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CZYM JEST SOUL BODY FUSION? 

 

Soul Body Fusion to prosty proces, który możesz robić dla siebie i innych, przywracając 

zestrojenie ciała na poziomie komórkowym, z możliwie najwyższą energią czy światłem, 

jakie może ono utrzymać.  

To proces, w którym DUSZA stymuluje komórki do harmonizowania się z coraz 

wyższymi częstotliwościami. Tym samym jest to ewolucyjny katalizator, otwierający bramy 

przyspieszonego rozwoju i wzrostu.  

Metoda Soul Body Fusion® sprawia, że połączenie z naszym własnym potencjałem jest żywe 

i klarowne. Kiedy sprowadzamy świadomość do ciała, nasza wyjątkowość rozpromienia 

nasze życie, związki i otoczenie. Gdy „więcej” naszego ducha łączy się z komórkami 

naszego ciała, powoduje to niezaprzeczalną i wyraźną zmianę. Staje się to punktem wyjścia 

dla nowej rzeczywistości, w której zdrowie, szczęście, obfitość i sens wspierane są z 

najwyższych wymiarów. 

 Zmiany są trwałe i niekończące się – trwałe, ponieważ kiedy twoje komórki się zmieniają, 

by zharmonizować się z wyższymi aspektami ciebie, pozostają już na tej wyższej 

częstotliwości. 

Zmiana nie ma końca, ponieważ dusza nie zna granic. 
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Kiedy twoja dusza i ciało funkcjonują jako jednolita całość, niczego nie brakuje. Jako 

jedność jesteś najwyższą, kreatywną siłą i suwerenną jednostką. 

To twoja własna dusza jest brakującą częścią twojego potencjału. 

Jedną z najważniejszych rzeczy jakie możemy zrobić dla naszego rozwoju duchowego, to 

przygotować swoje ciała fizyczne aby mieściły więcej duchowego światła i mocy.  

 

Soul Body Fusion zmienia twoje ciało tak, abyś mógł pomieścić więcej mocy i mieć dostęp 

do wcześniej nieosiągalnych wymiarów.  

 

JAK TO DZIAŁA 

1. NATURALNE 

2. REZONANS 

3. INTENCJA 
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JAK MOŻE WPŁYWAĆ SOUL BODY FUSION ? 

 To niezwykle narzędzie, które pozwala nam doświadczać powrotu do równowagi na 

każdym poziomie: 

• fizycznym, materialnym – uzdrowienie, przemiana na poziomie ciała, uziemienie, 

przyciąganie obfitości, materializowanie swoich pragnień 

• emocjonalnym – uzdrowienie traum, depresji, powrót do radości życia 

• mentalnym - zmiana w percepcji życia, pozytywne, inspirowane Dusza myślenie 

• duchowym - przyspieszony rozwój świadomości, przebudzenie zdolności 

paranormalnych, niekończąca się przygoda w odkrywaniu KIM JESTEŚ 

A to wszystko by doświadczyć Oświecenia i przejawić swoja pełnię, boskość w ciele, co 

jest ostatecznym naszego życia na Ziemi 

 

Światło Duszy wchodząc w nasze Ciało, rozpuszcza, rozświetla, uzdrawia wszystko to co 

zebraliśmy podczas tego życia i poprzednich, a co przeszkadza nam by ucieleśnić 

potencjał naszego nieograniczonego Ducha 

 

SESJA SOUL BODY FUSION 

Sam proces jest magiczny, działa na zasadzie Intencji, a zarządza nim w całości Twoja 

Dusza.  

Oznacza to ze ani ja, jako osoba towarzysząca Fuzji, ani Ty, nic nie możemy popsuć, bo nie 

my, to robimy:) 

Nie ma możliwości pomyłki czy jakichkolwiek negatywnych konsekwencji. 

Rola Praktyka Soul Body Fusion 

Kiedy wykonuję Fuzje Twojej Duszy z Twoim Ciałem jestem towarzyszem Twojej podróży. 

W pełnym zaufaniu do procesu, którym zarządza Twoja Dusza, jestem w pełni obecna, 

utrzymuję intencję, podtrzymuje wysokorezonansowe pole i pomagam Tobie 

utrzymywać właściwą postawę by było to dla Ciebie wyjątkowe doświadczenie. 

• Wynik nie zależy ani od Ciebie ani od mnie.  

• Nie mogę więc obiecać i zagwarantować w jakiej formie się objawi, połączenie, 

uzdrowienie.  

