Działanie Muzyki Komory 10 [M1]

Muzyka Komory 10 Miejsca StaroŜytnej Strzały łączy struktury kompozycyjne i dźwięki z kaŜdego
zakątka globu -- geograficznego i historycznego -- w uniwersalny hymn Nawigatora Całości.
Stanowi ona złoŜoną inscenizację kompozycyjną wprowadzającą świadomość słuchacza do
królestwa jedności, z którego wszyscy pochodzimy.
Komora 10, w kontekście genomu ludzkiego, jest analogią do struktury genetycznej dziesiątego
chromosomu u człowieka. Chromosom ten reguluje, w znacznym stopniu, stan kondycyjny dobrego
samopoczucia w instrumencie ludzkim jak równieŜ jego relacje do fizycznych, emocjonalnych i
mentalnych form stresu.
Opublikowanie muzyki Komory 10, w obecnym okresie wzmoŜonego napięcia i niepokoju, dostarcza
środek ułatwiający ludziom ponowne podłączenie się do ich stanu całości i jedności. Doświadczanie
tego stanu redukuje napięcie i lęk, oraz wzmacnia system odpornościowy osoby.
Wskazane jest, aby słuchać tę muzykę minimum siedem razy, bez przerywania, w wygodnej
pozycji, z zamkniętymi oczami, poddając się podróŜy, która będzie w tobie indukowana. Dobrze
jest uŜywać do tego słuchawek. Podczas doświadczanej podróŜy z pewnością pojawią się uczucia, a
gdy to nastąpi, pobłogosław je tak jak uczyniłbyś to ze źródłem wszelkiego dobra. Uczucia te staną
się drogowskazami podczas twej muzycznej przygody.
Na przestrzeni muzyki Komory 10 płynie harmonicznie 38 kompozycji. Owe muzyczne "strofy"
wyraŜają płynne poruszanie się oraz multi-fasetowaną ekspresję Nawigatora Całości. Są one
pomostami, po których moŜesz podróŜować pomiędzy światami i wymiarami.
Nie jest to muzyka medytacyjna, której zadaniem jest zrelaksować umysł i ciało. Muzykę Komory
10 zaprojektowano jako aktywator wywołujący tę część ciebie, która została przysłonięta przez
twoją ludzką osobowość oraz ludzki wymiar doświadczania. Stanowi ona strumień danych
słuchowych powodujący rezonans wibracji jedności, która przechowywana jest we wnętrzu kaŜdego
człowieka.
Muzyka ta moŜe spowodować przebudzenie w tobie świadomości tego jak wszyscy jesteśmy utkani
z tego samego źródła, jak równieŜ doświadczenie serca twojej świadomości, chociaŜby na moment
w ramach listwy czasowej.
Z mojego świata do twojego
James
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