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Dla Carole

która zainspirowała nas do napisania tej książki
i która wzmacnia nas swoją miłością

Pewnego dnia, po ujarzmieniu wiatrów, fal,
przypływów i grawitacji, okiełznamy siły miłości,

a wtedy, po raz drugi w historii świata, człowiek odkryje ogień.

– Pierre Teilhard de Chardin 
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Pięknego lipcowego popołudnia w 2010 roku, ja i moja żona 
Carol jechaliśmy wysadzoną drzewami autostradą Taco-

nic Parkway w Nowym Jorku do Omega Institute – ośrodka, 
w którym prowadzimy intensywny kurs z regresji do poprzed-
nich wcieleń. Myśleliśmy o tym, jak bardzo uwielbiamy te kursy. 
Codziennie wydarza się na nich coś niesamowitego. Uczestnicy 
nie tylko przypominają sobie poprzednie wcielenia, ale także 
przeżywają niezwykłe, mistyczne i uzdrawiające doświadczenia 
duchowe, odnajdują swoje bratnie dusze, odbierają wiadomości 
od zmarłych bliskich i uzyskują dostęp do głębokiej mądrości 
oraz wiedzy. Oboje byliśmy świadkami wielu takich transformu-
jących doświadczeń, jakie miały miejsce na prowadzonych przez 
nas od lat warsztatach i szkoleniach. To dla nas wielki zaszczyt, 
że możemy brać w nich udział. Często nie zdajemy sobie spra-
wy z głębokich przeżyć uczestników, o których dowiadujemy się 
dopiero z  ich e-maili lub listów, gdy już przetworzą to, czego 
doświadczyli.
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W  tym momencie, na rozświetlonej słońcem autostradzie, 
Carole odebrała na swoim blackberry e-maila od osoby, która 
doświadczyła wspaniałego uzdrowienia w trakcie naszego warsz-
tatu. Za pomocą nowoczesnej technologii, osoba ta podzieliła się 
z nami starożytną mądrością – właśnie w chwili, gdy zbliżaliśmy 
się do miejsca, w którym byliśmy już świadkami wielu podob-
nych wydarzeń. Nigdy nie wiemy, co niezwykłego się wydarzy 
na naszych zajęciach, ale nie mamy wątpliwości, że zdarzy się 
coś wspaniałego. Carole spojrzała na mnie i powiedziała na swój 
mądry, powściągliwy sposób: „Czasami cuda się zdarzają”.

To prawda. Istnieją duże cuda, które oddziałują na całą grupę 
ludzi oraz cuda niewielkie lub nawet niezauważalne. Wszystkie 
jednak, bez względu na swój zakres, prowadzą do trwałej prze-
miany, naprawy relacji lub odżywienia duszy. Cuda naprawdę się 
zdarzają. Sprawiają, że życie nabiera głębszego znaczenia. 

Ja sam doświadczyłem takiego cudu w  dniu, w  którym do 
mojego gabinetu weszła pacjentka o imieniu Katarzyna i ukazała 
mi zupełnie nowy wszechświat duchowy, o którego istnieniu nie 
miałem wcześniej pojęcia. W swoich wcześniejszych książkach 
bardzo szczegółowo opisałem jej doświadczenia, które doprowa-
dziły do trwałej, pozytywnej zmiany w jej życiu. Również wtedy 
moje życie całkowicie zmieniło się. Zanim Katarzyna zaczęła 
dzielić się ze mną niesamowitymi wspomnieniami ze swoich 
poprzednich wcieleń, byłem lewopółkulowym obsesyjno-kom-
pulsywnym naukowcem. Z  pochwałą ukończyłem chemię na 
Uniwersytecie Columbia i zostałem członkiem Phi Beta Kappa1. 
Dyplom lekarza medycyny uzyskałem na Yale University School 
of Medicine, gdzie byłem dyrektorem psychiatrii. Jako przewod-

1 Phi Beta Kappa Society – najstarsze studenckie bractwo honorowe w Stanach Zjed-
noczonych (przyp. tłum.).



•  •  •   11   •  •  •

Wprowadzenie

niczący prestiżowego wydziału psychiatrii w Mount Sinai Medi-
cal Centrum w Miami napisałem ponad czterdzieści artykułów 
naukowych oraz tekstów z dziedziny psychofarmakologii i bio-
chemii mózgu, a także na temat choroby Alzheimera. Byłem cał-
kowicie sceptyczny wobec takich „nienaukowych” dziedzin jak 
parapsychologia i reinkarnacja. Ale Katarzyna wywróciła moje 
życie do góry nogami.

Chociaż minęło już ponad trzydzieści lat, to jednak doskonale 
pamiętam ten moment, w którym po raz pierwszy przekroczyła 
ona niewidzialną granicę i weszła w wymiar swoich poprzednich 
wcieleń. Znajdowała się w stanie głębokiej relaksacji i miała lek-
ko przymknięte oczy, ale była bardzo skupiona. 

– Wielka fala powala drzewa – wyszeptała ochrypłym głosem, 
opisując jakąś scenę z przeszłości. – Nie ma dokąd uciec. Jest 
zimno. Woda jest zimna. Muszę uratować moje dziecko, ale nie 
mogę… Muszę ją trzymać. Tonę. Dławię się wodą. Nie mogę 
oddychać, nie mogę przełykać… Słona woda. Wyrywa mi moje 
dziecko.

Wraz z tymi słowami jej ciało napięło się, a oddech przyspie-
szył, ale nagle znów się rozluźniła. 

– Widzę chmurę… Moje dziecko jest ze mną. I  inne osoby 
z mojej wioski. Widzę swojego brata.

W tamtym momencie rozpoczął się we mnie proces wyzwala-
nia się od sceptycyzmu. W miarę jak Katarzyna przypomniała so-
bie kolejne sceny ze swojego obecnego życia oraz wcześniejszych 
wcieleń, jej objawy zaczęły ustępować. Sama bujna wyobraźnia 
nie mogła uzdrowić tych przewlekłych, poważnych objawów – to 
musiały być prawdziwe wspomnienia. Przypominała sobie wiele 
faktów historycznych i szczegółów z poprzednich wcieleń, a nie-
które z nich udało nam się potwierdzić. Zdarzało jej się również 
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podawać fakty z mojego życia, o  których nie mogła wiedzieć 
i których w żaden sposób nie mogła odkryć. Przekazywała mi te 
informacje w stanie cudownego odprężenia między wcieleniami.

