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Ci, którzy tańczą uważani są za głupców przez tych,
którzy nie słyszą muzyki.

– Angela Monet 
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Pochwały dla książki

Według Cyndi, uzdrawianie energią ma moc przemiany 
wszechświata.

– Dr Scott Peck oraz Shannon Peck,
założyciele organizacji Love Center 

Cyndi Dale ma dar ukazywania ludziom tego, w  jaki sposób 
przeistoczyć filozofie duchowe w praktyczne, codzienne procesy. 
Jej wspaniałe książki uczą, jak uzdrowić umysł, ciało oraz duszę, 
tworząc życie, którego od zawsze pragnęliśmy.

– Tina Johnson, pomysłodawca i producent
programów telewizyjnych oraz radiowych

Mind, Body & Spirit (Umysł, ciało oraz dusza) 
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Kundalini: 
Sekretna ścieżka 

Wyobraź sobie, jak otwierają się drzwi – drzwi, 
o których istnieniu wcześniej nie wiedziałeś. Zza 
drzwi dociera do ciebie struga światła, z trudem 
udaje ci się złapać oddech ze zdziwienia. Czym 
jest to światło? Skąd pochodzi? Co powinieneś 
z nim zrobić? 

Nie jesteś pewien, jednak odczuwasz na-
tychmiastowe zmiany w  ciele. Czy to światło 
jest sekretną, błyskawiczną dietą, dodatkowym 
kieszonkowym, sercem bijącym w  tym samym 
rytmie? Czy wydaje ci się, że to wskazówka do 
lepszego życia seksualnego? Rumienisz się. Poza 
pragnieniem świętowania, wzięcia udziału w gali 
życia, dostrzegasz również narastającą potrzebę, 
którą mógłbyś nazwać wyłącznie duchową. Je-
dyny sposób, w  jaki można to opisać jest taki: 
czujesz się wezwany. Czujesz się powołany przez 
świętych, którzy obserwują twoją energię i zna-
ją twoją prawdziwą duszę. Jest coś niezmiernie 
ważnego, co musisz zrobić na tej planecie, a  to 
światło pomoże ci to osiągnąć. 

Rozglądasz się, nie będąc pewnym czy chcesz, 
aby ktokolwiek dostrzegł efekty twojej przemia-
ny, zwłaszcza ci, którzy „kopią pod tobą dołki”. W

st
ęp
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Jak wytłumaczysz tę poprawę swoim przyjaciołom i bliskim, a co 
ważniejsze samemu sobie? W  trakcie poszukiwania odpowie-
dzi, w końcu spojrzałeś na drzwi. Tak, widnieje na nich napis: 
KUNDALINI. 

Czymkolwiek ono jest, chcesz tego więcej. 
Każdy tego pragnie – i pragnął – odkąd zaczął się czas. Któż nie 

chciałby poznać sekretu długowieczności, zdrowia, mądrości oraz, 
tak, spełnienia seksualnego? Niezależnie od tego, czy przekroczy-
łeś próg kundalini, czy dopiero stoisz przed jej bramą, znajdujesz 
się w  świetle, w  energii, niebiańsko zainspirowanej, starożytnej 
mocy, która była centralnym punktem każdego społeczeństwa 
duchowego w historii świata. 

Kundalini znana była od dawna jako niebiańska moc i klucz 
do oświecenia oraz sekretny klucz do przyjemności cielesnych 
radości. Najlepsze jest to, że nie musisz wspinać się po schodach 
do nieba, aby odnaleźć wejście. Aby uzyskać jej moc, nie mu-
sisz przestrzegać zbiorów poszczególnych ksiąg ani też czekać aż 
śmierć odegra swoją rolę. Musisz tylko odnaleźć środek siebie 
samego, a  twoje dzikie, niebiańskie światło stanie się czystsze. 
Musisz zaprosić tę „energię od bogów” do rozświetlenia własnej 
siły życiowej. 

Gdybyś mógł w pełni wykorzystać moc kundalini, siłę życio-
wą, która się w niej kryje, co mógłbyś zrobić? Mógłbyś schwytać 
wszystkie gwiazdy i przyciągnąć je do Ziemi, zasadzić swoje ma-
rzenia w żyznej glebie i wyhodować miłość, śmiać się do wiatru 
i uzdrowić świat. Mógłbyś napisać swoje imię na wodzie, stworzyć 
swoje życie oraz śpiewać wraz z niebiosami. 