• By się zadziało nie muszę też nic wiedzieć o Tobie. 

• To Ty będziesz zaskoczona/y tym co ma przygotowane dla Ciebie Twoja Dusza. 
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ILE TRWA? 

Najpierw zalecane jest wykonanie 3 sesji w ciągu 21 dni 

1 sesja trwa 2 razy po 10 minut  

2 sesja odbywa się  po tygodniu i trwa 2 razy po 10 minut 

3 sesja obydwa się  po 3 tygodniach od 1 sesji i trwa tyle samo 

Czasami czas sesji zmienia się  w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta. 

Proces można potem powtarzać nieskończoną ilość razy, a każdy z nich pozwala nam 

wprowadzać do naszego życia, ciała coraz więcej światła, Światła, którym ostatecznie 

jesteśmy. 

Wspaniale jest móc korzystać z tego narzędzia codziennie, choćby parę minut i codziennie 

podwyższać swoje wibracje. Dlatego najlepiej nauczyć się  tego procesu na kursie, by 

pomagać sobie i innym. 

MOŻLIWE ODCZUCIA PODCZAS SESJI   

Odczucia każdy ma indywidulane, od intensywnych po żadne. 

Ilość i intensywność odczuć nie określa czy fuzja miała miejsce i czy działa.  Połączenie i 

jego efekty są zawsze. 

80% coś czuje 

20% nie czuje nic – Jonette też nic nie czuła.  

Czasami bolą uzdrawiające się miejsca. 

Często występujące odczucia to: ciepło, falowanie, przepływ energii, elektryczne odczucia, 

łaskotanie, błogość, intensywne bicie serca, drganie ciała, kołysanie się  ciała, ciężkość, 

mdłości, smutek, euforia, wolność… 

Cokolwiek się  pojawia lub nie pojawia, jest w porządku. 

Ważne co będzie się działo po sesji, w życiu. 

 

DEMONSTRACJA SESJI SOUL BODY FUSION 

• Ręce skierowane ku górze – odkryte czakry, niektórzy czują dłonie, otwarte dłonie to 

symbol otwartości, przyjmowania 

• Nogi przy nogach, na stopach, lub przy kolanach 

• Uprzedz co może się dziać podczas sesji, odczucia lub ich brak 

• Obecność w ciele: nie medytuj, nie analizuj, nie staraj się naprawiać 

Obserwuj  - kiedy masz myśli wracaj do ciała, kiedy coś czujesz nie staraj się tego 

zmieniać albo przekierowywać 

• Ustal intencję: osoba robiąca fuzję wypowiada ją na głos 

Przykładowe intencje: „Soul Body Fusion dla xxx” 

„Intencją tej sesji SBF jest by Dusza X połączyła się z jego ciałem, na poziomie 

komórkowym, w najwyższym możliwym stopniu, dla najwyższego dobra X” 



4 
 

CO MOŻNA ROBIĆ PODCZAS SESJI 

• Rozmawiaj co się dzieje w ciele 

• Pozostań w ciele 

• Jakie masz odczucia w ciele?  A co się dzieje w nogach, rękach?  

• Mów OK, nie oceniaj  

• Kiedy ktoś dużo mówi, sugeruj by wrócić do ciała 

• Nie channelinguj ani nie dawaj swoich interpretacji, nie dziel się odczuciami 

wynikającymi z  jasnowidzenia, jasnoczucia 

• Kiedy jest intensywny proces, dużo odczuć, można cofnąć się i zrobić  przestrzeń 

• Kiedy energia utyka np. przy głowie, można położyć stopy na stopach, objąć nogi na 

poziomie kolan,  ręce na kolanach, by wzmocnić ugruntowanie osoby 

• Uprzedzić, że się zabiera ręce  

• METAFORA Z AKUMULATOREM na początku podłączone kable, uruchomienie i 

samo dalej działa 

• Minuta przed końcem powiedź, że zaraz koniec 

• Przerwa - Pij wodę, wypłukiwanie toksyn (możliwy ból głowy) 

• Dzielenie się odczuciami 

• Druga tura 10 minut 

 

NIC NIE MOGĘ ZEPSUĆ, BO JA NICZEGO NIE ROBIĘ 

TO DUSZA ZARZĄDZA PROCESEM 

IM MNIEJ ROBIĘ, TYM WIĘCEJ SIĘ DZIEJE  


