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Technika  Szoku Tlenowego  jest  techniką  na  wyjście  z  ciała,  która  jest  skuteczna.
Jednak musisz wiedzieć, że ta technika wykonywana w nadmiarze może zagrozić twojemu
zdrowiu. Dlatego koniecznie przeczytaj niniejszą publikację przed praktyką.

Jeśli  chcesz  korzystać  z  tej  techniki,  to  wiedz,  że  robisz  to  na  własną
odpowiedzialność. Autor niniejszej techniki nie odpowiada za to, co może się wydarzyć.
Dlatego zachowaj ostrożność i jeśli czujesz, że nie możesz dalej iść, to nierób tego!
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i techniki.

Osoba,  która  praktykuje  niniejszą  techniką  robi  to  na  własną  odpowiedzialność.
Dlatego wyłącza się  autora  z  odpowiedzialności  za  jakiekolwiek uszczerbki  na  zdrowiu
i inne problemy zdrowotne, które może spowodować niniejsza technika.

Autor nie gwarantuje 100 procentowej skuteczności techniki, gdyż może to zależeć od
spraw indywidualnych, np. od trybu życia, itp.
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Technika Szoku Tlenowego

Technika Szoku Tlenowego jest techniką, która ma za zadanie wspomóc osiągnięcie 
wyjścia z ciała fizycznego. Polega ona na natlenieniu organizmu, co daje zastrzyk energii 
potrzebnej do wywołania wibracji – wibracje i paraliż najczęściej same przychodzą. 
Technika ta została przetestowana przeze mnie i jest skuteczna oraz bezpieczna. Mimo to 
należy przestrzegać niniejszego opisu i przebiegu czynności. Do tej technika poleca się 
dodawać techniki następujące:

• Technika Roberta Monroe

• Technika tornada (wiru)

• Technika liny

• Technika unoszenia

Nie należy stosować żadnych substancji, gdyż mogą one spowodować powikłania 
prowadzące do uszczerbku na zdrowiu. Dlatego powinieneś się postarać nie zażywać 
żadnych substancji chemicznych.

Na czym polega technika

Technika Szoku Tlenowego została opracowana przeze mnie i jest skuteczna. Za 
pierwszym razem udało się mi opuścić ciało fizyczne, co jest dobrym wynikiem. Technika 
ta polega na mocnym natlenieniu organizmu, co ma dać duży zastrzyk energii, która 
następnie wywołuje wibracje. Powodują one poluzowanie matrycy astralnej, co umożliwia 
opuszczenie ciała fizycznego.

Praktyka

Po pierwsze pozbywasz się strachu przed wyjściem i tym, co możesz po wyjściu 
z ciała spotkać. Należy również pozbyć się strachu przed samą techniką, gdyż to może 
jedynie uniemożliwić skuteczne działanie niniejszej techniki. Połóż się na plecach. Teraz 
zrelaksuj swoje ciało i umysł, np. za pomocą medytacji. Wyciszasz swój umysł i pozbywasz
się wszelkich myśli. Możesz pozostawić jedną myśl dotyczącą wyjścia z ciała, np. jak 
przyjemnie jest wyjść z ciała lub jak przyjemnie byłoby latać.

Zacznij głęboko oddychać. Teraz powoli przyspieszaj oddech. Nie musi być on bardzo
szybki. Wdech i przytrzymaj przez chwilę powietrze, teraz wydech i znów wdech. Oddychaj
tak przynajmniej przez 4-5 minut do 10 minut. Po pojawieniu się wibracji należy wrócić do 
normalnego oddechu. Powoli zacznij zwalniać tempo oddychania, aż wreszcie będzie ono 
normalne. Teraz masz wibracje, więc skorzystaj z jakiejś wizualizacji. Dobrym przykładem 
może być wizualizacja unoszenia się nad ciałem. Inną wizualizacją może być technika 
tornada. Otóż nieważne czy będzie to technika liny, czy tornada – Technika Szoku 
Tlenowego jest na tyle elastyczna, że można ją łączyć z innymi technikami.

Powodzenia!

Dawid Wiktor



Przeczytaj też:



E-book „Doświadczenia poza ciałem”. Autor: Dawid Wiktor
Dowiedz się jak opuścić swoje ciało fizyczne i jak podróżować poza ciałem. Poznaj czym 
jest eksterioryzacja, poznaj co to jest Kundalini i czakra Adnya. W e-booku znajdziesz także
informacje o podróżach mentalnych, doświadczenia z pogranicza śmierci (NDE), 
o medytacji, bioenergoterapii, świadomym śnieniu. I wiele więcej.

E-book dostępny do pobrania jest na:

https://www.facebook.com/groups/329078680493992/files/

http://chomikuj.pl/IPA-Dawid_Wiktor

https://www.facebook.com/groups/329078680493992/files/
http://chomikuj.pl/IPA-Dawid_Wiktor
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