Na pewnym poziomie, kundalini osiągnęła dla ciebie to, a na-
wet więcej. Przecież dzięki niej wypracowałeś to, jak wspaniałą 
jesteś osobą. Tak tajemnicza jak jej nazwa oraz tak magiczna jak 
jej pochodzenie, kundalini pulsowała w twoim ciele od momen-
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tu twojego poczęcia, wykonując zadania tak podstawowe, jak 
rozpalanie elektryczności w twoich komórkach oraz tak niezwy-
kłe, jak przyciąganie do ciebie innych osób. Kundalini jest dobrą 
energią i  jako dobra energia wzbogaca twoją niepowtarzalność 
oraz podtrzymuje twoje niebiańskie powołanie. Jej niebiańskie 
pochodzenie pozwala ci łączyć się ze wszystkimi żywymi isto-
tami oraz z  samym Niebem. Właśnie dzięki tym połączeniom, 
pukając w drzwi kundalini, otwierasz nową część swojej intuicji, 
aby słyszeć wiadomości przekazywane przez wiatr, otrzymywać 
odkrycia zabarwione inspiracją oraz poznać nieznane. W skrócie, 
kundalini pozwala ci być sobą – i zachęca do tego również innych. 

Czy powinniśmy zastanowić się nad tym, dlaczego starożytni 
nauczali o tej mocy od początku ludzkości? Dlaczego nauczycie-
le, guru oraz święci używali jej przez wszystkie czasy, na całym 
świecie? Dlaczego nawet nauka potwierdza obecnie jej istnie-
nie? Otwórzmy więc drzwi i przejdźmy przez ich próg. Niech 
ogarnie nas ta niebiańska energia. Nauczmy się cieszyć z  iście 
niebiańskiego życia. 

Doskonałość w twoim ciele
Czym jest mistrzowska, olśniewająca energia zwana kundalini?

W sanskrycie kundalini oznacza „energię życiową”. W hindu-
izmie znana jest jako energia węży. Hinduizm był pierwszą religią, 
która nazwała tę niezwykłą siłę. Kundalini jest naturalną, niebiań-
ską energią znajdującą się wewnątrz ciebie. Twoja kundalini jest 
mocą życiową twojego ciała, która po pełnej aktywacji może dopro-
wadzić cię do życia jako oświecony mędrzec. 

Etymologicznie, słowo kundalini może być podzielone na ko-
rzenie sanskrytu, które pozwalają wyjaśnić czym właściwie jest ta 
niebiańska energia:
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kundalin = spiralny, zawinięty (od słowa kundalam, ozna-
czającego „pierścień” lub „spiralę”), 

kun = Ziemia,
di = może oznaczać „niewielki kawałek ziemi” lub „poje-

dynczą komórkę” oraz jego alternatywną część,
da = podarować lub „darczyńca”, 
linii = wieczna świadomość wyrażona poprzez alfę i omegę, 

lub początek i koniec.

Suma wszystkich powyższych fraz dodaje głębi naszemu rozu-
mieniu kundalini. Na podstawie tych słów moglibyśmy opisać 
kundalini jako „spiralę energii ziemi, która powstaje w pojedynczej 
komórce, pobłogosławionej przez darczyńcę, obdarzającego nas 
świadomością”. 

W sanskrycie, języku, w którym każdy wyraz przypisany jest do 
płci, słowo to wyrażane jest płcią żeńską. To połączenie ukazuje 
kundalini jako kobiecą zasadę tworzenia, stwórczych umiejętno-
ści naszego ciała, które dają początek życiu i prowadzą do większej 
świadomości¹. Nasze kundalini jest yin lub boską kobiecością przy 
naszym yang, boskiej męskości. Jest niczym otrzymywanie przy 
dawaniu, intuicja przy logicznym myśleniu, radość w  naszych 
zmaganiach oraz duchowość w naszej seksualności. Jest tym, co 
daje nam życie oraz je utrzymuje, łączy nas z urodzajnymi, emo-
cjonalnymi i dostatnimi źródłami energii. Kundalini sprawia, że 
odczuwamy, tańczymy, łączymy się, tworzymy oraz scalamy. Gdy 
kundalini – ta pulsująca, kreatywna, kobieca siła znajdująca się 
w każdym z nas – łączy nas z męskim duchem jakości, w nas sa-
mych oraz w Niebie iskrzy jedność ².