Pod wpływem tych głębokich i  przekonywujących spotkań 
z Katarzyną mój umysł zaczął się otwierać. Odnalazłem innych 
znanych lekarzy prowadzących regresje i zgłębiających ten temat. 
Moje odkrycia coraz bardziej mnie przekonywały. Od czasu wy-
dania mojej pierwszej książki Poza czas i nieśmiertelność w 1988 
roku, korzystałem z terapii regresywnej w pracy z ponad czterema 
tysiącami pacjentów oraz z wieloma dużymi grupami warszta-
towymi. Każda kolejna sesja potwierdza skuteczność tej meto-
dy, uczy, rozwija i ujawnia tajemnice życia. W  tamtym czasie 
poznałem pionierów zajmujących się poprzednimi wcieleniami 
oraz wybitne osobistości z  całego świata. W  końcu starannie 
zebrana wiedza zajęła miejsce niedowierzania. Historie zawarte 
w tej książce poprowadzą cię tą samą ścieżką. Otwórz swój umysł 
i rozpocznij tę cudowną podróż. 

Na moich warsztatach około dwie trzecie uczestników przypo-
mina sobie zdarzenia ze swoich poprzednich wcieleń, co często 
prowadzi do uzdrowienia emocjonalnego i fizycznego. Objawy 
ustępują nawet wtedy, gdy wspomnienia są mgliste lub niedo-
kładne. W trakcie regresji możesz przypomnieć sobie trauma-
tyczną i chaotyczną sytuację oraz reakcję emocjonalną matki, gdy 
jako trzylatek wybiegłeś na ulicę i o mało nie zginąłeś pod kołami 
czarnego buicka. Matka potwierdza, że taka sytuacja rzeczywiście 
miała miejsce, ale nie był to czarny buick, ale granatowy cadillac. 
Pozostałe szczegóły się zgadzają. To niewielkie zniekształcenie jest 
jak najbardziej dopuszczalne. Wspomnienia nie są przecież po-
dróżą w czasie. Ponadto teraz jesteś w stanie opisać tamten wypa-
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dek przy użyciu słów, których wtedy nie znałeś. To twoja obecna 
świadomość opisuje wspomnienie, a nie świadomość trzylatka. 
Nie znalazłeś się w maszynie do cofania się w czasie. 

Hipnoza to technika, która pozwala ludziom przypomnieć 
sobie takie wydarzenia z dzieciństwa – i wiele innych. Większość 
moich pacjentów oraz uczestników warsztatów jest w stanie przy-
pomnieć sobie nie tylko wydarzenia z dzieciństwa i poprzednich 
wcieleń ale także z czasu, gdy znajdowali się jeszcze w łonie matki 
oraz w mistycznym stanie między wcieleniami.

W ciągu wielu lat poznałem mnóstwo osób, które całkowicie 
odrzucają terapię regresywną ze względu na swoje z góry powzię-
te założenia. Argumentują, że wspomnienia z poprzednich wcie-
leń są zbyt zniekształcone lub niedokładne (o czym napisałem 
powyżej), ich efekt terapeutyczny jest wynikiem jedynie myślenia 
życzeniowego, a w dodatku, według nich, zbyt wielu ludzi do-
świadczających regresji błędnie identyfikuje swoje wcielenia jako 
słynne postacie historyczne. Chociaż tacy krytycy wyrażają się 
bardzo dosadnie, to jednak są źle poinformowani. 

Ta książka przedstawia historie wielu ludzi, którzy przeszli taką 
terapię lub samodzielnie doświadczyli regresji, dzięki czemu stanowi 
zbiór niezwykle różnorodnych doświadczeń zaprzeczających takim 
założeniom. Znajdziesz w niej znacznie więcej wspomnień z wcie-
leń nędzarzy i chłopów niż wybitnych jednostek. Wyobraźnia lub 
fantazja nie są w stanie uzdrowić poważnych objawów fizycznych 
lub psychicznych, ale poznasz mnóstwo dowodów na to, jak bardzo 
uzdrawiające może być przypomnienie sobie wydarzeń z poprzed-
nich wcieleń. Proces uzdrawiania zachodzi niezależnie od tego, czy 
pacjent, lub nawet terapeuta, wierzą w koncepcję reinkarnacji. Gdy 
pracowałem z Katarzyną sam na początku w nią nie wierzyłem.
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Historie zawarte w  tej książce przypominają mikrokosmos 
dziedziny terapii regresyjnej – przedstawiają niezwykle różnorod-
ne wspomnienia, a jednocześnie ukazują wspólne prawa rządzące 
naszym rozwojem duchowym. Warto otworzyć umysł na praw-
dy zawarte w tych opowieściach, przypominające nam o tym, że 
jesteśmy nieśmiertelnymi i wiecznymi istotami, które żyły już 
wcześniej i znów będą żyć. Jesteśmy jednością i znaleźliśmy się 
na ziemi, aby uczyć się miłości oraz współczucia. Otwarcie się 
na te prawdy jest ważnym krokiem w życiu jednostki i wielkim 
skokiem ewolucyjnym ludzkości.

Gdy moi pacjenci i uczestnicy warsztatów przypominają sobie 
swoje poprzednie wcielenia, wkraczają na bezpośrednią drogę wio-
dącą do boskiej mądrości oraz fizycznego i emocjonalnego dobro-
stanu. Świadomość, że wszyscy mieliśmy wiele wcieleń, a w mię-
dzyczasie znajdowaliśmy się po drugiej stronie, pomaga wyzwolić 
się z lęku przed śmiercią i wnosi więcej spokoju oraz radości do 
naszego obecnego życia. Czasem już samo przypomnienie sobie 
dawnej traumy prowadzi do niesamowitych odkryć i głębokiego 
uzdrowienia. W dodatku procesy te zachodzą niezwykle szybko. 

Osoby, które nie mają żadnych wspomnień z  poprzednich 
wcieleń, ale towarzyszą komuś w regresji lub chociażby czytają 
na ten temat, również mogą wiele zrozumieć i poszerzyć swo-
ją świadomość. Empatyczna identyfikacja może być potężnym 
bodźcem do przemiany. Kierunek rozwoju jest ważniejszy niż 
jego szybkość. Wszyscy i tak ostatecznie osiągniemy stan oświe-
conej świadomości.

Koncepcja reinkarnacji, czyli założenie, że wszyscy żyliśmy już 
wcześniej, stała się dla mnie bramą, przez którą wkroczyłem na 
wyższy poziom zrozumienia. Katarzyna otworzyła ją przede mną, 
a ja teraz otwieram ją dla innych.
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Istnieje wiele takich bram. Niektórzy ludzie uzyskują dostęp 
do wyższych wymiarów rzeczywistości poprzez doświadczenia 
z pogranicza śmierci, mistyczne spotkania lub za pomocą me-
dytacji. Inni doznają nagłych olśnień lub intuicyjnych wglądów. 
Wszystkie bramy prowadzą jednak do tego samego miejsca – do 
transcendentnego rozpoznania, że nasza prawdziwa natura jest 
naturą duchową, a nie fizyczną. Często towarzyszy temu również 
świadomość, że wszyscy jesteśmy ze sobą połączeni i jakimś cu-
dem stanowimy przejaw jednej energii.

