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Podziękowania

Dziękuję moim wspaniałym dzieciom, Jacobowi, Addi i Mii, za 
to, że poświęciły drogocenny czas, który w innym wypadku spę-
dzilibyśmy wspólnie na rzecz miesięcy, które zajęło mi napisanie 
tej książki, a także za wspieranie mnie miłością oraz ciągłym doda-
waniem otuchy. Jestem głęboko wdzięczna mojemu partnerowi, 
Troyowi, za to, że wziął na siebie większość obowiązków zwią-
zanych z naszym domem i dziećmi, będąc jednocześnie moim 
najsurowszym krytykiem, jak i największym fanem. Wytrzymy-
wałeś, gdy wątpiłam w siebie i  stale wypychałeś mnie ze strefy 
komfortu. Moim najdroższym przyjaciołom, którzy słuchali 
mnie, kiedy bezustannie gadałam o tym projekcie – wiecie, kogo 
mam na myśli i  jestem wam dozgonnie wdzięczna. Klientom, 
z którymi pracowałam na przestrzeni lat: to z waszego powodu 
ta książka w ogóle powstała. Dziękuję za codzienną inspirację. 
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Największą radość sprawia mi bycie świadkiem tego, jak otwiera-
cie drzwi do swoich zdolności parapsychicznych, samoświadomo-
ści oraz pięknej roli, którą odgrywacie w procesie czynienia tego 
świata lepszym miejscem. Nieustannie podziwiam to, jak bardzo 
jesteście uzdolnieni i czuję się zaszczycona, że biorę udział w wa-
szych podróżach. Wreszcie, bardzo dziękuję zespołowi wydaw-
niczemu Llewellyn. Wasz rozsądek od początku nadawał piękny 
kształt całemu materiałowi, który zaprezentowałam. Jestem nie-
zwykle wdzięczna za to, że mieliście ochotę pracować z osobą, 
która pierwszy raz pisała książkę.
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Przedmowa

Jeśli wziąłeś tę książkę do ręki, to za chwilę wybierzesz się w eks-
cytującą, niekiedy frustrującą, ale niezwykle satysfakcjonującą po-
dróż. Zainteresowanie rozwojem parapsychicznym to naturalna 
część bycia człowiekiem. Pamiętam moje własne początki – udo-
kumentowałem je w książce Bridge to the Afterlife.

To było ponad 20 lat temu. Studiowałem wtedy w Bostonie, 
a po doświadczeniu dwóch nieoczekiwanych śmierci poczułem 
wezwanie, by zbadać wszystko, co wiąże się z parapsychiką i me-
diumizmem. Przeczytałem wiele książek, brałem udział w kółkach 
rozwoju i wraz z czasem zacząłem powoli dzielić się – jako medium 
– moimi darami z ludźmi ze wszystkich środowisk społecznych.

Na przestrzeni lat nauczyłem się, że jednym z najlepszych spo-
sobów, by rozwinąć zdolności parapsychiczne, jest praktyka medy-
tacji. To starożytna technika, a na temat tego, jak, kiedy i dlaczego 
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należy ją wykonywać, krąży wiele plotek. Koniec końców jest to 
święte doświadczenie polegające na wyciszeniu się i poszerzeniu 
swoich zmysłów, by osiągnąć równowagę, spokój i nową wiedzę.

Nie zamierzam jednak kłamać. Medytacja nie jest dla mnie 
czymś prostym. Ciągle wymyślam powody, by jej nie wykonywać.

Nie mogę się skupić.
Nie mogę znaleźć na nią czasu.
Jestem zbyt... bla, bla, bla.
Mimo to wiem, że gdzieś w głębi mnie znajduje się poczucie... 

wiedzy, że po skończeniu sesji medytacji osiągnę nowy poziom obec-
ności i zrozumienia, i że uzdrowi ona przynajmniej moje fizyczne 
ciało, a także zapewni wgląd mojemu ludzkiemu doświadczeniu.
Szkoda, że nie miałem tej książki, kiedy zaczynałem praktykę.