Ta kobieca energia rozpoznawana jest na całym świecie pod 
różnymi nazwami. W  Chinach nazywa się ją chi, w  Japonii ki. 
Duchowni mogliby nazwać ją „boginią w samej sobie”. Chrześci-
janie i żydzi nazywają ją Duchem Świętym, dr Carl Jung nazwał 
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ją animą. Jest ona źródłem ognia płonącego krzewu Mojżesza, ka-
duceuszem – symbolem medycyny, mocą życia w buddyzmie oraz 
źródłem intymności w  seksie tantrycznym. Jest również wężem, 
nazywanym przez Majów Quetzalcoatl. W hinduizmie jest mocą 
węży spersonifikowaną jako bogini Shakti. Najprawdopodobniej 
słyszałeś już kilka innych nazw: Al-Lat, Wielka Bogini, Ruah, Pa-
chamama, Zofia (gr. – mądrość), energia życiowa, światło płomie-
nia, energia kosmosu, boska siła, ogień duchowy, żywy płomień, 
matczyna inteligencja, mana, najwyższa moc oraz nadświadomość. 

Znana przez różne grupy pod wieloma nazwami, kundalini za-
wsze stanowi tę samą moc. Jest organicznym katalizatorem niezbęd-
nym do zjednoczenia ciała, duszy oraz umysłu. Jest niebiańskim 
światłem, które wprowadza w nasze życie poezję. Jest sekretem do 
istnienia w tym cielesnym świecie jako boskie stworzenie. 

Przez dekady szukałam różnych źródeł, które mogłyby mi pomóc 
w zrozumieniu tej mocy, nie wiedząc nawet, jak ją nazwać. W cza-
sie moich poszukiwań trafiłam pewnego razu do rezerwatu, który 
jest domem dla Indian Biribi, rodzimych mieszkańców Kostaryki. 
Poprosiłam miejscowego szamana o ogólne uzdrowienie, jednak on 
nalegał, aby oprócz tego opowiedzieć mi o swojej pracy (mój przy-
jaciel był tłumaczem). Po chwili podążania za nim, wypowiedziałam 
słowa, które tak bardzo paliły mój język. 

„Jaka jest tajemnica uzdrawiania?” Po czym dodałam: „Wiem, 
że istnieje niebiańska moc, która może odmienić nasze życia. 
Czym ona jest?”. 

Uśmiechnął się i powiedział: „To ty jesteś swoją sekretną mocą. 
Istnieje jednak energia ponad wszystkie energie, które dzielimy. 
Znajduje się tutaj”. Wskazał na moje biodra. „I tu, i tu, i tu”. Prze-
niósł palec wskazujący z moich bioder w stronę serca a potem aż do 
czubka głowy, po czym wskazał niebo. „Wszystkie te punkty muszą 
się połączyć, a wtedy...”

„Co wtedy?” – zapytałam.
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„Wtedy to ty nią będziesz”. 
W mojej głowie natychmiast pojawiła się myśl. „Czy jest ona 

tym samym co kundalini?” – zapytałam. 
„Tak” – przytaknął. „Jest również Dios (Bogiem). Ona po pro-

stu jest”. 
Naukowcy mogliby opisać kundalini jako prąd bądź jako aspekt 

twojego układu dokrewnego lub nerwowego, albo jako inne kon-
cepcje opisane w rozdziale piątym o nauce i kundalini. Niektórzy 
praktycy opisaliby ją po prostu jako stosunek środka do końca, 
paliwo rakietowe, które wystrzeli duszę z  ciała, podczas gdy inni 
sugerują, że najłatwiej jest jej doświadczyć poprzez seksualność 
opartą na miłości, kontrolę diety, rygor dla ciała lub oddaną służ-
bę. Każdy szuka sposobu, aby cieszyć się jej smakiem, zmysłowym 
paliwem rakietowym, które przynosi duchowe błogosławieństwo. 
Jeżeli jednak chcemy to zdefiniować lub wytłumaczyć... im więcej 
studiowałam i próbowałam się czegoś dowiedzieć, tym bardziej ob-
szerna i skomplikowana była jej definicja. Mogę tylko stwierdzić, że 
zapewne już poczułeś swoją energię kundalini. 