Pisarz Paulo Coelho pisze: „życie jest jak pociąg, a nie stacja 
kolejowa”2. W naszej duchowej, pełnej tajemnic i cudów podróży 
do domu – do stanu nieskończonej miłości i mądrości – w czasie 
między wcieleniami odpoczywamy, regenerujemy się i zastana-
wiamy nad kolejnymi stacjami. A gdy przychodzi właściwa pora, 
znów wyruszamy w podróż, w innym pociągu, w innym ciele. 
Jest tylko jeden dom i ostatecznie wszyscy, prędzej czy później, 
wrócimy do tego błogiego miejsca. Ta książka pomoże ci dotrzeć 
na jego brzeg. 

Największą jej wartością są starannie dobrane relacje czytel-
ników i uczestników warsztatów z ostatnich dwudziestu trzech 
lat. Ich przeżycia potwierdzają i uhonorowują wszystko, o czym 
kiedykolwiek pisałem i czego nauczałem. Na tysiące różnych spo-
sobów, opowieści te nie tylko potwierdzają skuteczność terapii 
regresyjnej, ale także istnienie duchowego świata. Opowiadają 
o duszach i bratnich duszach, o życiu po śmierci, a także o tym, 
jak wspomnienia z przeszłości potrafią odmienić nasze życie. Hi-
storie te potwierdzają, że głębokie i trwałe uzdrowienie umysłu 
oraz ciała jest możliwe. Pokazują, że w miejsce smutku zawsze 

2 Paulo Coelho, „Alef”, tłum. Zofia Stanisławska, Wydawnictwo Drzewo Babel, War-
szawa 2011, str. 18. 
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może pojawić się ukojenie i nadzieja, a świat duchowy nieustan-
nie przenika i wzbogaca nasz świat fizyczny. Opowieści te prze-
pełnia mądrość, miłość i głęboka świadomość. Niektóre z nich 
są zabawne, a inne poważne, jedne są krótkie, a inne długie, ale 
wszystkie są mądre i pouczające. Wspólne doświadczenia ludzi 
z różnych stron świata pomogą tysiącom dusz w ich obecnych 
zmaganiach. Naszym najszlachetniejszym obowiązkiem ducho-
wym jest pomaganie innym w rozwoju, samouzdrawianiu i zro-
zumieniu własnej ścieżki duchowej.

Przeczytanie historii i przemyśleń zawartych w tej książce przy-
pomina przeżycie stu regresji. Zawarta w nich głęboka mądrość 
będzie oddziaływać na osobiste wspomnienia czytelnika ukryte 
w  podświadomości i  poszerzy jego świadomość. W  rezultacie 
głębszy umysł odkryje nowe możliwości fizycznego i emocjonal-
nego uzdrowienia. Zrozumienie naszej wyższej natury (tego, że 
jesteśmy duszą, a nie ciałem lub umysłem) prowadzi do głębo-
kich zmian w kluczowych wartościach i dążeniach. W rezultacie 
świadomość budzi się, otwiera swoje boskie, lecz uśpione dotąd 
oczy i odkrywa przed nami naszą duchową ścieżkę. Zamieszczone 
tu relacje dotyczą takich przemian i pomagają je zainicjować. Już 
samo przeczytanie ich odmienia człowieka w niewytłumaczalny 
sposób.

Przebudzając się, odkrywamy swoją wrodzoną naturę nie-
śmiertelnej istoty i uwalniamy się od wszelkich wątpliwości. Lęk 
przekształca się w głęboki spokój, rozpacz w nadzieję, smutek 
w radość, a nienawiść w miłość – tak, jakby jakiś starożytny al-
chemik posypał nas magicznym pyłkiem. Na poziomie duszy 
wszystko jest możliwe.

Słowa mają alchemiczną moc. Ta książka jest nie tylko zbiorem 
relacji, lecz także zbiorem transformujących możliwości. Czytając 



•  •  •   17   •  •  •

Wprowadzenie

o doświadczeniach związanych z regresją i wczuwając się w nie, 
uzyskasz głębokie połączenie z niezwykłą mądrością, jaką w sobie 
zawierają. W ten sposób rozpoczniesz pełen niezwykłej mądrości 
i miłości proces kosmiczny, który będzie pogłębiał się z każdą 
kolejną przeczytaną relacją. Zamieściliśmy tu takie historie, które 
najbardziej sprzyjają nawiązaniu empatycznego połączenia, a tak-
że zapewniają wgląd w głębszą naturę naszej duszy, naszego celu 
na ziemi oraz potencjału uzdrawiania. Mam nadzieję, że moje 
komentarze pomogą ci lepiej to wszystko zrozumieć. 

Czytając o mistycznych przeżyciach innych osób, zwiększasz 
prawdopodobieństwo przeżycia podobnego doświadczenia. Te 
historie przygotują cię do tego i rzucą światło na całą filozofię 
metafizyczną. Koncepcja reinkarnacji oraz regresji do poprzed-
nich wcieleń przedstawia prawdę naszego wyższego ja oraz istotę 
wyższego celu naszego życia. Każdy może skorzystać z zamiesz-
czonych w poszczególnych rozdziałach tej książki nauk, które 
zmieniają życie na lepsze, a także pomagają wytrwać na ścieżce 
duchowej, doświadczać więcej miłości i szczęścia oraz zrozumieć, 
że nie mamy powodów do lęku, gdyż wszyscy jesteśmy nieśmier-
telni. Wszyscy jesteśmy duszami.

Razem z moją córką Amy, terapeutką, pisarką i  redaktorką, 
zebrałem setki zgłoszeń od osób, które zechciały podzielić się 
swoimi wspomnieniami. Przeczytaliśmy je wszystkie uważnie 
i wybraliśmy spośród nich te, które według nas najlepiej oddają 
naszą wspólną prawdę, niosą potencjał rozwoju, a przede wszyst-
kim ukazują nasze wspólne lekcje życiowe. W trakcie tego pro-
cesu, podczas rodzinnych obiadów, często rozmawialiśmy o tych 
pięknych i głębokich przeżyciach. Napisaliśmy tę książkę razem 
– jako zgrany zespół. Czasem moje słowa dodają poetyckości lub 
nadają głębsze znaczenie myślom córki, a w innych miejscach to 
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ona wyraża słowami moje przemyślenia, ale cała ta książka jest 
wynikiem naszej płynnej współpracy. Praca z Amy nad tym pro-
jektem była dla mnie wielką przyjemnością i błogosławieństwem. 