Oczywiście przeczytałem wiele książek na temat rozwoju parap-
sychicznego i poświęconych nauce medytacji. Nie znalazłem jednak 
praktycznej książki, która połączyłaby obie te kwestie w sposób przej-
rzysty, prosty i pełen gracji. Właśnie taka jest książka, którą trzymasz 
w rękach. Robi to w praktyczny, łatwo przyswajalny sposób. Każdy 
rozdział pełen jest zarówno znakomitych informacji na temat roz-
woju parapsychicznego, jak i potężnych medytacji, opracowanych 
specjalnie, by pomóc ci już dziś rozwinąć wrodzoną świadomość!

Została napisana przez wyjątkową nauczycielkę i  mentorkę. 
Mam przyjemność znać Chandę od ponad 24 lat; jeśli wiem cokol-
wiek na temat jej osobowości i esencji, jest to fakt, że jest niezwykle 
zaangażowana we wspieranie ludzi w rozwoju ich parapsychicznych 
darów – i robi to w jasny, bezpośredni i pełen współczucia sposób. 
Często nazywam ją pitbullem współczucia. Kocha uczniów z takim 
przekonaniem, że dokładnie widzi, gdzie zmierzają i nie owija w ba-
wełnę, tłumacząc im, co muszą zrobić, by się tam znaleźć.

Chanda poświęciła swoje życie edukowaniu innych. Zdo-
była tytuł magistra z dziedziny edukacji teatralnej w Kolegium 
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Emersona. Opracowywała plany lekcji dla szkół na śródmieściach. 
Pełniła rolę trenerki i mentorki rozwoju parapsychicznego dla setek 
osób. Chanda nie jest osobą, która wierzy w absurdalne zjawiska. 
To rozsądna i skupiona nauczycielka. A ponieważ była wcześniej 
na twoim miejscu, jest świadoma tego, jak ważne jest posiadanie 
solidnej podstawy podczas rozwoju parapsychicznych darów. Me-
dytacje opisane w tej książce pomogą ci zdobyć tę podstawę.

Kiedy pierwszy raz doświadczyłem tych medytacji, od razu 
zdałem sobie sprawę z ich potęgi. Rozpaliły na nowo moje du-
chowe połączenie, a ja poczułem, że jestem wdzięczny za istnienie 
tej książki, ponieważ pomogła mi przypomnieć sobie o tym, co 
zawsze czułem wewnątrz siebie. Jestem czymś więcej niż ciałem 
fizycznym. Moja dusza to część czegoś o wiele większego niż je-
stem w stanie pojąć. Stosowanie tych medytacji połączyło mnie 
z głębokim poczuciem spokoju, o którym wcześniej zapomnia-
łem. Spokoju, który jest obecny wyłącznie wtedy, gdy jestem au-
tentycznie połączony z moim prawdziwym źródłem.

Zaczynasz lekturę tej książki. Zachęcam cię, byś stosował się 
do kroków, które Chanda omawia w poszczególnych rozdziałach. 
Zachęcam, byś prowadził dziennik i naprawdę zaangażował się 
w  ten proces medytacyjny od początku do końca. Dary, które 
odkryjesz po drugiej stronie tej praktyki okażą się tego warte. 
A najlepsze, że to nie jest książka na jeden raz. Opisane w niej me-
dytacje nie tylko opierają się jedna na drugiej i tworzą całość, ale 
wszystkie oferują nową wiedzę wraz z każdą kolejną odbytą sesją.

Poświęć chwilę. Zamknij oczy. Zrób wdech i wydech. Rozpo-
znaj swój wewnętrzny głos, który pragnie zostać odkryty.

Z serdecznymi pozdrowieniami,
Troy Parkinson

medium, autor książki Bridge to the Afterlife
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Wstęp

Wszyscy posiadamy zdolności parapsychiczne, choć czerpiemy 
z nich na różne sposoby. U niektórych może to być uczucie, 
u innych głęboka, wewnętrzna wiedza, a jeszcze innych – coś, 
czego doświadczamy poprzez słuch lub wzrok. Nie istnieje uni-
wersalny sposób, by rozwinąć swoje zdolności. Jednak na prze-
strzeni lat, dzięki pracy z dziesiątkami obiecujących mediów, 
odkryłam, że medytacja to skuteczniejsza metoda na odbloko-
wanie zdolności parapsychicznych – niezależnie od tego, jakiego 
rodzaju odbiorcą jesteś.

