Wzmocnienie wewn trznej energii za pomoc mi
kr gos upa.

nia u podstawy

PcE® -Training
owo wst pne
Nazywam si Adam Lukoschek, certyfikowany PcE® -TrainerTM przez G.H. Eggetsbergera we Wiedniu,
w Austrii który jest Twórc PcE® -Trainingu.
ród a: http://www.ipn.at/ ; http://www.eggetsberger.net/ ; http://www.leistungsmanagement.at/
Co to jest PcE® -Training?
Mi sie znajduj cy si w okolicach u podstawy kr gos upa, przy odpowiednim jego napinaniu i
odpr aniu uwalnia pozytywn energi wewn trzn która p ynie do mózgu.
Trening sk ada si z odpowiedniej techniki napinania i odpr ania mi nia (Pc-Pubococcygeusmi nia), (E- Energia), oraz wicze Runicznych.
Energi , któr wyzwala mi sie , znana jest jako Libido lub Kundalini.
wiczenia Runiczne s
do rozlu nienia mi ni kr gos upa w celu lepszego przep ywu energii.
Zalety treningu
Wi cej elektryczno ci mózgu poci ga proces za sob , który budzi nowe ‘synapsy’(wi ksza pojemno ).
czaj si area y mózgowe, czyli pozytywne procesy my lenia które by y nieaktywne. Mózg rozdaje
równie energi na ca y organizm.
Gdy wiczymy regularnie i utrzymujemy wi kszy poziom energii, wykorzystamy mózg wi cej ni do tej
pory. Po up ywie konsekwentnego wiczenia do wiadczamy wiadomiej ycia.
Zwi kszony poziom energii ustabilizuje równowag mi dzy wewn trznymi i zewn trznymi energiami.
PcE® -Training mo na stosowa równolegle z wszystkimi technikami mocy takimi jak np. wiadome
nienie, stosowanie prawa przyci gania, programowanie neurolingwistyczne, EFT, Radykalne
Wybaczanie, One Brain, Bioenergoterapia itd.
Wzmocniony mi sie i wi kszy przep yw energii wp ywa pozytywnie: na potencj seksualn ,
koncentracj , sukces, witalno , si woli, zdrowie, nauk , samopoczucie, rozwój duchowy, wy sze
stany wiadomo ci, zdolno wybaczania, akceptacj siebie, wyobra ni , przebudzenie, stan
szcz cia i spokojnego umys u oraz wewn trznego spokoju, aktywacj czakramów itd.
Oraz zwi kszona odporno na wszelkie choroby, zmniejszona podatno na alergie, oraz lepsze
odpowiadanie na wszelkie konwencjonalne i niekonwencjonalne terapie to tylko nieliczne z korzy ci
wynikaj ce z treningu.
Szczególnie atrakcyjny jest trening dla sportowców ze wzgl du na natychmiastow popraw szybko ci
reakcji (refleks).