Ta książka nie powstałaby, gdyby nie ludzie, którzy w auten-
tyczny, odważny i elokwentny sposób podzielili się z nami swo-
imi doświadczeniami. Bez was te słowa nigdy by nie zaistniały. 
To wasze relacje są największą wartością tej książki. Zainspirowa-
liście nas do jej napisania i za jej pośrednictwem niesiecie innym 
możliwość uzdrowienia.

Nie musisz przeczytać tej książki od początku do końca za 
jednym zamachem. Przekazuje ona bardzo bogate opowieści 
i wielopoziomowe nauki, więc zanurz się powoli w zawartą w niej 
mądrość. Zatrzymaj się przez chwilę na kolejnych relacjach i po-
czuj związane z nimi uczucia. Jeśli jakaś opowieść skojarzy ci się 
z twoimi osobistymi doświadczeniami życiowymi, to tym bardziej 
warto się nad nią zatrzymać. Przeczytaj ją ponownie – tyle razy, 
ile potrzebujesz. Ja sam, za każdym razem, gdy czytam te relacje, 
odkrywam w nich nowe i głębsze znaczenie. Ty także wkrótce się 
przekonasz, że nie dotyczą one tylko poprzednich wcieleń. Jak 
wspomniałem, regresja jest bramą do poszerzonej świadomości, 
niewiarygodnie bogatej wiedzy duchowej i mądrości. To, co znaj-
duje się po drugiej stronie tej bramy jest znacznie bardziej istotne 
od niej samej, chociaż ona również jest wspaniała.

Historie, które tu przeczytasz, ilustrują nasz nieubłagany po-
stęp w kierunku duchowej doskonałości. Wskazują drogę i rzu-
cają światło na kolejne etapy naszego rozwoju. Przypominają 
wielofasetowe klejnoty, które zebraliśmy po drodze i  którymi 
mamy się ze sobą podzielić. Można przy tym odnieść wrażenie, 
że każdy z tych klejnotów odbija się w pozostałych. Co prawda 
podzieliśmy tę książkę na tematyczne rozdziały, ale poszczegól-
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ne relacje-klejnoty tak naprawdę odbijają się w sobie nawzajem, 
przypominając holograficzne, drogocenne kamienie. Przed laty 
przyśniło mi się, że wszyscy jesteśmy takimi klejnotami, o czym 
wspomniałem w książce Poza czas i nieśmiertelność: 

To tak jakby w każdym człowieku można było znaleźć diament. Wyobraź 

sobie diament długości ćwierć metra. Ma on tysiące faset, ale są one pokryte 

brudem i smołą. Zadaniem duszy jest oczyścić każdą z nich, aż wreszcie jej 

nieskazitelna powierzchnia będzie mogła odbić tęczę barw. Jedni umyli wiele 

faset i świecą jasno. Inni próbowali umyć zaledwie kilka, a więc nie świecą. 

Jednak pod brudem każdy człowiek posiada w swym sercu błyszczący dia-

ment z tysiącem błyszczących faset. Jest on doskonały, bez jednej skazy. Je-

dyne co różni tych ludzi, to ilość czystych faset. Kiedy wszystkie będą oczysz-

czone i błyszczące, staną się niezmąconym światłem, diament znów będzie 

czystą energią, taką jak na początku. Światło zostaje. To tak jakby proces, 

który był przyczyną powstania diamentu, został odwrócony. Czysta energia 

istnieje w tęczy świateł, a te światła mają świadomość i wiedzę. I wszystkie 

diamenty są doskonałe3.

Oto niektóre z tych diamentów.

3 Brian L. Weiss, Poza czas i nieśmiertelność, tłum. Irena Doleżał-Nowicka, Wydawnic-
two Limbus, Bydgoszcz 1993.
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Na jednym z moich dużych warsztatów grupowych, zauwa-
żyłem małą kartkę z  następującym wierszem-modlitwą: 

„Natura Buddy przenika cały wszechświat, istniejąc tu i  teraz. 
Dedykuję tę praktykę wszystkim czującym istotom. Razem do-
świadczamy wyzwolenia”.

Czytając te słowa, zdałem sobie sprawę, że prawda ta dotyczy 
wszystkich i  wszystkiego. Określenie „natura Buddy” możesz 
zastąpić słowem „miłość”, „Bóg”, „Jezus” lub „siła wyższa” albo 
imieniem jakiejkolwiek istoty duchowej, która najbardziej do 
ciebie przemawia. Wszystkie te nazwy oznaczają jednak życzli-
wą, mądrą i kochającą energię, która charakteryzuje się niepo-
jętymi dla nas atrybutami, przepełniającymi atomy i cząsteczki 
całego wszechświata. Jest to energia, z której zostaliśmy stworzeni 
i z której pochodzimy. Natura Buddy, czy też Bóg, istnieje wszę-
dzie, przez cały czas. Możesz poświęcić swoje codzienne praktyki 
duchowe pełnej współczucia służbie wszystkim czującym istotom 

•  Rozdział 1  •

Wszyscy jesteśmy połączeni
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(czyli wszystkiemu, co posiada świadomość). Ponieważ wszyscy 
jesteśmy połączeni, razem możemy doznać wyzwolenia, czyli 
uwolnienia się od procesu narodzin i śmierci, dzięki czemu bę-
dziemy mogli ukończyć szkołę, którą nazywamy ziemią.

„Razem” – to kluczowe słowo. Każdej grupie zebranej w jed-
nym celu towarzyszy święta energia. Jak przedstawiają relacje 
zamieszczone w tym rozdziale, to nie przypadek, że pewni ludzie 
spotykają się razem w określonym miejscu i czasie, gdyż łączy 
ich wspólny cel. Niektórzy z autorów poniższych opowieści byli 
w stanie dostrzec skomplikowane i nieskończone nici łączące nas 
ze sobą. Pozornie obcy sobie często odkrywają, że w wielu po-
przednich wcieleniach byli sobie bliscy. Nie istnieją żadni obcy 
ludzie. Nie istnieje oddzielenie. Nikt nie jest sam.

To nie przypadek, że na prowadzonych przeze mnie zajęciach 
spotykają się ze sobą takie, a nie inne osoby. Wszyscy ci ludzie 
są ze sobą połączeni. To tak, jakby jakaś większa siła, niczym ko-
smiczny magnes, przyciągała akurat te dusze, które są potrzebne 
na danym warsztacie. W rezultacie dochodzi do spotkania, czy 
też raczej ponownego spotkania, bratnich dusz oraz osób, które 
znają się z innych wcieleń.