Medytacja to jedno z  najbardziej uniwersalnych narzędzi 
świadomości i uzdrawiania. Jeśli stawiasz w tej dziedzinie pierw-
sze kroki, to wiedz, że nie ma się czego bać. Wszystko, co należy 
zrobić podczas wykonywania ćwiczeń opisanych w tej książce, to 
uspokoić umysł i skupić na czymś mentalne energie, jednocześnie 
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odkrywając wszystkie sposoby, w które otrzymujesz – parapsy-
chicznie i  intuicyjnie. Te medytacje nie są niczym wymyślnym 
ani skomplikowanym. Wraz z czasem i dzięki praktyce uda ci się 
doskonale je opanować i staną się regularną częścią twoich rytu-
ałów parapsychicznego rozwoju.

Czytasz tę książkę, ponieważ w  tobie także kiełkuje zain-
teresowanie i  fascynacja czymś, co leży poza granicami rzeczy 
możliwych do wykrycia za pomocą wyłącznie pięciu zmysłów. 
Jesteś poszukiwaczem. Pragniesz informacji i sposobów na od-
blokowanie własnych parapsychicznych darów. Jeśli tak jak ja 
jesteś introwertykiem, zapewne chcesz znaleźć metodę, która nie 
wymaga siedzenia i  słuchania nauczyciela w  zatłoczonym po-
mieszczeniu, będąc otoczonym przez innych podekscytowanych 
poszukiwaczy, siedzących na krawędziach swoich krzeseł. Gru-
powy rozwój parapsychiczny z pewnością ma swoje zalety, ale 
nie musisz siedzieć w klasie ani przebywać w grupie, by rozwinąć 
swoje dary. Praktyka medytacji to podstawa, na której rozbudo-
wujesz swoje parapsychiczne zdolności – i która jest bardzo oso-
bista. Ta książka oferuje możliwość samodzielnej nauki, głównie 
dla początkujących.

Rozwijanie zdolności parapsychicznych to niesamowita forma 
dyscypliny umysłowej. Zdecydowanie wzmacnia i wspiera two-
je wewnętrzne skupienie. To praktyka poszerzająca umysł, która 
zwiększa świadomość na temat twojej ścieżki i świata wokół ciebie. 
Może być sposobem na uzupełnienie zapasów energii i zapewnić 
ci okazjonalne przerwy od codziennej harówki. Może nauczyć cię, 
jak lepiej zarządzać przepływem energii oraz zapewnić ochronę 
przed negatywnymi wpływami otoczenia. Poprawi twoje relacje 
z innymi – dzięki niej będziesz lepiej dostrojony do ludzi wokół 
ciebie. Może pełnić funkcję przewodnika, który pomoże ci w roz-
wiązaniu problemów. To jeden z najbardziej bezinteresownych 
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aktów miłości, ponieważ polepsza jakość twojego życia, a także 
wzbogaca życie otaczających cię osób.

Za chwilę wybierzesz się we wspaniałą podróż samopoznania, 
rozwijając zdolności parapsychiczne poprzez medytację. Ta książ-
ka to efekt 20 lat praktyk, ćwiczeń, wiedzy i mądrości, które wraz 
z czasem zawarłam w moim życiu i edukacji oraz przyswoiłam 
dzięki mentorowaniu innym. Dawno temu, na początku mojej 
przygody z praktyką medytacyjną, nie wiedziałam, że posłuży mi 
ona za narzędzie do osiągnięcia głębszej świadomości, pozyska-
nia informacji i rozwinięcia moich darów. Podczas moich badań 
udało mi się zakorzenić się w fundamentalnej praktyce medyta-
cji. Mieszkałam wtedy w niewielkim mieście i nie otrzymywa-
łam z  zewnątrz żadnego wsparcia, bym mogła się rozwijać. To 
było piękne odkrycie i dawno temu zdecydowałam, że poświęcę 
część mojego życia na asystowanie innym w badaniu ich zdolności 
i otwieraniu się na nie poprzez praktyki medytacyjne.