Jeżeli kiedykolwiek praktykowałeś jogę, medytację, oddychałeś 
głęboko w celu relaksacji (lub by ujarzmić swój temperament), śpie-
wałeś w celach duchowych, ćwiczyłeś, aby poczuć się lepiej, albo je-
żeli czułeś mrowienie podczas modlitwy, doświadczyłeś kundalini. 

Jeżeli brałeś udział w  zajęciach pilatesu, tai chi, ćwiczeniach 
tantrycznych, qigong, ćwiczeniach oddechu, buddyzmie Zen, 
ćwiczeniach nad świadomością, karate lub sztukach walki, masa-
żu, akupunktury i innych, alternatywnych technikach uzdrawia-
nia – doświadczyłeś mocy kundalini. 

Jeżeli kiedykolwiek poczułeś inspirację, otarłeś się o  śmierć, 
cierpiałeś na „noc ciemną”, przeraziło cię uczucie pieczenia w krę-
gosłupie, wychodziłeś z ciała, miałeś sny o wężach, doznałeś eks-
tatycznej wymiany seksualnej, posiadałeś ponadludzką zdolność 
– doświadczyłeś kundalini. 



Kiedy chorujesz, możesz zaobserwować namacalne 
objawy choroby – ból, brak apetytu, zmęczenie, wysyp-
kę czy katar. Ale czy wiesz, że Twój pełny powrót do 
zdrowia nie są uzależnione tylko od pozbycia się fizycz-
nych symptomów? Aby najskuteczniej pomóc sobie lub 
komuś wyzdrowieć i ulżyć w cierpieniu, trzeba poznać 
i pracować z subtelnymi energiami, które wywołują 
brak równowagi i chorobę. Ta książka to nieocenione 
źródło, które umożliwi Ci poznanie fizycznych, ener-
getycznych i duchowych elementów zdrowia. Poznasz 
wszystkie najważniejsze techniki uzdrawiania, subtelną 

anatomię, zrozumiesz, w jaki sposób integracyjne połączenie medycyny kon-
wencjonalnej z alternatywną przyniesie optymalne efekty dla Twojego zdrowia. 
Znajdź swoją technikę energetycznego uzdrawiania. 

BIBLIA ENERGETYCZNEJ  
ANATOMII CZŁOWIEKA
Cyndi Dale 

ŚWIATOWE BESTSELLERY DLA CIEBIE – SPRAWDŹ:
www.studioastro.pl

Twoje ciało emituje energię. Jedni nazywają ją subtelnym 
polem energetycznym, inni aurą. W tej książce, napisanej 
przez absolwentkę renomowanej szkoły uzdrawiania ducho-
wego – Barbara Brennan School of Healing – znajdziesz gra-
fiki i metodyczne wyjaśnienie, czym jest aura. Dowiesz się, 
że aura ma warstwy, kolory, łączy się z cechami osobowości 
i centrami energetycznymi – czakrami. Silna i zrównoważo-
na aura wpływa na zdrowie i wspomaga w tworzeniu szczę-
śliwych relacji. Aby ją ujrzeć, rozpoznawać i odczytywać mo-
żesz zacząć od ćwiczeń wyczuwania aury. Dowiesz się, jak 
wygląda zaburzona aura i co zrobić, by ją uzdrowić. Spraw-

dzone rytuały i terapie oczyszczą aurę z wyniszczających emocji. Z kolei techniki min-
dfulness, afirmacje i wizualizacje wspomogą codzienną pielęgnację aury i utrzymanie 
jej w stanie równowagi. Odczytaj kolor swojej aury i odzyskaj wewnętrzną równowagę.