Trening:
Gdy wiczymy (napinamy i odpr amy) mi sie w odpowiedni sposób, adujemy mózg pozytywn
energi , która b dzie p yn w ca ym organizmie.
Najlepiej, wiczy codziennie, rano i wieczorem, W celu zwi kszenia poziomu energii musi up yn
czas, minimum 12 tyg. regularnego treningu, nale y jednak kontynuowa trening by ustabilizowa
proces. adowana energia opada po 12 godzinach dlatego nale y wiczy przez pierwsze12 tyg.
codziennie, minimum 2 razy, najlepiej po przebudzeniu i przed snem.
Tylko, gdy codziennie wiczymy, 2 razy dziennie, czyli rano i wieczorem, utrzymujemy poziom energii.
wiczy mo na te w ci gu dnia, w pracy, napi i odpr
mi sie , to przyjdzie na dobro zdrowia
oraz na wzmocnienie mi nia. 300 kontrakcji(napi cie i odpr enie = 1 kontrakcja) na dzie jest
wskazane.
Po ka dym napi ciu, mi sie musi si zregenerowa , dlatego wa ne jest równie jego
wiadome odpr enie. Odpr amy mi sie zawsze tyle samo sek. ile go napinamy. Wi cej
energii p ynie w fazie odpr enia mi nia.
Policzy w my lach w czasie napinania mi nia i wdechu do10 (1-10) i do10 w czasie odpr enia i
wydechu. Napinanie zawsze jednocze nie z wdechem i liczeniem od 1 do 10, tak samo odpr anie. 1
to 1 sek. 10 to optymalna ilo jednak gdy wygodniej mo na 8, nale y pami ta by liczy tyle samo
przy napinaniu ile w odpr aniu.(szczegó owy praktyczny trening na stronie 6 i 7).
Pomocniczo mo na wiczy w ci gu dnia te kilkaset kontrakcji by skutecznie utrzyma zwi kszony
poziom energii np. na przerwie w pracy, gdy tylko siedzimy na krze le, na le co, na stoj co, w aucie
itd.-wtedy mo na liczy jak wygodnie lub wypróbowa jaka ilo dzia a najskuteczniej do podwy szenia
energii, przy wdechu i wydechu. Napinaniu oraz odpr aniu towarzyszy zawsze wdech i wydech oraz
liczenie.
Mi sie znajduje si na podbrzuszu, mi dzy lew a praw nog , utrzymuje narz dy p ciowe.
Najlepiej mo na mi sie wybada , gdy usi ujemy zatrzyma strumie moczu w toalecie. Gdy
uda si zatrzyma strumie zaraz z pocz tku, mi sie jest raczej mocniejszy. Wa ne jest jego
zlokalizowanie. Gdy siedzimy na krze le i napinamy mi sie , powinno odbywa si to niewidocznie dla
otoczenia, (nie podnosimy t owia do góry).
Organizm jest zawsze taki mocny, jak mocny jest mi sie . Za pomoc treningu mo na mi sie
wzmocni i wy wiczy . wiczenia b
najwa niejszym ród em si y i energii. Gdy wiczymy rano,
dzie energia na 12 godzin, za gdy wieczorem zregeneruje si przez noc ca y organizm oraz mózg.
Gdy mi sie zacznie bole , da mu 1 lub dwa dni przerwy i kontynuowa trening.
wiczymy zawsze z prostym kr gos upem, w siedz cej pozycji i zwróceni w kierunku zachodu (wed ug
kompasu lub orientacji).
Ramiona opu ci , rozlu ni szyj , czo o oraz jam ustn oraz zrobi kilka g bokich oddechów przed
przyst pieniem do treningu. Oddycha zawsze za pomoc przepony czyli wdech wypi brzuch
wydech wci gn brzuch, oddycha bez wysi ku, swobodnie, powoli i g boko.
Trening rozpocz od Run i po minucie przej do wicze (strona 6 i 7)

wiczenia Runiczne:
W porównaniu do innych technik rozlu niaj cych mi nie, Runy wykazuj najlepsze efekty.
W po czeniu Run z treningiem wzrost energii mo na osi gn szybciej, zatem widoczne efekty mog
nast pi natychmiast lub po 12 tyg. to jest idywidualne.
Runy to najskuteczniejsze wiczenia w odblokowaniu blokad mi
lepszy przep yw energii.
Energi , któr

ni kr gos upa i szyi co powoduje

aduje mi sie , nie spada od razu regularnie wicz c Runy + trening.

Trening i wiczenia runiczne utrzymuj energi na poziomie przez 12 h. Nic nie hamuje przep ywu
energii wi cej ni blokady czy napi cia mi ni w obr bie kr gos upa, lepiej przed ka dym treningiem
wykona Runy.
Niekiedy wystarczy miesi c do odblokowania blokad, niekiedy trwa to d ej. Przewa nie po up ywie 12
tygodni regularnego wiczenia Run z treningiem, Runy nie s ju konieczne.

