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KLĄTWY I UROKI
Klątwy i uroki to negatywne energie przyczepione do danego przedmiotu lub osoby. 
Rzeczywiście takie negatywne energie poprzez swój niekorzystny wpływ mogą być 
groźne dla szczęścia, zdrowia, a czasem nawet życia człowieka. To negatywne 
myślokształty, które ktoś przytwierdził do danej rzeczy albo wysłał do konkretnego 
człowieka, czy nawet do całej jego rodziny.
Czy można się od nich uwolnić? Ależ oczywiście i jest na to wiele sposobów.
Według magii np. jednym z najlepszych na to metod jest wykąpanie się w wodzie z 
kilkunastoma kroplami olejku cyprysowego. Ma on usuwać nawet najsilniejsze klątwy.

NEGATYWNE ENERGIE
Negatywne energie związane są z:

 negatywnymi myślami,
 negatywnymi emocjami,
 pesymistycznymi wyobrażeniami i oczekiwaniami,
 chorobami.

Negatywne energie są szkodliwe dla zdrowia, a czasem nawet dla życia, gdyż 
osłabiając człowieka narażają go na wypadki i choroby. Z tego powodu bardzo 
ważne jest:

 usuwanie negatywnych energii,
 wzmacnianie energetyczne – aby być bardziej na nie odpornym,
 ochrona energetyczna.

USUWANIE NEGATYWNYCH ENERGII
Negatywne energie możesz usuwać różnymi sposobami. Oto niektóre z nich:

 psychoterapia praniczna,
 kąpiele w wodzie z dodatkiem oczyszczających olejów,
 kąpiele z oczyszczającymi ziołami,
 wizualizacje i inne techniki mentalne,
 konchowanie uszu.
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WZMACNIANIE ENERGETYCZNE
Co wchodzi w skład technik takiego wzmacniania się?
Są to m.in.:

 uwalnianie się od poczucia winy i urazy,
 uwalnianie się od negatywnych emocji i myśli,
 zastępowanie negatywnych emocji i myśli pozytywnymi,
 zdrowe odżywianie,
 oddychanie mocy,
 ćwiczenia fizyczne wzmacniające ciało – w szczególności joga, qi gong, tai chi,
 odblokowywanie, oczyszczanie, wzmacnianie czakr,
 dbanie o prawidłowy przebieg energii w meridianach – kanałach energetycznych.

OCHRONA ENERGETYCZNA
W procesie uwalniania się od klątw i uroków, jak i w procesie ochrony przed nimi 
są ważne trzy rzeczy:

 oczyszczanie,
 wzmacnianie
 i ochrona.

Kolejnymi ważnymi aspektami w tym temacie są:
 zachowywanie pozytywnych emocji i myśli,
 odczuwanie miłości,
 wiara w swoje siły i szczęście.

ĆWICZENIE Z MIŁOŚCIĄ DO SIEBIE
Wejdź w stan relaksu. Odczuwaj swoje ciało. Bądź świadomy siebie. 
Koncentruj się na różnych częściach swojego ciała począwszy od stóp. Każdej części 
poświęć wystarczającą ilość uwagi. Nie śpiesz się. 
Przesyłaj do swoich stóp myśli pełne miłości. Daj im także pełne uczucia zapewnienia o 
szacunku, wdzięczności, akceptacji i radości z tego, że są. Obdarz je też uznaniem i 
uczuciem dumy.
Ćwicz tak z każdą częścią swojego ciała. 
Na końcu obdarz siebie całego tymi wszystkimi wartościami. 
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