SKUTECZNE TECHNIKI  
KOMPLEKSOWEGO UZDRAWIANIA AURY
Laura Styler

ZAMÓW JUŻ TERAZ    TO TAKIE PROSTE

www.talizman.pl  tel. 85 654 78 35



Czy wiesz, że blokada energii w czakrze korony może 
wywoływać bóle głowy i depresję! Energia zablokowa-
na w czakrze gardła oznacza problemy z komunikacją, 
choroby tarczycy i układu oddechowego! Poznaj serię 
autorskich medytacji, które pomogą Ci otworzyć każdą 
czakrę, odblokować energię, która w nich zalega i po-
konać choroby! Dzięki tej książce nauczysz się diagno-
zować i usuwać blokady w czakrach, a także poznasz 
mantry i mudry dedykowane każdej z nich. Odkryjesz 
skuteczne terapie, afirmacje, wizualizacje, olejki ete-
ryczne i zioła, które pomogą Ci utrzymać harmonię 

energetyczną w czakrach. Ta książka oferuje wszystko, czego potrzebujesz, aby 
stworzyć wewnętrzną równowagę i wzbić się na szczyt rozwoju duchowego! 
Aktywuj każdą czakrę i otwórz się na nową energię!

MEDYTACJA CZAKRALNA
April Pfender
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David Pond - profesjonalny astrolog, nauczyciel jogi, 
magister metafizyki eksperymentalnej, przewodnik po 
miejscach świętych oraz wyśmienitym mówca zaprasza 
Cię do lektury książki, którą w samych Stanach Zjedno-
czonych zakupiło ponad 100 000 osób. Czakry to centra 
energetyczne w Twoim organizmie. Każda z nich odpo-
wiada za inną sferę życia i każda decyduje o Twoim 
szczęściu, zdrowiu i uczuciu samospełnienia. Wyelimi-
nuj więc tkwiące w nich zatory uniemożliwiające swo-
bodny przepływ subtelnych energii kreujących Twoją 
rzeczywistość. Pomogą Ci w tym ćwiczenia, medytacje, 

kamienie szlachetne i odpowiednio dobrane kolory. Zaskoczy Cię, jak wiele się 
zmieni dzięki usunięciu tkwiących w Tobie blokad powstałych z negatywnej 
energii, która gromadziła się w Tobie na przestrzeni lat.

CZAKRY DLA POCZĄTKUJĄCYCH
David Pond
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Autor, uznany interdyscyplinarny naukowiec, opisuje 
w tej książce, jak otworzyć trzecie oko, i jak dzięki te-
rapiom uzyskać świadomy dostęp do podświadomości. 
Dzięki tej publikacji przede wszystkim poznasz wszyst-
kie aspekty prawidłowej pracy szyszynki, która ma de-
cydujący 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 pro-
wadzić lepsze życie. Dostrzeżesz podstawowe informa-

cje na temat swojego zdrowia, a przede wszystkim uzyskasz bezpośrednie wska-
zówki dotyczące rozwiązania konkretnych problemów. Czerp z nieograniczonej 
wiedzy wszechświata.

JAK OTWORZYĆ TRZECIE OKO
dr Ulrich Warnke
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Człowiek dysponuje ogromnymi możliwościami umy-
słu, 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 umysło-
we 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 zastoso-
wać 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.

FIZYKA KWANTOWA NA CO DZIEŃ
dr Ulrich Warnke
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Masaż meridianów ma szerokie zastosowanie, od czakr, 
terapię nerwowo-mięśniową i masaż leczniczy również 
u sportowców. Dzięki tej książce poznasz podstawowe 
zasady masażu, które wprowadzą Cię w tajniki Tra-
dycyjnej Medycyny Chińskiej. Poznasz związek natury 
i ludzkiego życia, znaczenie energii Qi, Yin, Yang, teorię 
i praktykę Pięciu Przemian i zegar ciała. Zgłębisz wiedzę 
o dwunastu meridianach, które są kanałami energetycz-
nymi w ciele. Z części praktycznej dowiesz się, jak odna-
leźć punkty meridianów i akupunktury, by wspomagać 
zdrowie i pokonać choroby. Nauczysz się pokonywać 

częste zachodnie dolegliwości z perspektywy masażu. Dzięki niemu uaktywnisz 
procesy samouzdrawiania i będziesz mógł przekazać je innym. Masaż meridia-
nów – samodzielna i prosta terapia.

