Redakcja: Natalia Paszko
Skład: Iga Maliszewska
Projekt okładki: Oliver Bartl
Tłumaczenie: Kamila Petrikowska
Ilustracje: Wolfgang Peschke
Korekta: Urszula Kiełczewska
Wydanie I
BIAŁYSTOK 2016
ISBN 978-83-7377-759-0
Tytuł oryginału: Matrix Transformation. Ein muss-man-haben buch zur 2-punkte-methode.
Copyright © 2014 Mircea Ighisan George, 1st edition (amazon kindle edition)
First published as EIN MUSS-MAN-HABEN BUCH ZUR 2-PUNKT-METHODE in Germany in
2014 by Matrix Transformation, Tuebingen, Germany.
This translation of EIN MUSS-MAN-HABEN BUCH ZUR 2-PUNKT-METHODE first published
in 2014 is published by arrangement with Matrix Transformation , Tuebingen, Germany.' [Niniejsze
tłumaczenie EIN MUSS-MAN-HABEN BUCH ZUR 2-PUNKT-METHODE , po raz pierwszy
opublikowanej w 2014 r., zostało wydane w porozumieniu z Matrix Transformation, Tuebingen, Niemcy.]
© Copyright for the Polish edition by Studio Astropsychologii, Białystok 2015
All rights reserved, including the right of reproduction in whole or in part in any form.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana
ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych,
kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody posiadaczy praw autorskich.
Przedstawione w tej książce metody zostały starannie przebadane przez autora. Nie zastępują wizyty
u lekarza lub uzdrowiciela. Autor ani wydawnictwo nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody,
które mogłyby wystąpić w związku z zastosowaniem metody.
Bądź na bieżąco i śledź nasze wydawnictwo na Facebooku.
www.facebook.com/Wydawnictwo.Studio.Astropsychologii

15-762 Białystok
ul. Antoniuk Fabr. 55/24
85 662 92 67 – redakcja
85 654 78 06 – sekretariat
85 653 13 03 – dział handlowy – hurt
85 654 78 35 – www.talizman.pl – detal
strona wydawnictwa: www.studioastro.pl
sklep firmowy: Białystok, ul. Antoniuk Fabr. 55/20
Więcej informacji znajdziesz na portalu www.psychotronika.pl
PRINTED IN POLAND

Wszystko. Człowiek jest nieszczęśliwy dlatego,
że nie wie, iż jest szczęśliwy. Tylko dlatego.
W tym mieści się wszystko, wszystko! Kto się o tym dowie,
stanie się szczęśliwy. Natychmiast, w jednej chwili1.
Dostojewski

Tłum. za: F. Dostojewski, Biesy, PIW, Warszawa 1984. Przekład: Tadeusz Zagórski i Zbigniew Podgórzec - (przyp. tłum.).
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WSTĘP

W tym miejscu chciałbym ci dać rozeznanie, czego możesz oczekiwać po tej książce.
Jeśli jesteś jeszcze całkowicie niedoświadczony w temacie
metody dwupunktowej: przy transformacji matrycy korzystamy z tak zwanej metody dwupunktowej, aby zmienić swoją wewnętrzną i zewnętrzną rzeczywistość.
W metodzie dwupunktowej łączysz równocześnie dwa punkty
w ciele, względnie w polu energetycznym, przez serce i oddziałujesz za pomocą intencji i świadomości, by osiągnąć wybraną
zmianę.
To z pewnością najpewniejsza i najbardziej ciekawa oraz wiele
obiecująca technika sercowo–świadomościowa, która obecnie
istnieje.
Ta książka jest pierwszym tomem cyklu publikacji na temat transformacji matrycy.
Mam zamiar, zaczynając od tej książki, przelać na papier całą
wiedzę o transformacji matrycy, która ukształtowała się we mnie
przez ostatnie pięć lat. Chcę, żeby każdy miał możliwość przyswoić sobie tę wiedzę w autodydaktycznej formie.
W tej książce znajdziesz kompletny system i potrzebne narzędzia,
za pomocą których będziesz mógł całkowicie przetransformować
swoją rzeczywistość.
Odpowiadam DLACZEGO coś działa, CO należy robić i JAK to
stosować.
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Moim zamiarem jest, abyś:
•

Zrozumiał podstawy transformacji matrycy.