Spoglądając na tamtą kartkę, myślałem o tym, jak ważna jest za-
pisana na niej modlitwa. Słowa te rozbrzmiewały w moim umyśle 
w trakcie całego kursu, aż zrozumiałem, że stu trzydziestu uczest-
ników tego intensywnego szkolenia nie zebrało się tam tylko dla 
własnych celów, czy też tylko po to, aby doświadczyć przeszłych 
wcieleń. A jeśli Bóg, czy też siła wyższa, zebrali te wszystkie osoby 
razem właśnie po to, by uzdrowić kilkoro ludzi, którzy najbar-
dziej potrzebowali uzdrowienia? Być może zostali zebrani razem 
ze względu na swoją wyjątkową energię? Cóż za zaszczyt, przywilej 
i błogosławieństwo, móc znaleźć się w takiej grupie. 
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Słowa te zmieniły zarówno moje własne podejście, jak i po-
dejście całej grupy. Zrozumieliśmy, że cuda dzieją się nieustannie 
– musimy tylko otworzyć oczy.

NICI POŁĄCZEŃ

W 1993 roku obca osoba, która nic o mnie nie wiedziała, wręczyła 
mi książkę Poza czas i nieśmiertelność utrzymując, że jest to książ-
ka dla mnie. Dzięki niej w końcu zrozumiałam swoje życie. Nie 
chodziło jedynie o moje doświadczenia związane z poprzednimi 
wcieleniami, ale przede wszystkim o to, że moje osobiste odczucia 
kłóciły się z powszechnym podejściem do żałoby. Nigdy nie roz-
paczałam nad śmiercią innych ludzi i wreszcie, po raz pierwszy 
w życiu, otrzymałam potwierdzenie, że moje podejście jest uza-
sadnione. Pojawiło się we mnie głębokie przekonanie, że pracując 
z tobą i ucząc się od ciebie, będę mogła pomóc innym ludziom 
zmienić sposób myślenia i zastąpić ból uczuciem połączenia. 

Ponad dziesięć lat później zginął w pościgu mój mąż, policjant 
patrolujący autostradę w Kalifornii. Dwa lata po tragedii zoba-
czyłam cię w programie Oprah Winfrey Show i znów pojawiło 
się we mnie to samo odczucie. W ciągu kilku minut zapisałam się 
na twój warsztat w Omega, który miał się odbyć za kilka tygo-
dni. Było to tak proste jak przepływ wody. 

Po przybyciu do Omega całkowicie otworzyłam się na swoją 
parapsychiczną świadomość. Poczułam więź nie tylko ze wszyst-
kimi pozostałymi uczestnikami, ale także z małymi zwierzętami 
i roślinami. Zgodziłeś się przeprowadzić ze mną sesję regresyjną 
przed całą grupą. Po szybkim wprowadzeniu, w moim umyśle 
natychmiast pojawiło się słowo „koryto”, a potem zobaczyłam 
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koryto, w którym podawaliśmy koniom wodę na farmie, na 
której się wychowałam. Przypomniałam sobie, że okoliczności 
zmusiły nas do sprzedania naszych ukochanych koni. Podczas 
sesji znów byłam świadkiem cierpienia mojego ojca, który wy-
znał matce, że powinien był posłuchać swojej intuicji i nie sprze-
dawać koni temu konkretnemu nabywcy. Bardzo tego żałował. 
Świadomie podjęłam wtedy decyzję, że nie będę płakać, żeby nie 
obarczać ojca dodatkowym poczuciem winy. Przez całe życie nie 
zdawałam sobie sprawy z tego smutku, który głęboko stłumiłam. 
Opisując swoje przeżycia w trakcie sesji, czułam, jak z każdym 
wydechem z mojej przepony uwalnia się ból. To był dla mnie 
wielki szok, ale przyniósł mi ogromną ulgę.

Następnie przypomniałam sobie narodziny swojego syna. 
Intuicja wyraźnie podpowiadała mi, że coś jest nie w porządku 
już na kilka tygodni przed porodem, a jednak wciąż pozwalałam 
wmówić lekarzowi, że to tylko paranoja. W końcu ubłagałam go 
o wywołanie porodu, na co niechętnie wyraził zgodę. W szpi-
talu wykonano nagłe cesarskie cięcie. Mojego syna trzeba było 
reanimować, gdyż infekcja zaatakowała łożysko i pępowinę. 
Następnego dnia, gdy byłam już na tyle silna, aby móc trzymać 
dziecko na rękach, spojrzałam na jego małe paluszki z plamka-
mi. Wiedziałam, że ignorując własną intuicję, której powinnam 
była bezwzględnie zaufać, oblałam pierwszy sprawdzian w roli 
rodzica. Rozpłakałam się ze złości, smutku i frustracji, tak samo 
jak mój ojciec, gdy sprzedaliśmy konie. Wtedy syn zaczął się nie-
spokojnie poruszać i zdałam sobie sprawę, że odczuwa mój ból. 
Nie chciałam obarczać go jeszcze dodatkowym cierpieniem, więc 
stłumiłam płacz i poczucie winy. 

Moje stłumione emocje wyszły na jaw dopiero czternaście 
lat później, w trakcie tamtej regresji. Uwolniłam wówczas sil-
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ny ból, z którego nawet nie zdawałam sobie sprawy. Doznałam 
głębokiej ulgi. Poczułam się tak, jakbym zrzuciła z siebie ciężar 
całego świata. Następnie zdałam sobie sprawę z obecności moich 
przewodników i ogarnęło mnie znajome uczucie spokoju i przy-
należności. Przewodnicy duchowi uświadomili mi, że jestem 
częścią nich, tak samo jak oni są częścią mnie, a gdy poczułam 
ciebie po swojej prawej stronie, zdałam sobie sprawę, że ty także 
jesteś częścią tego samego „zespołu”. 

Zapytałeś, czy mój mąż też jest z nami, a wtedy poczułam 
go po swojej lewej stronie i odwróciłam głowę w jego kierunku, 
jakbym chciała się do niego zbliżyć. Wtedy poczułam, że jest 
także przede mną, a gdy spojrzałam przed siebie, poczułam go 
także po swojej prawej stronie, a jednocześnie nadal był po lewej 
stronie i z przodu.

– On jest wszędzie! – wykrzyknęłam, gdy zrozumiałam 
wreszcie swoje odczucia. 

Słysząc te słowa, pozostałe sto trzydzieści osób wydało z sie-
bie głębokie westchnienie w reakcji na własne emocje, jakie 
wywołały w nich moje przeżycia. W tym momencie ujrzałam 
wychodzącą z mojej przepony energię, przypominającą niebie-
skie nici, które już od samego początku łączyły mnie ze wszyst-
kimi uczestnikami tamtego warsztatu. W tamtej chwili z każ-
dego z nich dosłownie wystrzeliły takie nici, łącząc się ze sobą 
w piękny, lecz skomplikowany wzór. Zdałam sobie sprawę, że 
od tego momentu wszystkie moje działania będą na nich oddzia-
ływać, a ich działania będą wpływać na mnie. Czułam, że chodzi 
o „uzdrowienie uzdrowicieli” i miałam głębokie poczucie, że 
nasza siła tkwi w naszym połączeniu. 

