta kr6tka przerwa

sprawia tez, 2e sesja przebiega szyb-

ciei. Je6li nie ma czasu na dwie 10-mi-

nutowe sesie, to wtedY robimY na

przyklad pigciominutowe.
Chcia*aby m zaznaczY Q 2e n ie obo-

wiryu14 tu 2adne sztywne zasady. lst-

niejq jedynie proste wytyczne, o kt6-

rych powiedziatam, a kt6re odkrylam

w procesie nauczania SBF na calYm

5wiecie.

Vie: Podczas luzii dusza $,chodzi do
ciata?

Jonette: Tak. Sci6lei m6wiqc, to na-

sze cialo wchodzi w duszg. Zazwyczal

m6wig, 2e to dusza wchodzi do ciala,

ale w rzeczywisto6ci jest na odwr6t.

Wygl4da to w ten spos6b, 2e wciry. 1e-
ste6my na Ziemi, jednak w ciele nastg-

puje przeskok jako6ci.

Duszamawy2szq wibracjq od cia-

la, poniewaz nie jest obciTona 89sto-
5ci4 materii. Cialo posiada oczywi6cie

wigkzq ggsto56, poniewaz jest przeja-

wione tu, na Ziemi. Zar6wno jednak

dusza, jak i cialo mog4 zosta6 zestrojo-

ne. OczywiScie dusza nie moze stai

sig cialem, a cialo nie mo2ebyt dusz4.

Chodzi jednak o co6 wigcej - one za-

zwyaq nie grajE w tym samym zespo-

le. A je5li ju2 gra14, to nie wspierajq sig

tak, jakby mogly. Soul BodY Fusion

WYWIAD

harmonizuje wigc wyzsze wibracje

duszy w taki spos6b, abY cialo czulo

sig wzmocnione i podniesione na du-

chu. Nastgpuje scalenie.

Vie: A pigkno tei techniki polega tei
na tym, ie moiemy stosowa6 ia nie tyl-
ko na sobie.

Jonefte: Tak. Zachgcam, abY za-
pozna1 sig z taigk4 Soul Body Fusion

W jednoici ciala i duszY lub wzi46

udzial w jednodniowych wanztatach,
podczas kt6rych mozna do5wiadczYd

otrzymania fuzji od kogo6 innego.

Oczywi5cie ksigzkg mozna przecztfat

dla siebie i fuzjg robi6 samemu, jednak

fizyczny dotyk dloni innego czlowieka

i obseruowanie tego, jak ten kto6 sig

zmienia, a takze dostrzeganie tego, jak

sami sig zmieniamy, jest pigknym do-

Swiadczeniem. Wspaniale jest wigc

pralctykowanie nie tylko na sobie.

Wszystko, co musimy zrobi6, to Po
prostu umieSci6 swoie palce na pal-

cach drugiej osoby w taki sPos6b,

aby jej rgce i palce skierowane byly

w d6l - nie przykrywamy calYch dlo-

ni. Jak widad, jest to prosta metoda,

kt6r4 mozna stosowad takze na odle-

9lo56. Okre6lamy intencjg i vtyobraia-

my sobie, 2e ta druga osoba jest z na-

mi. W taki spos6b PrzeProwadzam
wiele sesji przez telefon. Ko5 mo2e

znajdowa6 sig w Europie, podczas gdy
ja jestem w Kolorado i siedzg na sofie

z dlofimi zwr6conymi do dolu. Proszq

swoich klient6w aby zwr6cili swoje

dlonie do g6ry izaprauam, abY m6wi-

li o tym, cozauwi4w ciele. Doszlam

do wniosku, 2e poniewaz jest to praca

ze Swiadomo5ci4, tak naPrawdg nie

wymaga zadnego fiztlcznego dotyku,

co czyni caly proces jeucze bardzidl

maStcznym.

Vie: Pozw6l, ie wl6c9 na moment
do pneprowadzania fuzii na innych'
Jednym z moich pierwszych doswiad'
czef byla sytuacia, kiedy calkiem nie'
dawno ktoS rozzloScil sie na mnie'
Wiem, ie tak naprawdg wcale nie cho'
dzilo o mnie, ale t0 nie zmienia laktu,2e
tego dnia to wla6nie ia stalam sig obiek'
tem zainteresowania tei 0s0by. Moia re'
akcja byla nastqpuiqca - nie zrobilam
nic. Czulam natomiast, ie moie wibm'
cje ulegly zmianie z powodu fuzii, ktOrq
robilam kilka dni wcze$niei. Czulam siq
silna, ugruntowana i... nie minelo pare
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Zazwyczal
m6wiq,
2e to dusza
\,Vchodzi
do ciata,
ale w rzeczywi-
stoSci jest
na odwr6t.
Wyglqda to
w ten spos6b,
2e wciq2
jesteSmy
na Ziemi,
jednak w ciele
nastQpuie
przeskok
jakoSci.
m
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minut, gdy ta osoba sama zaczela siQ
$mia6. To bylo doSd zaskakui4ce i po-
slanowilam, ie chce zrobid ieszcze wie-
cei SBE, bo naPrawdg dziala'

Jonette: Ta osoba naPrawdg sig ro-

zelmiala?. Najpierw byla zla, a chwilg

p62niej zacz$a si g 6m ia6?