•

Potrafił przeprowadzić pracę metodą dwupunktową tak jak
wykorzystujemy ją przy transformacji matrycy.

•

Poznał liczne narzędzia, za pomocą których możesz przetransformować swoją rzeczywistość.

•

Wyćwiczył swoją intuicję.

•

Przeprowadzał test dwupunktowy.

•

Zrozumiał transformację samą w sobie, zarówno uzyskiwaną
za pomocą metody dwupunktowej, jak i w ogóle.

•

Potrafił skutecznie transformować swoją rzeczywistość!

Ta książka jest przeznaczona zarówno dla początkujących, jak
i dla zaawansowanych. Niech będzie dla ciebie jasne, że w tym
pierwszym tomie nie mogę zająć się od razu wszystkimi tematami. Będę pisać o wielu rzeczach, niektóre z nich zbudują fundament dla tego, co chcę dopiero stworzyć.

BUDOWA KSIĄŻKI
Ta książka ma być formą seminarium jeden na jeden między mną
a tobą. Dlatego też zwracam się do ciebie bezpośrednio i posługuję się mową potoczną.
Wiedza zawarta w tej książce jest bardzo obszerna, niech nie
zmyli cię jej rozmiar. Niektóre rozdziały, na które poświęcono
kilka stron, zajmują osobne książki. Mimo to rozdziały zawierają
to, co najważniejsze.
W wielu miejscach w książce znajdziesz następujący symbol:

Wstęp
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Ma cię on skłaniać do refleksji i zatrzymania się.
Książka jako seminarium: zapraszam cię, abyś czytał tę książkę
powoli i każde zastosowanie metody dwupunktowej powtarzał co
najmniej 5 razy. Do końca tej książki zastosujesz ją ponad sto
razy. Ukończysz w ten sposób konieczny trening.
A twoja rzeczywistość będzie wydawała się bardziej kolorowa,
piękniejsza, wolna i pełniejsza! Jest to minimum tego, co może
się zdarzyć na skali otwartej w górę.
Książka składa się z pięciu części:

Część 1: Podstawy
W tej części znajdziesz teoretyczne podstawy metody dwupunktowej, które są ważne w tej publikacji.
Cześć 2: Metoda dwupunktowa
Tu znajdziesz wyjaśnienie działania metody dwupunktowej oraz
liczne dodatkowe wskazówki.
Część 3: Zastosowania
W tej części znajdziesz mnóstwo różnych możliwości zastosowania metody dwupunktowej.
Część 4: Załącznik
Tu znajdziesz wszystko, co zakłócałoby swobodę czytania głównej części książki. Znajdziesz tu bardzo szczegółowe wyjaśnienia
na temat metody dwupunktowej, pytania i odpowiedzi oraz inne
dodatkowe rozdziały.
Część 5: Podsumowanie zastosowań
W piątej części książki metoda dwupunktowa i jej zastosowania
zostały podsumowane w formie map myśli i krótkich opisów,
abyś zyskał szybkie spojrzenie na ogół.
Zatem zaczynajmy.
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MATRYCA – POLE POTENCJAŁU
ENERGII, KTÓRE NAS OTACZA