Wtedy zapytałeś, czy moi przewodnicy nadal są z nami. Od-
parłam, że są i że zawsze będą. 
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– Jesteśmy zespołem i mamy wspólny cel – powiedziałam. 
Zapytałeś, jaki to cel, a w moim umyśle zaczęły pojawiać się 

krótkie, ale bardzo szczegółowe i nasycone silnymi emocjami 
przebłyski obrazów. Zobaczyłam, między innymi, więźnia z gło-
wą w dłoniach siedzącego na pryczy. Odczuwał większy ból, lęk 
i złość na samego siebie niż jego ofiary, gdyż nie wiedział nawet, 
dlaczego zrobił to, co zrobił i sam sobie nie ufał. Ujrzałam także 
matkę z dzieckiem na rękach – oboje umierali z głodu. Matka du-
siła w sobie ból, gdyż doskonale wiedziała, iż jej dziecko umiera 
z głodu i bała się, że umrze pierwsza, zostawiając je samo. 

– Ból, ból, ból, mnóstwo bólu – powiedziałam. W tamtym 
momencie nic więcej nie potrafiłam powiedzieć na temat tego, 
co zobaczyłam. 

Szlochałam tak mocno, że miałam wrażenie, iż rozpadnę się 
na kawałki.

– Ten cały ból wynika z lęku, niezrozumienia. Boimy się 
i wzbudzamy lęk – dodałam.

Poczułam, że naszym celem, o który zapytałeś, jest zmniej-
szenie zbiorowego cierpienia poprzez wyeliminowanie lęku, 
dzięki czemu będzie mogło dojść do wzniesienia wszystkich 
przejawów życia. Teraz rozumiem, że stanie się jednością nie jest 
naszym celem, gdyż już nią jesteśmy. Nawet najbardziej niepo-
zorne działania wpływają na nas wszystkich.

– Nina Manny

Na moich wykładach i warsztatach często wspominam o tym, że 
wszyscy jesteśmy ze sobą połączeni i oddziałujemy na siebie po-
przez swoje czyny. Nina pięknie to ujęła: „nasza siła tkwi w naszym 
połączeniu”. Więzi, które łączą nas ze sobą, są więziami duchowej 
miłości. Skoro składamy się z tej samej energii – z cząstek i fal, 
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a nie tylko krwi i kości – to wydaje się oczywiste, że wpływamy 
na siebie nawzajem poprzez swoje postępowania (i nie dotyczy 
to tylko istot ludzkich). Wszystkie nasze myśli i działania mają 
swoje konsekwencje, więc powinniśmy być bardziej kochający 
i współczujący, zamiast się bać i krzywdzić innych. To właśnie na-
sze myśli i działania tworzą naszą przyszłość i kształtują nasz los. 

Nina wspaniale opisała więzy energetyczne, które łączą nas 
ze sobą. Ale to nie wszystko. Odczuła wszechobecną, kocha-
jącą obecność swojego zmarłego męża. Nawiązała kontakt z tą 
wieczną mądrością, jaką boskość ukazuje nam za pośrednictwem 
przewodników duchowych, aniołów, duchowych posłańców i na 
wiele innych sposobów. Zrozumiała naukę wynikającą z różnych 
wcieleń, strat, bólu i nadziei. Ponadto Nina przypomniała mi 
dawne przesłanie Mistrza, przekazane mi przez Katarzynę, które 
zamieściłem w książce Poza czas i nieśmiertelność, a które od lat 
bardzo mnie motywuje i podnosi na duchu. Oto one: 

Miałeś rację przypuszczając, że jest to właściwa kuracja dla tych w fizycznym 

stanie. Musisz z nich wyplenić strach, który powoduje utratę energii. Utrud-

nia im realizację wyznaczonych zadań (…) Energia... wszystko jest energią. 

A tyle się jej marnuje. Weźmy góry... Wnętrze góry, w samym jej środku 

panuje spokój. To na zewnątrz dominuje zamęt. Ludzkie istoty dostrzegają 

tylko to, co zewnętrzne, ale ty możesz przeniknąć znacznie głębiej (…). Mu-

sisz wyzbyć się lęku. To będzie największa broń jaką posiadasz.4 

To właśnie przypomniała mi Nina mówiąc: „Ten cały ból wy-
nika z lęku”. Miłość i zrozumienie rozpuszczają lęk.

4 Brian L. Weiss, Poza czas i nieśmiertelność, tłum. Irena Doleżał-Nowicka, Wydawnic-
two Limbus, Bydgoszcz 1993.
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Wspaniały nauczyciel Jon Kabat- Zinn nauczył mnie swojej „me-
dytacji góry”. Często o niej myślę, gdyż przypomina mi o tym, 
że mogę pozostać nieporuszony, niezależnie od tego co dzieje się 
wokół mnie. Podejrzewam, że metafora góry przemawia do mnie 
tak mocno właśnie ze względu na tamto przesłanie Mistrza, który 
również o niej wspomniał.

Wyobraź sobie piękną górę ze śniegiem na szczycie. Spoglą-
dając na nią, widzisz, że w  jej wnętrzu przez cały czas panuje 
stała temperatura i spokój. Bez względu na to co dzieje się na 
zewnątrz, wnętrze pozostaje takie same. A teraz wyobraź sobie 
zmieniające się pory roku. Najpierw pojawia się lato z burzami, 
piorunami, powodziami i pożarami, ale wnętrze góry pozostaje 
zupełnie nieporuszone, ciche i spokojne. Lato przechodzi w je-
sień, która przynosi wiatr strącający liście z  drzew. Następnie 
nadchodzi zima ze śniegiem i mrozem, a potem wiosna, która 
roztapia śniegi i porusza lawiny. A jednak te zmiany pór roku 
nie mają żadnego wpływu na wnętrze góry – to piękne miejsce 
w głębi. 

Jesteśmy jak góry. Wcale nie musimy pozwalać, aby okoliczno-
ści zewnętrzne pozbawiały nas radości i spokoju, bez względu na 
to, jak silne są burze i jak głośno wyje wiatr. Głęboko w naszym 
wnętrzu znajduje się ciche i spokojne miejsce, do którego może-
my uzyskać dostęp, kiedy tylko zechcemy i kiedy tylko odczuje-
my taką potrzebę. Wchodząc głęboko do swojego wnętrza, mo-
żemy doświadczyć potężnej, uzdrawiającej obecności. Wnętrze 
góry jest doskonałe – tak jak my. 