RUNY
1.Pozycja U
Sta prosto, stopy paralelnie do siebie w odst pie 20 do 30 centymetrów, sta w kierunku zachodu,
mo na wzi kompas. Kolana lekko zgi te ( nie wyprostowane ), biodra lekko pochylone do ty u. Powoli
podnie ramiona ponad g ow przy tym g boki wdech. Przy wydechu schyli si do przodu i w dó , jak
tylko mo liwe. Pus
g ow ( wisi lu no) i rozlu ni ramiona. W tej pozycji oddycha swobodnie i
boko.
10 razy wdech i wydech. Powoli wyprostowa kr gos up.Z ka dym dniem zwi ksza ilo oddechów o
jeden a do 30. Rys.1.
2.Pozycja I
Sta prosto, kolana lekko zgi te, biodra lekko pochylone do ty u ( warto nauczy si sta i chodzi z
lekko zgi tymi kolanami i biodrem pochylonym lekko w ty przez ca y czas, nie tylko podczas pozycji
run) kierunek zachód. Podnie powoli ramiona nad g ow , ramiona wskazuj w gór , wyprostowane,
paralelnie do siebie, w odleg ci ok. 40 centymetrów. D onie wskazuj do siebie, nast pnie wychyli
ramiona 3 cm w ty i ci gn w gór , ca y czas podczas oddechów. Utrzyma t pozycj przez 10
oddechów, zwi ksza , co dzie o 1 oddech a do 30. Rys.2
3.Pozycja Y
Z pozycji I przej p ynnie do Pozycji Y, nie robi przerwy, opu ci ramiona w bok, ma wygl da jak Y.
Wychyli ramiona 3 cm do ty u, i ci gn lekko w gór , d onie pokazuj do góry. 10 razy wdech i
wydech, zwi kszamy co dzie do 30. Rys 3

4.Pozycja F
Z pozycji Y p ynnie przej do nast pnej pozycji, wyci gn ramiona przed siebie, w koncie 90 stopni
lewa, prawa 10 centymetrów ni ej. Trzyma lu no i zwraca uwag na to by ramiona nie wskazywa y
na inn osob podczas pozycji (evtl.uwzgl dni to wcze niej) Palce z
jak na rysunku 4a.10
oddechów, do 30.
5.Pozycja T
Przej p ynnie powoli do pozycji T, wyci gn ramiona w bok i w dó jak na rysunku 5. D onie pokazuj
w dó . 10 powolnych i lu nych oddechów, pó niej 30.
6.Pozycja W
Z pozycji T przyci gn d onie do cia a, jak na rysunku 6a. D onie pokazuj do siebie w odst pie ok. 40
centymetrów. Teraz z mocnym szybkim wydechem prawe rami szybko wyci gn w bok, z
rozmachem i do samego ko ca, rys.6 d
pokazuje w dó , nast pnie przy szybkim wdechu
przyci gn rami do pozycji wyj ciowej. Teraz to samo lewym ramieniem. Po 5 razy ka dym
ramieniem, dla zaawansowanych dwoma ramionami jednocze nie, zwi ksza co dzie o jeden oddech,
do 15. To wiczenie powinno wygl da jak ciosy karate w bok.
Wykona Runy rano i wieczorem zawsze przed treningiem. Zacz od 10 oddechów i zwi ksza co
dzie o jeden oddech a do 30. Przy mocnych napi ciach mi ni zwi kszamy stopniowo ilo
oddechów, do 60 wdechów i wydechów.
Oddycha zawsze powoli bez wysi ku i napi cia. Oddycha swobodnie i g boko. Stoimy jeszcze 1 min
rozlu niaj c cia o, ramiona swobodnie opuszczone w dó . (Ramiona warto mie zawsze swobodne i
rozlu nione. Cz sto ramiona i okolice barków s napi te, dlatego lepiej aby zwraca na to szczególn
uwag nie tylko po wykonaniu run - cz sto opuszcza ramiona lu no opadaj ce w dó ).