„Pole (matryca) jest naszą jedyną rzeczywistością”.
Albert Einstein
Następne pytanie, które się nasuwa, brzmi:
Czego mogę doświadczać jako rzeczywistości? Czy jest to
w jakikolwiek sposób ograniczone?
Nie, nie jest.
Możesz przeżywać jako rzeczywistość wszystko, co możesz sobie
wyobrazić i o czym jesteś przekonany, że jest dla ciebie prawdą.
Wcześniej myślano, że atom składa się z jądra, olbrzymiej pustej
przestrzeni i elektronów, które okrążają jądro po eliptycznych orbitach. Naukowcy odkryli jednak, że w „pustej” przestrzeni, która
stanowi bądź co bądź 99,99% atomu, znajduje się pole. Mówiąc
o polu punktu zerowego, mówimy o matrycy.
Praprzyczynie.
Matryca nie jest już żadną materią, ale z niej powstaje wszelka
materia. Jest czystą energią.
My, ludzie, tak jak wszystko co istnieje, jesteśmy – w naszych najelementarniejszych podstawach – energetycznymi jednostkami.
Wszystko co istnieje, pochodzi z tego pola energetycznego. Na to
wskazuje też określenie matryca, które wywodzi się od łacińskiego słowa oznaczającego macicę czy matkę.
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W matrycy, praprzyczynie rzeczywistości, wszystko jest ze
wszystkim wiecznie nierozdzielnie powiązane11. Niemiecki fizyk
kwantowy David Bohm mówił o świecie „nierozerwalnej całości”.

Czy w rzeczywistości w ogóle nie jesteśmy od siebie oddzieleni?

Nie, tylko tak nam się wydaje. Jeśli wyobrazisz sobie rzeczywistość jako teren, jest na nim poziom pierwotny, który jest nieprzerwany, cały i pozbawiony formy. Z tego poziomu pierwotnego
powstaje każdego rodzaju forma. Forma znajduje się na innym
poziomie, na którym powstałe formy wydają się od siebie oddzielone. Jeśli zajrzymy jednak głębiej, jesteśmy znowu na poziomie
pierwotnym, matrycy.
Oznacza to, że wszystko jest zrobione z tego samego materiału.
Możesz wyobrazić to sobie tak, jakby każdy dowolny obiekt był
zbudowany z takich samych klocków lego.
Byłoby zatem możliwe, żeby całkowicie rozebrać każdy obiekt
i rozłożyć go na jego pierwotne klocki lego. Przy czym w naszym
przykładzie nie byłyby to żadne klocki lego, ale „energia lego”.
Można z nich potem zbudować dowolną nową rzecz.
Obiekt może być wszystkim, również czymś niematerialnym jak
myśli czy uczucia.

Wskazują na to również inne odkrycia fizyki kwantowej.
11

Źródło: Lynne McTaggart, Das Nullpunkt-Feld, Goldmann, 2007, str. 9-10.

Matryca – pole potencjału energii, które nas otacza
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W eksperymencie Younga naukowcy odkryli, że elektron zachowuje się jak fala, gdy nie jest obserwowany. Nie mógłbyś też zlokalizować tej fali. Potencjalnie jest ona wszędzie. Nauka mówi tu
o „superpozycji”.
Pierwotnej energii lego.
Pamiętasz z fizyki prawo zachowania energii?
„Energia nigdy nie zostaje utracona, jest tylko przekształcana”.
Gdy cząsteczka przekształca się w pierwotną energię matrycy, ma
potencjał stania się wszystkim.
Mówiąc prościej: matryca jest dla nas potencjałem dla wszystkiego, co moglibyśmy przeżyć (!). Zawiera również każdą możliwą
myśl i uczucie. Wszystko odkłada się jako potencjał.
Wszystkie kierunki, w których możesz się udać – w świadomości, w uczuciach lub za pomocą twojego ciała – są dostępne jako
możliwe potencjały w matrycy. Jeśli możliwość nie istnieje jako
potencjał w matrycy, nie mógłbyś jej tam dodać.
Kiedy stoisz, w uproszczonym przykładzie masz do wyboru cztery kierunki, w które możesz się udać. Możesz cofnąć się, pójść do
przodu, w lewo lub w prawo. To jest twój potencjał ruchu.
Decydujesz teraz, by iść do przodu, to znaczy, że ruch do przodu
powstaje z możliwego potencjału jako twoja manifestująca się
rzeczywistość. Doświadczasz „w swoim kinie”, że poruszasz się
do przodu.
Teraz wyobraź sobie, że jest jedno „ja”, które poszło na lewo
i wybrało inną drogę. To „ja” żyje teraz zupełnie innym życiem
niż ty w swojej przeżywanej rzeczywistości. To całe życie jest
również dostępne jako potencjał.
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Kiedy teraz twoje inne „ja” stanie przed innym wyborem, powstaną nowe, równoległe możliwości. Można tak w nieskończoność.
Jeśli twoja wyobraźnia nie została jeszcze rozsadzona, odpowiedz
sobie na następujące pytania:
Ile decyzji podejmujesz każdego dnia i jak wiele paralelnych
żyć rozwinęłoby się z tego? A jak wiele równoległych żyć rozwinęło się z nieprzeżywanego potencjału? Spójrz na to pod
kątem całego swojego życia.