Ćwiczenie medytacji opisanych w tej książce zapewni ci pod-
stawę, na której zbudujesz połączenie z osobistymi darami. Poza 
tym osiągniesz lepsze zrozumienie siebie jako parapsychicznego 
odbiorcy. Ta książka oferuje możliwość odfiltrowania niepotrzeb-
nych kroków, byś mógł dotrzeć do sedna swoich zdolności. Naj-
większa bariera stojąca na drodze do ich rozwoju, to brak pomysłu 
na jego rozpoczęcie. Druga – niejasne przekonanie na temat tego, 
czym mogą być twoje zdolności.

Książka podzielona jest na dwie części. Pierwsza bada pod-
stawy sposobu, w  jaki działasz jako parapsychiczny odbiorca, 
a także nadaje ton procesowi rozwoju twoich zdolności. Druga 
część zajmuje się rozmaitymi sposobami, w jakie twoje zdolno-
ści parapsychiczne działają i zapewniają ci informacje. Jeśli jesteś 
chętny, by zbadać wszystkie te obszary – możesz zacząć budować 
model kształtowania twoich darów. Możesz na przykład odkryć, 



Jak poprawić swoją pamięć, zwłaszcza po COVID-19? 
Jak być bardziej odpornym na stres i jego negatywne 
skutki? Autor prezentuje najnowsze osiągnięcia neuro-
nauki i znajduje dowody na radykalne zmiany w mózgu 
i jego neuroplastyczność. Udowadnia, że w ciągu zale-
dwie ośmiu tygodni ćwiczeń, 12 minut dziennie, przy 
użyciu odpowiednich technik, ekomedytacji i terapii, 
możesz wywołać wymierne zmiany w mózgu, które po-
zytywnie wpływają na twoje zdrowie. Dzięki temu sta-
niesz się spokojniejszy, szczęśliwszy i bardziej odporny. 
Odzyskasz energię i zaczniesz odnosić sukcesy. Badania 

naukowe przeprowadzone przez Autora pokazują, że neuroplastyczność mózgu 
idzie znacznie dalej, niż naukowcy sądzili do tej pory. Ćwiczenia poprawiające 
sprawność mózgu.

EKOMEDYTACJE  
DLA SZCZĘŚLIWEGO MÓZGU
dr Dawson Church

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

Nie potrzebujesz drogiego sprzętu i modnych ubrań, 
aby rozpocząć medytację, jogę czy praktykę uważności. 
Wszystko czego potrzebujesz to 5 minut własnej, niepo-
dzielnej uwagi. Z książki dowiesz się, jakie 2 kroki pod-
jąć, by zacząć medytować codziennie. Przekonasz się, 
jak wygląda medytacja w duchu hinduizmu i buddy-
zmu. Wykorzystasz 9 ćwiczeń, by wspomóc 5-minuto-
we medytacje z intencją. Przede wszystkim zaś poznasz 
9 intencji, które w połączeniu z praktykami duchowymi 
wspomogą, powrót do zdrowia, rozwój duchowy i sa-
moakceptację. Medytacja „przestaję szukać wymówek” 

wspomoże umiejętność wyboru, a „kocham i akceptuję siebie” leczenie depre-
sji. Zaś medytacja mindfulness „żyję tu i teraz” nauczy cię cenić życie w teraź-
niejszości. 5-minutowe medytacje z intencją – szansa na nowe życie.

