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Po śmierci opuszczamy swoje ciało materialne na zawsze i wchodzimy do świata
astralnego. Tam przez jakiś czas możemy przeżywać wyobrażenia zgodne z naszymi
wierzeniami związanymi z życiem pozagrobowym. Po jakimś czasie jednak złudzenia te
mijają i zaczynamy normalnie funkcjonować w astralnym świecie pozostając tam jakiś
czas albo decydując na kolejne wcielenie.
Oczywiście, taki proces występuje tylko wtedy, kiedy człowiek zdaje sobie sprawę z
tego, że umarł. Jeśli tego nie wie, pozostaje jakiś czas blisko żywych nie rozumiejąc,
dlaczego go ignorują. To bardzo ciężki czas dla ducha, który myśli, że czymś obraził
swoich ukochanych i czuje się odrzucony, dopóki sam lub z czyjąś pomocą nie
zrozumie, że nie ma już materialnego ciała.
REINKARNACJA
Reinkarnacja to wierzenie opierające się na przekonaniu, że dusza po opuszczeniu
swojego materialnego ciała może wcielać się w kolejne ciała. Jej celem jest
doskonalenie siebie, a ponieważ ciało fizyczne ulega zużyciu, musi być co jakiś czas
zmieniane. Dzięki reinkarnacji masz wystarczająco dużo czasu na naukę i
samodoskonalenie.
PRÓBY NAUKOWEGO WYJAŚNIANIA REINKARNACJI
Według fizyki twoje ciało jest zbudowane z tych samych atomów, które kiedyś tworzyły
gwiazdy, galaktyki, inne planety czy organizmy. One nigdy nie minęły, bo przetrwały w
tobie.
Być może więc reinkarnacja jest pamięcią materii?
A może zgodnie z niektórymi przewidywaniami fizyki wszechświat jest hologramem, a
więc posiadamy w sobie zwykle nieuświadomioną wiedzę o całym wszechświecie,
odbierając niektóre wspomnienia, jako pamięć poprzednich wcieleń?
Genetycy twierdzą, że istnieje rodzaj pamięci biologicznej, czy też genetycznej.
Psycholodzy mówią o polu nieświadomości zbiorowej, a informatycy o polu informacji.
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KIM BYŁEŚ W POPRZEDNICH WCIELENIACH
Aby dowiedzieć się, jaką osobą byłeś w poprzednim wcieleniu, przeanalizuj swój
charakter, pasje i talenty. Prawdopodobnie w poprzednim wcieleniu miałeś podobne
cechy.
KARMA
Karma to krótko mówiąc zadania o wykonania, lekcje do przerobienia w tym życiu,
będące konsekwencją naszego postępowania w poprzednich wcieleniach. Karma
stanowi konsekwencje naszych myśli, emocji, wyobrażeń, wierzeń, przekonań i
poczynań.
UWALNIANIE SIĘ OD NEGATYWNEJ KARMY
Według wierzeń dotyczących reinkarnacji, przed wstąpieniem w nowe ciało, wybieramy
wygląd naszego życia. Projektujemy wydarzenia, problemy i wyzwania. To, co nas
spotyka, jest efektem tych planów. Są to sprawdziany i testy naszego samodoskonalenia
się. Kolejne życie zależy od tego, jak zaliczymy te lekcje.
Można uwalniać się od planów karmicznych. Karmę można zmieniać. Pomocne są
tu wszystkie techniki, które wspierają w uwalnianiu się od negatywnych emocji, myśli,
wyobrażeń i przekonań. Mogą to być afirmacje czy inne metody przeprogramowywania
umysłu. Można stosować także wizualizacje, metodę Silvy, metodę psychotroniczną czy
sztukę wybaczania. Przydatne są także różne formy psychoterapii, a w szczególności
terapia behawioralna. Ponadto można stosować zabiegi Kundalini Reiki na oczyszczanie
karmy.
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