ILUZJA CZASU I PRZESTRZENI
„Ludzie tacy jak my, wierzący w fizykę, wiedzą, że różnica
między przeszłością, teraźniejszością i przyszłością jest tylko
uparcie obecną iluzją”.
Albert Einstein
W świecie kwantowym czas i przestrzeń nie istnieją. Są one charakterystyczne tylko dla naszego wymiaru.
Weź każdą istotę, która kiedykolwiek żyła, żyje lub będzie żyć,
każdą myśl i każde uczucie, które kiedykolwiek zostanie odczute
i wszelkie możliwe potencjały, które mogłyby zaistnieć lub zaistnieją, a wtedy przybliżysz się do tego, czym jest matryca.
Matryca jest zawsze obecną pamięcią, która zawiera wszystko
w wiecznej teraźniejszości w świecie kwantowym. Nieskończoną
bazą danych, jeśli posłużyć się terminologią komputerową.
Jak widzisz, możesz przeżyć wszystko, co potrafisz sobie wyobrazić. Fantazja jest nieograniczona.

Matryca – pole potencjału energii, które nas otacza
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PODSUMOWANIE
Nasz cały byt jest definiowany przez pole (matrycę), którego podstawą jest nasza egzystencja. W tym polu zbudowanym z energii
wszystko jest związane ze wszystkim i prowadzi stałą wymianę
ze sobą nawzajem. „Rozdzielenie” jest iluzją. Matrycę tworzy
cały „potencjał” tego, co może zostać doświadczone (myśli, uczucia, obiekty). Matryca znajduje się poza czasem i przestrzenią.
Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość egzystują w matrycy równolegle, we wszystkich przeżytych możliwościach i wszystkich
możliwościach, które mogłyby być przeżyte (równoległe życia).
Literatura Lynne McTaggart Pole. W poszukiwaniu tajemniczej siły wszechświata, Wydawnictwo Czarna Owca. Kamień milowy. Fizyka kwantowa zrozumiale objaśniona z naukowego punktu widzenia. Podstawowa książka dla
zrozumienia tła metody dwupunktowej.
What the „Bleep” do we know – wydanie 4 – płytowe. Oprócz filmu na płytach znajdziesz szczegółowe wywiady z biorącymi w nim udział naukowcami.
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ZASADY TRANSFORMACJI MATRYCY

Transformacja matrycy jest stosowaną technologią sercowo–
świadomościową służącą zmianie wewnętrznej i zewnętrznej
rzeczywistości.
Świadomość i energia stwarzają rzeczywistość
Architektem rzeczywistości jest świadomość. Budulcem, z którego wszystko powstaje, jest energia pola.

Wszystko, czego doświadczasz pod postacią stworzenia, rzeczywistości i materii, powstało ze współdziałania świadomości i energii.

Wszystko składa się z energii. Wszystko jest ze sobą wzajemnie
związane.
W ramach fizyki kwantowej stwierdzono, że każdego rodzaju
rzeczywistość jest budowana na wspólnej prapodstawie. W fizyce kwantowej mówi się tutaj o „polu punktu zerowego” albo po
prostu „polu”.
Poprzez to pole z czystej energii wszystko jest związane ze sobą
nawzajem. Matryca jest interaktywnym i stale współdziałającym
polem energii, które zawiera potencjalnie wszystkie rzeczy.
To pulsujące pole energii jest centralnym motorem naszego bytu
i świadomości, alfą i omegą naszej egzystencji.
„Pole”, jak sformułował to krótko i zwięźle Einstein,

60

UZDRAWIANIE METODĄ DWUPUNKTOWĄ

„JEST NASZĄ JEDYNĄ RZECZYWISTOŚCIĄ”.