Vie: Tak. Tak wla3nie bYlo.
Jonette: Cudownie! CdY leste6mY

w pelni obecni i SwiecimY wlasnYm

Swiatlem, mozemY wP\w a(. na rzeczY

wok6l siebie. Sytuacie i ludzie zmie-

niajq sig, poniewaz na pewnym pozlo-

mie czujE nasze harmoniine wibracje.

Nie chodzi o to, 2ebY kogokolwiek

naprawiad. Naszym zadaniem iest
by6 Sob4 w takim stoPniu, kt6ry

sprawia, 2e Swiat wokd nas sam za-

czyna sig zmieniad.

Vie:W listopadzie 2013 r. poptowadzisz
w Polsce koleine warsztaly SBF' Czy iest
to tylko wslqp do iei metodY?

Jonefte: Ceneralnie sq dwa Po-
ziomy nauczania procesu - kto6, kto

we2mie udzial w moich warsztatach
(lub u innego nauczyciela), otrzyma

certfikat. Natomiast iu2 po przeczy-

taniu ksigki spokojnie mo2na robi6

fuzjg ciala z dusz4 na sobie i innych,

i do tego zachgcam. Nie otrzymuie sig

jednak certy'fikatu, bo nie zagwarantu-
jg, ze kto5 zrozumie ksilkg - nie

zkidym mogg sPotka6 sig osobi5cie,

nie wszystkich znam i nie kazdY ma

mo2liwo56 wzigcia udzialu w moich

warsztatach. Wlafciwie to s4 trzy po-

ziomy. Poziom pierwszy, gdy czyta sig

ksiq7kg i po prostu praktykuje. Drugi,

gdy jest sig certfikowanym prakty-

kiem, gdy wcze6niej wziglo sig udzial

w jednodniowym lub dwudniowYm

warsztacie. Trzeci poziom jest wtedy,

gdy chcemy naucza(innych, jak robi6

SBF. W6wczas spotykamy sig na czte-

rodniowym szkoleniu nauczYcieli,

kt6re ma na celu pogtqbid cale do-

6wiadczenie, ale przede wszYstkim

nauczy1 tego, iak komunikowa6 SBF

innym, jak nauczaC tego w sPos6b in-

spiruj4cy dla innych.

lwona: Czy ksiqikq .9oul Body Fusion
moina przeczytad w igzyku polskim'
gdzie ia kuPic?

Jonette: NajlePiei Po Prostu wPt-

sa( w wyszukiwarkg \4u{ w iezyku pol-

skim.
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Wierzq, 2e leSli
zaczniemy
od tego,
aby byO pelni4,
to wtedy cata
reszta stante siQ
du2o prostsza.
Uzdrowienie
staje siq wtedY
nie jako
produktem
u00cznym,
ale peinia
nie poprestaje
na tym, tylko
roSnie i roSnie
do momentu,
a2 stajemy siq
- i ^  i n n r n r n
ilrq JUJr.u4E

bardzi e1 .
A2 jesteSmy
pelni4 nie tYlko
z rym, czym
mySleliSmy,
2e jesteSmy,
ale tez z catYm
WszechSwia-
Iem.
W

Vie: Ksiqikg opublikowalo w zeszlym to'
ku Wydawnictwo Bialry Wiatr (www.bia-
lywiatr.com).
Mam jeszcze iedno pytanie dotycz4ce
Soul Body Fusion. 0d iakiego$ czasu
praktykuie $wiadomy oddech, a 0d nie'
dawna takie SBF. lm bardziei zglebiam
obie techniki, tym wigcei zaczynam d0-
stnegac miqdzy nimi podobienstw. Czy
ja to sobie WmySlilam, czy one na'
prawdg maiq ze sob4 duio wsP6lnego?
Chod moim skromnYm zdaniem Soul
Body Fusion iest nieco plostsze i poma-
ga mi w zintegrowaniu oddechu.