MASAŻ MERIDIANÓW
Cindy Black
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Książka jest zbiorem najskuteczniejszych praktyk, któ-
re pochodzą ze starożytnych tradycji Wschodu. Autor 
łączy jogę, ajurwedę, ćwiczenia oddechowe, medytację 
i odżywianie w pełną metodę fleksitariańską. Jest to 
elastyczna dieta uwzględniająca najwartościowsze źró-
dła składników odżywczych. Poznasz zasady zdrowego 
odżywiania będące kombinacją zarówno współczesnych 
jak i tych starszych: ajurwedyjskiej, zgodnej z grupą 
krwi, makrobiotycznej, opartej na surowych produk-
tach. Rozszerzeniem programu odżywiania są ćwicze-
nia oddechowe oraz trening umysłu, które zregenerują 

Twoje ciało od środka. Propagowane przez niego podejście sprawi, że staniesz 
się bardziej elastyczny, dzięki czemu łatwiej przystosujesz się do potrzeb i zmian 
dzisiejszego świata. Uwolnij siłę spokoju.

JOGA, AJURWEDA,  
TECHNIKI ODDECHOWE
Doron Hanoch
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Zapraszamy na kierunki:
 PSYCHOLOGIA PSYCHOTRONICZNA
 ODNOWA PSYCHOBIOLOGICZNA
 MISTRZOWSKA SZTUKA WRÓŻENIA
 TERAPIE NATURALNE

Twój czas na rozwój!Twój czas na rozwój!

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.

• Rozwiniesz intuicję, zdolność jasnowidzenia i nawiązywania kon-
taktów z duchowymi przewodnikami;

• Nauczysz się stosować w praktyce astrologię, numerologię, 
runy, Tarot, hipnozę;

• Otrzymasz z rąk mistrzów umiejętności korzystania z najważ-
niejszych 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.

www.studiumzycia.pl, tel. 609 602 624
15-762 Białystok, ul. Antoniuk Fabryczny 55/19

Białystok, Warszawa, Katowice

BIAŁYSTOK  WARSZAWA  KATOWICE



Patroni:

Polecamy:

SKLEP ZE  SZCZĘŚCIEM

Cyndi Dale jest światowym autorytetem w dziedzinie ana-
tomii energetycznej. Uzdrowicielka i badaczka, autorka be-
stsellerowych książek o  uzdrawianiu energią, które zostały 
przetłumaczone na kilkanaście języków. Cyndi studiowała 
międzykulturowe systemy uzdrawiające i energetyczne oraz 
prowadziła zajęcia i  warsztaty w  takich krajach, jak Peru, 
Kostaryka, Wenezuela, Japonia, Meksyk, Maroko, Rosja, 

w  krajach Europy, a  także wśród szamanów Lakota i  Hawajów. Posiada mi-
strzostwo czwartego stopnia w Reiki. Na co dzień współpracuje z klientami 
jako intuicyjna trenerka i uzdrowicielka energii. 

Praktykujesz jogę? Medytujesz? A może ćwiczysz oddech lub ciało? Jeśli 
tak, jesteś na dobrej drodze by doświadczyć kundalini. Wiedza o tej energii 
i jej oddziaływaniu przez stulecia była zastrzeżona dla mędrców i wielolet-
nich praktyków medytacji. Teraz może z niej skorzystać nawet początkują-
cy adept rozwoju duchowego.

Dzięki tej książce okiełznasz przepływ energii i  zdobędziesz narzędzia 
niezbędne do przesycenia nią każdej sfery Twojego życia. Umożliwią ci to 
między innymi tantra, mantry i praca z oddechem. Poprzez otwarcie nadi, 
zrozumienie zesłanych lekcji oraz odblokowanie własnych czakr uaktyw-
nisz w sobie tę potężną energię.

Kundalini – boska energia, dzięki której uzdrowisz swoje życie

Uzdrawianie energią według Cyndi ma potęgę, aby uzdrowić wszechświat.
– Dr. Scott Peck oraz Shannon Peck
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