Nie ma żadnych granic
Wszystkiego, o czym możesz pomyśleć, możesz również doświadczyć.

Możesz wyobrazić sobie każdą rzeczywistość tylko dlatego, że
jest ona dostępna jako możliwość w matrycy.
W świecie kwantowym czas nie istnieje. Pole zawiera też każdą
możliwą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, twoją i każdej
żywej istoty, która kiedykolwiek żyła, żyje lub będzie żyć.
Matryca jest stale obecną pamięcią, która zawiera wszystko w trwającym wiecznie teraz w świecie kwantowym. Jest to nieskończona baza
danych, jeśli mielibyśmy posługiwać się terminologią komputerową.

Świat jest taki, jakim go widzisz
Widzimy naszym mózgiem. Mózg odbiera poprzez zmysły impulsy, które dekoduje i interpretuje. Filtruje przy tym z gigantycznej,
postrzeganej podświadomie ilości danych ułamek, który uzgadnia
z własnymi przekonaniami. Konstruuje z tego obraz, który projektuje na zewnątrz. Potem przeżywasz to jako swoją rzeczywistość.

Wszystko wibruje
Wszystko znajduje się w stanie wibracji. Nawet stała materia
wibruje. Jednak materia wibruje tak powoli, że postrzegamy ją
jako stałą.
Zasady transformacji matrycy
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Każda rzeczywistość, którą przeżywasz lub możesz przeżyć, ma
specyficzną jednorazową częstotliwość drgań.

Prawo rezonansu: podobne przyciąga podobne.
Różne odpychają się od siebie
Jak wewnątrz, tak na zewnątrz. Jak na zewnątrz, tak wewnątrz.

To, co czujesz i przeżywasz w swoim wnętrzu, odbija się w rzeczywistości na zewnątrz. I odwrotnie.

Twoje serce łączy cię z polem wszystkich możliwości

„Dobrze widzi się tylko sercem.
Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu”.
Mały Książę (Antoine de Saint-Exupéry)
Żyjesz w stałym połączeniu z matrycą. Nie możesz być „niepołączony”. Różnicę wywołuje jednak fakt, czy świadomie postrzegasz połączenie z matrycą czy też nie. Żebyś mógł przeżyć jakąś
możliwość w swojej rzeczywistości, potrzeba zawsze świadomego połączenia. Świadome połączenie nie realizuje jednak możliwości, lecz jest pierwszym krokiem.
Połączenie ma niewidzialną naturę. Wprawdzie nie możesz go
zobaczyć, ale możesz poczuć je sercem.
To twoje serce łączy cię z matrycą. Znajduje się w stałej interakcji z nim. Serce pulsuje i odbiera stale informacje (częstotliwości
wibracji) z matrycy.
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LINIA CZASU

Określone zdarzenia mogą długotrwale kształtować człowieka.
Więzi energetyczne z takimi zdarzeniami wywołują wtedy w danej osobie przy obecności określonych bodźców reakcję – zazwyczaj negatywną.
Za pomocą linii czasu możesz prześledzić kształtujące zdarzenie
i uwolnić się od związanych z nim emocjonalnych bólów.
To co usuwam, to przecież przekonania, emocje i stany fizyczne. Dlaczego
potrzebuję jeszcze tego formatu?

Wszystko można usunąć różnymi sposobami.
Negatywne zdarzenie jest energetycznym węzłem w czasie i przestrzeni, który wywołuje mniejsze lub większe przeszkody na twojej linii życia.
Cofnięcie się do tego wydarzenia jest najsilniejszą dźwignią, którą masz do dyspozycji, żeby wprowadzić energię na nowo w ruch.
I to działa najszybciej.
Jak używać linii czasu?