5-MINUTOWE MEDYTACJE Z INTENCJĄ
Anusha Wijeyakumar

ZAMÓW JUŻ TERAZ    TO TAKIE PROSTE

www.talizman.pl  tel. 85 654 78 35



Nowe tłumaczenie bestsellera twoje nadprzyrodzone 
zdolności, zaktualizowane o wypracowane w ostatnich 
latach specjalistyczne pojęcia środowiska związanego 
z myślą i ideami dr. Joe Dispenzy! Znajdziesz w niej 
różne terapie, narzędzia i ćwiczenia, a także medytacje, 
dzięki którym możliwe jest osiągnięcie szczęścia i wyż-
szego stanu świadomości. Autor podaje metody oparte 
o badania z dziedzin duchowości, neuronauki i kwanto-
wości, które pozwalają usunąć ograniczenia narzucane 
przez przeszłość. Podpowiada, jak rozwinąć podświa-
domość i samodzielnie się uzdrowić. Jak doświadczyć 

chwili obecnej oraz otworzyć się na duchowy wymiar rzeczywistości. Jak wpły-
nąć na procesy chemiczne w mózgu, zadbać o rozwój osobisty i duchowy, a tak-
że o dobrą energię. Odkryj swoje nadprzyrodzone zdolności!

JAK UWOLNIĆ SWÓJ  
NADPRZYRODZONY POTENCJAŁ
dr Joe Dispenza

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

Czy czasami masz dość bycia sobą? Denerwują cię twoje 
negatywne cechy charakteru, zakorzenione przekonania 
oraz lęki? Wszystko to możesz zmienić! Dr Joe Dispenza 
odkryje przed tobą rewolucyjny program, który pozwoli 
ci dostać się do systemu operacyjnego Twojego mózgu, 
gdzie ukryte są wszystkie negatywne przekonania, przy-
zwyczajenia i nałogi. Z tego miejsca, dzięki autorskim 
medytacjom, będziesz mógł zamienić je w ich pozy-
tywne odpowiedniki! Odkryj techniki, które pozwolą ci 
przeprogramować mózg, uwolnić potencjał i zbudować 
życie, o jakim do tej pory marzyłeś! To skorygowane wy-

danie zostało opublikowane z okazji premiery medytacji dr. Dispenzy. Oprócz 
drobnych zmian w treści, książka ma również nową okładkę oraz tytuł. Odkryj 
nieograniczone możliwości swojego umysłu!

JAK ZERWAĆ  
Z NAŁOGIEM BYCIA SOBĄ
dr Joe Dispenza

ZAMÓW JUŻ TERAZ    TO TAKIE PROSTE

www.talizman.pl  tel. 85 654 78 35



Zapraszamy na kierunki:
 ODNOWA PSYCHOBIOLOGICZNA
 TERAPIE NATURALNE
 MISTRZOWSKA SZTUKA WRÓŻENIA 
 PSYCHOLOGIA PSYCHOTRONICZNA

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





SKLEP ZE  SZCZĘŚCIEM

Chanda Parkinson jest medium intuicyjnym. Wykorzystuje swoje 
duchowe dary, Tarot i astrologię, aby pomagać innym w otwieraniu 
trzeciego oka i odblokowaniu zdolności parapsychicznych. Prowadzi 
szkolenia, które wspierają odkrywanie duchowych darów. Pomogła 
setkom klientów osiągnąć cele i przywrócić energię w ich życiu.

Odblokuj naturalne dary 
i odkryj obszar swojej wiedzy parapsychicznej

Obudź szósty zmysł i odkryj wrodzone zdolności dzięki łatwym me-
dytacjom. W odkrywaniu zdolności parapsychicznych pomogą ci rów-
nież proste ćwiczenia na oczyszczanie czakr, komunikację z  innymi 
wymiarami, spotkania się z duchowymi przewodnikami i wiele więcej. 

Znana medium intuicyjna podpowie, jak odkryć w sobie umiejęt-
ności i zdolności jasnowidzenia. Stosując opisane w książce techniki 
medytacyjne, poprawisz przepływ energii, wzbogacisz życie osób wo-
kół siebie, rozwiążesz problemy i powstrzymasz negatywne wpływy. 
Nauczysz się interpretować przekazy parapsychiczne i  czytać aurę. 
Dzięki wyjątkowym medytacjom osiągniesz wyższą świadomość 
i zdobędziesz głębsze zrozumienie siebie i innych.

Medytacje na pogłębienie intuicji i jasnowidzenia

Patroni:
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