Wst p do treningu

Na pocz tku treningu musimy mi sie najpierw lekko obudzi . Do tego siadamy na polsterowanym
krze le lub na fotelu, z prostym kr gos upem. Gdy mi sie ju zlokalizowali my, uczymy si kilka razy
napi mi sie nie napinaj c przy tym innych mi ni
Zgi g ow lekko do przodu, zamkn oczy, napi mi sie , policzy (w g owie) do 3, wdech.
Nie napinamy przy tym innych mi ni,
Nast pnie odpr
mi sie licz c równie 3, wydech.
Liczymy 3 sek. napinamy przy tym wdech
3 sek. odpr amy, wydech.
Powtórzy to 10 razy, minuta przerwy i znowu 10 razy, minuta przerwy, 10 razy (3x10x po 3 sek.)
Gdy mi sie jest za s aby 1 lub 2 sekundy. Zwi kszamy co dzie do 8 lub 10.
Mi sie nale y zawsze przy ka dej kontrakcji dok adnie, wiadomie i ca kowicie odpr
.
Przy napi ciu zawsze wdech, przy odpr eniu zawsze wydech.
Przy napinaniu nie napinamy adnych innych mi ni.

Trening wiczenia:
Po dwóch tygodniach lub wed ug upodoba w zale no ci od post pu, przechodzimy do treningu.
Powolne:( jako trening wytrwa ci)
Przyjmuj pozycj siedz
, na krze le polsterowanym lub fotelu.
Uwa
na to by kr gos up by prosty. Zamkn oczy i skierowa wzrok pomi dzy brwi
( odbywa si to bez napi cia innych mi ni twarzy), siedzimy w kierunku zachodu.
Czubkiem j zyka dotkn lekko, bez nacisku na podniebienie. T pozycj trzymamy podczas ca ego
wiczenia. Po jakim czasie utrzymanie pozycji nie b dzie ju trudne, na pocz tku, gdy wzrok b dzie
spada , pami ta o tym by skorygowa pozycj . Je li to za trudne lub przy nieregularnym treningu
mo na tylko zamkn oczy pami ta jednak by odpr
jam ustn , czo o, szyj i ramiona.
Napi mi sie , wdech, liczymy 8 sek, lub 10, odpr amy, wydech, 8/10 sek. 10-20 razy bez przerwy z
pocz tku a po up ywie czasu przy dobrej wprawie zwi ksza stopniowo o 10 kontrakcji do 60. Przy
wzmocnionym mi niu nawet 100 kontrakcji.
Szybkie: (jako trening wzmacniaj cy)(Power-Trening)
Napi 1sek, wdech i odpr
1 sek, wydech, lub 2 sek.
20- 30 kontrakcji do 60 bez przerwy. Po czasie zwi kszy lub wed ug zapotrzebowania do 200
kontrakcji. Szybkie mo na wykona po minutowej przerwie po powolnych, w tej samej pozycji. Po
zako czeniu kontrakcji siedzimy jeszcze minut na miejscu, by mózg móg si oswoi z energi . Na
koniec otworzy oczy, zrobi g boki wdech i wydech oraz otrze d
od
do gor ca. Ciep e d onie
sprzyjaj odpr eniu. Wstajemy powoli z pozycji.
Na pocz tku po lub podczas wicze mog wyst powa bóle g owy(mózg musi si oswoi z wi kszymi
zasobami energii) uczucia ciep a na plecach, mrowienie, czy ci ganie na czole lub b yski przed oczami,
to pozytywne objawy wicze .
Przy wiczeniach treningu, mo emy poczu jak energia wznosi si a to wiadczy o tym e
zwi kszyli my przep yw energii.
Istnieje równie mo liwo c zmierzenia poziomu w asnej energii pó kól mózgowych za pomoc
urz dzenia biofeedback, dominancja prawej lub lewej pó kóli, mierzenie post pów w treningu itp.
http://www.pce.at/
W razie w tpliwo ci co do bezpiecze stwa zwi zanych z treningiem, nale y zapyta lekarza co do
wskaza lub przeciwwskaza .
W przypadku schorze prostaty, lub epilepsji, w okresie ci y, lub przy zapaleniach w okolicach
podbrzusza nie nale y wiczy treningu.
Adam J. Lukoschek
dipl. PcE® -TrainerTM