Najpierw pozwól linii czasu ukazać się.
Linia czasu znajduje się mniej więcej na wysokości pępka, około
10–15 cm przed tobą. Na lewo od ciebie jest twoja przeszłość, na
prawo twoja przyszłość.
Linia czasu
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Jak sprawić, by linia czasu się ukazała?

Sprawiasz, by linia czasu się ukazała poprzez intencję:
1. Patrzysz przy tym w stanie otwartej uwagi na obszar 10–15 cm
przed twoim pępkiem! Spraw, że twoja linia czasu się ukaże.
2. Intencja: to jest moja linia czasu/linia życia.
Otwarte skupienie (patrz: „Ćwiczenia wstępne: otwarte skupienie”) pomoże ci zobaczyć linię czasu. Podejdź, wyciągnij ręce
i poczuj ją (patrz: „Ćwiczenia wstępne: odczuwanie energii”).
Co przedstawia linia czasu?

Linia czasu nie jest ani ograniczona, ani zdefiniowana. To znaczy,
że 10 cm linii czasu może reprezentować tydzień, 40 lat albo 20
inkarnacji. Nie musi być ona związana z tym życiem.
Uwaga: w tym zastosowaniu metody dwupunktowej krok 2 (ustalenie) i krok 3 (punkt drugi) są połączone.
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Zastosowanie: linia czasu
1. Pierwszy punkt: połącz dowolny punkt na ciele z tematem X.

2. Przejdź do serca i patrz z otwartym skupieniem.
3. Pozwól, by linia czasu ukazała ci się za pomocą twojej intencji.
Zapamiętaj Kiedy skrzyżujesz pierwszy punkt z tematem, na linii czasu,
która się ukaże, znajdziesz zdarzenia, które są związane z tematem!

4. Popatrz teraz na linię czasu i zobacz, gdzie jest zasadnicze
zdarzenie.
Albo: poczuj swoją dłonią, przesuwając ją po linii czasu od
przeszłości (na lewo od ciebie) do teraźniejszości (środek ciała), gdzie jest zasadnicze zdarzenie.
5. Poprowadź dłoń do zdarzenia, poczuj energię zdarzenia i poczuj, jaka intencja rozwiąże energię (patrz: „Słowa – kody
transformacji”).
Kilka przykładów intencji:
Oczyszczenie tego zdarzenia/rozsupłanie węzłów/usunięcie
osądów/transcendowanie/iluminowanie itp.
Zapamiętaj Twoją intencją nie jest wykasowanie zdarzenia, a tylko związanych z nim emocji i negatywnych wniosków.

6. Zastosuj intencję i pozwól, by fala się załamała.
7. Daj sobie czas na przybycie!
8. Popatrz, czy węzeł całkowicie się rozwiązał czy potrzebuje
jeszcze jednej intencji. Jeśli nie, przejdź do teraźniejszości
i popatrz, czy na twojej linii czasu są jeszcze inne energetyczne węzły. Powtarzaj proces, aż cała energia będzie znowu
swobodnie płynąć.
Linia czasu
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Mircea Ighisan George prowadzi seminaria i szkolenia z metody dwupunktowej i innych sposobów
transformacji. Jest autorem bestsellerowej książki
Metoda dwupunktowa dla każdego.
W tej książce znajdziesz kompletny system, za pomocą którego
będziesz mógł dokonać uzdrowienia na wszystkich poziomach.
Wykorzystując metodę dwupunktową, odkrytą przez doktora
Richarda Bartletta, nie tylko zdołasz zmienić swoje przekonania czy poprawić zdrowie, ale również wpłyniesz na wszystko,
co Cię otacza.
Dzięki tej książce poznasz:
• podstawy transformacji matrycy,
• praktyczne zastosowanie metody dwupunktowej,
• narzędzia, za pomocą których możesz przekształcić swoją
rzeczywistość,
• ćwiczenia rozwijające intuicję,
• zasady testu metody dwupunktowej,
• potencjał transformacji i jej wpływ na Twoje życie,
• skuteczne metody uzdrawiania siebie i innych.
Dwa punkty do osiągnięcia celu.
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