.fonette: Nie sqdzg, ze ci sig wYda-

ie. Nigdy nie studiowalam Swiadome-

go oddechu i chyba nie robig tego naj-

lepiej. Kiedy zaeynam 6wiczy6 oddy-

chanie, zvvykle wYtrzYmujq minutg,

a potem mi sig nudzi i wszystko zapo-

minam. Mozna by pomY5le6, ze komu6

takiemu jak ja sztuka 6wiadomego od-

dechu przychodzi zlatwoki4. Tak ied-
nak nie iest. Robig wigc Soul Body Fu-

sion, zakladaj4c, ze moja dusza przy-

niesie mi wszystko to, czego potrzebu-
jg w danej chwili. CdYbY 5wiadomY

oddech byl dla mnie wla6ciwy, pewnie

bym go praktykowala, a tego nie robig.

Tak wigc dla niekt6rych jest oddech,

a dla niekt6rych Soul BodY Fusion.

Z natury jestem trochq leniwa, a SBF

dzia{a niemal natychmiast. A zatem nie

nydaie mi sig, 2e sobie cokolwiek wy-

my6lita5, ale zgodzg sig z tym, 2e Swia-

dome oddychanie moze bY6 nieraz

trudnieisze od Soul BodY Fusion, bo

podczas tego drugiego nie robisz nic,

tylko siedzisz i obseruvujesz.
My6lg, 2e skoro Soul BodY Fusion

to nic innego jak bYcie sobq na wYz-

szym poziomie , mo2na tak naPrawdq

pralqkowa6 wszystko to, do czego nas

ci4gnie. JakEkolwiek praktykg ducho-

wq sig stosuje, czy wierz'lsig w sprawy

duchowe, czy nie, nie ma tak naPraw-

dg znaczenia. Dusza w nas wierzy, na-

wet jeSli my w ni4 nie wlerzYmY. Nie

jest wigc istotne, jakie kursy sig lubi,

do czego nas ci4gnie. R6bmY to, co

czujemy, bo to nic innego, iak przejaw

nas samycn.
Ludzie zwykle zaczYnai4 robi(

pewne rzeczy wtedy, gdy pragn4

uzdrowienia lub nie mog4 da6 sobie

z czym(; rady. Czgsto jednak poprzesta-

j4 na tym. A ja wierzg, 2e jeSli zacznie-

my od tego, aby by6 Pelniq, to wtedY

cala reszLa stanie sig duzo prostsza.

Uzdrowienie staje sig Medy niejako

produl<tem ubocznym, ale pelnia nie

poprzestaje na tym, tylko ro6nie i ro6nie

do momentu, az stajemy siq ni4 ieszcze
bardziej. Az jeste6my petniq nie tylko

z tym, czym my6leli6mY, ze jeste6mY,

ale te2 z calym Wszech6wiatem.
I jeszcze jedno. CdY Patrze teraz

za okno i widzg rudzika, [<t6ry siedzi

sobie na galgzi, oraz topniejqcy Snieg to

my5l9,2e jednym z Powod6w, dla kt6-

rych popsuli5my nasze relacje z Matk4

Ziemiq jest to, 2e nie potrafimy poczut

siebie samych, a co dopiero.14 jako 2y'

wq istotg. Wierzg, ze gdY uda nam sig

pol4czy ( z nauy m ci atem, natu ral nym

bgdzie l4czenie si1 z Planeq w taki

spos6b, w jaki robili to rdzenni miesz-

kaficy. Wtedy nienaturalne stanie sig

dla nas wyrz4dzanie k"zYwdY Ziemi.

A zatem pierwszY krok w kierunku

zmiany naszej planety to dla kazdego

z nas bycie calo5ciq.
To pigkna wifa, a Poniewaz Swia-

domo56 zmienia sig bardzo szybko i ro-

bi to gwahownie, wigc nie ma Powo-
du, 2eby6my nie mogli zobacry( rezul-

tat6w tego jeucze w fYm 2Yciu.

lwona: To brzmi cudownie' Bardzo dzig'
kujemy za tozmowQ,

Jonette: Dzigkujg Cieszq sig, ze

moglam by6 tu dzi6 z wami.

Wywiad pochodzi z kwietniowei
internetowei audycji Czas Tworzenia

(www.AwakeningZone.com) o rozwoju
duchowym i osobistym i zostal przekazany

redakcji W Przez wydawnictwo
Bialy Wiatr.

Tytul i podkre5lenia pochodzq od redakcii.

KsiA2ka do nabYcia m'in. w Galerii
przy ul. Twardei 7 w Warszawie,

MagazYnie WYsYlkowYm
oraz w Sklepie Internetowym

www.sklePkormoran.Pl