A teraz wyobraź sobie, że górę odwiedzają turyści. Przybywają 
tam z różnych stron świata pociągiem, samolotem, samochodem, 
statkiem i na inne sposoby. Jedni mówią: „Ta góra nie jest taka 
piękna, jak ta, który widzieliśmy gdzie indziej”. Inni z kolei na-
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rzekają, że jest zbyt mała lub za wysoka, zbyt wąska lub zbyt 
szeroka. Ale górę to nie obchodzi, gdyż wie, że jest doskonała.

Z nami jest tak samo. Bez względu na to, co mówią o nas inni 
ludzie, bez względu na ich krytykę lub osądy, my już jesteśmy 
doskonali i boscy. Opinie szefa albo bliskich nam ludzi, jak na 
przykład członków rodziny lub partnera, wcale nie muszą nas 
ranić. Jesteśmy zwarci i zakorzenieni w ziemi, jak góry. Głęboko 
w swoim sercu wiemy, że jesteśmy doskonałymi istotami ducho-
wymi. Cudze słowa mogą nam odebrać nasz wewnętrzny spokój 
i radość tylko wtedy, gdy na to pozwolimy. 

Często korzystam z tej medytacji, aby przypomnieć sobie i in-
nym o tym, że w swojej wspaniałości i szlachetności przypomina-
my piękne góry. Już jesteśmy doskonali, tylko o tym zapomnie-
liśmy. Zawsze tacy byliśmy.

KOCHANA I WARTOŚCIOWA

Tydzień spędzony w Omega w październiku 2010 roku otwo-
rzył i głęboko poruszył moje serce. Uświadomiłam sobie wiele 
rzeczy, o których zapomniałam. Za każdym razem, gdy siadam 
przez chwilę w ciszy i pozwalam sobie poczuć, jak cudownymi 
istotami jesteśmy, doświadczam przebudzenia, które doprowa-
dza mnie do łez.

Pierwszego ranka dr Weiss prowadził regresję grupową. Nie 
była to moja pierwsza regresja, więc cieszyłam się na myśl o ko-
lejnej podróży do innego wcielenia. Zwykle, podążając za sło-
wami osoby prowadzącej sesję, odbieram różne bodźce i widzę 
obrazy. Tym razem jednak z zaskoczeniem zobaczyłam siebie 
w swoim obecnym życiu. Spojrzałam przed siebie i ujrzałam za-
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słonę z mgły. Ktoś chwycił mnie za rękę i przeprowadził przez 
tę zasłonę. W ten sposób znalazłam się przed swoim starym 
przyjacielem Joe, który odszedł w latach siedemdziesiątych, 
gdy byliśmy bardzo ze sobą zżytmi dwudziestolatkami. Tak na-
prawdę to nigdy nie byłam z nikim tak blisko jak z nim. Byliśmy 
przyjaciółmi, kochankami i pokrewnymi duszami. Godzinami 
rozmawialiśmy o życiu po śmierci. Obiecaliśmy sobie nawzajem, 
że gdy jedno z nas umrze, wróci do drugiego i wyjaśni mu, co 
dzieje się po śmierci. W pewnym momencie jednak pokłóciliśmy 
się i rozstaliśmy w gniewie. 

Mniej więcej rok czy dwa lata później, rozmawiałam z Joe 
przez telefon. Nasza więź nie była już tak silna jak wcześniej. Po-
wiedział, żebym go odwiedziła, gdy następnym razem przyjadę 
do Santa Barbara. Przytaknęłam, ale go nie odwiedziłam. Bałam 
się i wmawiałam sobie, że potrzebuję jeszcze trochę czasu, zanim 
spotkam się z nim twarzą w twarz. 

Niedługo potem zadzwonił do mnie nasz wspólny znajomy 
i powiedział mi, że Joe odebrał sobie życie. Nie mogłam w to uwie-
rzyć. Wściekałam się i rozpaczałam. Być może nigdy by do tego nie 
doszło, gdybym zadzwoniła do niego, gdy byłam w Santa Barbara. 

Joe dotrzymał danego mi słowa i odwiedzał mnie po swojej 
śmierci – głównie w nocy, w bardzo wyraźnych snach. Czasem 
zwierzałam się komuś, jak bardzo jestem wściekła, że Joe ode-
brał sobie życie, a potem w nocy budziłam się trzęsąc i słyszałam 
jego głos. Prosił mnie, żebym się na niego nie złościła. Przestałam 
więc mówić o swojej złości i zdałam sobie sprawę, że bardzo za 
nim tęsknię. W końcu powiedziałam Joe, że nie chcę już tych 
odwiedzin w snach i przestał do mnie przychodzić. 

Od czasu do czasu czułam przy sobie jego energię, która bardzo 
podnosiła mnie na duchu. W 1990 roku bardzo wyraźnie go po-
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czułam, stojąc w kuchni. Był wokół mnie i we mnie. Powiedział mi, 
że mnie kocha i że przechodzi teraz do innego wymiaru, gdzie ma 
coś ważnego do zrobienia. Będzie tam witał dusze, które zmarły 
na AIDS. Pokazał mi krótkie obrazy z jakiegoś miejsca, w którym 
było mnóstwo smutku, bólu i zagubienia. Powiedział, że będzie 
to robił, żeby spłacić dług, jaki zaciągnął, odbierając sobie życie. 
Czułam, jak jego energia obejmuje mnie i wypełnia bezwarunkową 
miłością, której nigdy wcześniej nie doświadczyłam. Po policzkach 
spływały mi łzy szczęścia. Nie wiem, jak długo znajdowałam się 
w tym stanie, zanim wróciłam świadomością do swojej kuchni.

To było moje ostatnie spotkanie z Joe – aż do tamtej grupo-
wej regresji, podczas której przyciągnął mnie do siebie i mocno 
przytulił. Miał skrzydła. Bez słów przekazał mi, że uczynił po-
stępy w rozwoju. Czułam, jak otacza mnie swoimi skrzydłami. 
Towarzyszyły nam jeszcze inne energie, które również ogarniały 
mnie miłością. Usłyszałam słowa: „Jesteś kochana. Jesteś war-
tościowa”. Odczuwałam ból w szczękach i ramionach, miałam 
ściśnięte gardło, a z oczu spływały mi łzy. Joe nadal trzymał mnie 
w objęciach, dopóki nie przyjęłam tych słów i nie poddałam się 
im, a wtedy cały mój dyskomfort fizyczny ustąpił. Przyszedł na-
uczyciel i umieścił w moim sercu „kryształ światła”. W końcu, 
podążając za instrukcjami doktora Weissa, otworzyłam oczy. 
Wcale nie chciałam tu wracać! Było mi tu samotnie i zimno.

Po południu dr Weiss chciał zademonstrować przed całą grupą 
szybką indukcję hipnotyczną. Zgłosiłam się na ochotnika i za-
działało – szybko weszłam w stan hipnozy. Dr Weiss zapytał mnie 
wtedy o moje doświadczenia związane z poranną sesją. Opowie-
działam mu o spotkaniu z Joe, ale nie podałam jego imienia, lecz 
nazywałam go po prostu „przyjacielem”. Opisałam jego skrzydła 
i wspomniałam, jaką wiadomość mi przekazał. Wyznałam też, że 
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mój przyjaciel odebrał sobie życie, a ja nie odwiedziłam go przed 
śmiercią, chociaż mu to obiecałam. Dr Weiss zapewnił mnie, że 
nie jestem odpowiedzialna za samobójstwo przyjaciela, w oczach 
którego jestem zawsze „kochana i wartościowa”. 

Natychmiast doznałam ulgi. Nie zdawałam sobie sprawy, że 
noszę na swoich barkach wielki ciężar odpowiedzialności, ale gdy 
wyraziłam swoje wrażenia, poczułam się tak, jakbym zdejmowała 
z siebie warstwy smutku. Odbierałam emocje związane z chwilą 
obecną, ale wciąż miałem wrażenie, że coś mnie blokuje i nie po-
zwala mi się wyzwolić. 

Kilka dni później, w trakcie tego samego szkolenia, razem 
z przyjaciółką szłam do jadalni na śniadanie. Po drodze spotka-
łyśmy kobietę o imieniu Rachel.

– Czy to ty jesteś Jeannette? – zapytała przyglądając mi się 
uważnie.

– Tak, to ja – odparłam. 
– Mam dla ciebie wiadomość od Joe – oznajmiła. – Mówi, że 

cię kocha. 
Powiedziała mi, że od czasu, gdy odebrała tę wiadomość, czuła 

się zmuszona mnie odnaleźć, żeby mi ją przekazać. Podziękowałam 
jej, a łzy ściekały mi po policzkach. To było moje potwierdzenie. Joe 
dobrze mnie znał. Wiedział, że będzie musiał przekazać mi tę wia-
domość jeszcze za pośrednictwem innej osoby, żebym w nią uwie-
rzyła. I tak się stało. Od tamtego spotkania towarzyszy mi uczucie 
głębokiego spokoju. Czuję się ze sobą znacznie lepiej niż wcześniej. 
Teraz nie mam żadnych wątpliwości, że wszyscy jesteśmy kochani  
w sposób, którego nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić w naszym 
wymiarze fizycznym. Wreszcie przyjęłam tę prawdę.

– Jeannette
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Ziemia przypomina szkołę z jedną salą lekcyjną, w której zbierają 
się uczniowie z różnych klas. Pierwszoroczniaki współistnieją tu 
ze studentami, a przeciętni uczniowie z wybitnie utalentowany-
mi. Zajęcia prowadzone są w każdym języku i obejmują wszystkie 
zagadnienia. Do szkoły uczęszczają uczniowie wszystkich naro-
dowości i ras. Wszyscy znajdują się na ścieżce duchowego roz-
woju. Lekcje w tej szkole są trudne, ponieważ w ciele fizycznym 
doświadczamy chorób, śmierci, strat, bólu i oddzielenia, a także 
wielu innych form cierpienia. Jednak ziemia oferuje również ta-
kie wspaniałe jakości jak niewiarygodne piękno, miłość fizyczna, 
bezwarunkowa miłość, bratnie dusze, przyjemności zmysłowe, 
życzliwi i  współczujący ludzie, a  także możliwości szybkiego 
rozwoju duchowego. Ostatecznie, po wielu wcieleniach, nasza 
edukacja się kończy i nie musimy się już inkarnować. Doświad-
czenia Jeannette pokazują jednak, że nadal uczymy się po drugiej 
stronie, gdy nasza świadomość opuszcza ciało fizyczne.

Tak, ziemia jest szkołą – trudną i popularną, ale nie jedyną. 
W wyższych wymiarach nie uczymy się poprzez doznania ciele-
sne, emocje*, relacje ani choroby. Nasza edukacja staje się tam 
bardziej abstrakcyjna i koncepcyjna. Odkrywamy wiele tajemnic 
i  zaawansowane światy, istniejące poza ludzką świadomością. 
Widzimy tam subtelne przejawy tego, co na ziemi wydaje się 
być stałe i materialne, oraz zaczynamy poznawać czystą energię 
o najwyższych wibracjach. Poznajemy różne aspekty i poziomy 
miłującej dobroci. W porównaniu do ziemi i jej form fizycznych, 
jest to nauka wyższa. Są to kursy na poziomie zaawansowanym, 
a jednak nadal stanowią część programu nauczania naszej duszy. 
Nieustannie poszerzamy swoją wiedzę.
* Więcej o tym, jak ludzkie ciało i emocje wiążą się ze Wszechświatem już za życia 
można przeczytać w książce „Chemia połączeń” autorstwa Patricka Holforda, dostęp-
nej w sklepie www.talizman.pl (przyp. wyd. pol.).
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Joe przekazał Jeannette, że musi spłacić swój dług. Popełnia-
jąc samobójstwo, zostawił za sobą zdrowe ciało. Naturalnie, jego 
świadomość na tym nie ucierpiała, ale bez ciała jego dusza nie 
mogła kontynuować swojej pracy na planie ziemskim. Musi teraz 
poczekać na kolejną inkarnację, aby móc kontynuować swoją po-
dróż duchową na ziemi. Nie została jednak ukarana ani skazana 
na wieczne potępienie. Karma to nauka, a nie kara. Joe został 
przydzielony do pracy z duszami osób, które zmarły na AIDS. 
Osoby te wiele wycierpiały i zmarły w młodym wieku z powodu 
nieodwracalnych szkód, jakie wyrządziła ich ciału ta wyniszcza-
jąca choroba. Czyż to nie wspaniały sposób na to, aby Joe zrozu-
miał wielką wartość zdrowego ciała i daru życia?

Pracując z duszami ofiar AIDS, Joe nie odczuwa bólu ani cier-
pienia. Jest przepełniony bezwarunkową miłością. W pewnym 
sensie zapracował sobie na swoje skrzydła i  przypomina teraz 
anielską istotę. Spłacił swój dług karmiczny. Jeśli Joe, pomimo 
swojego długu karmicznego oraz wszystkich niedoskonałości, 
mógł z człowieka stać się aniołem, to my wszyscy możemy tego 
dokonać. Tak naprawdę wszyscy jesteśmy aniołami tymczasowo 
ukrywającymi się pod postacią człowieka. 

Jeanette wspomniała o spotkaniu z Rachel, która przekazała jej 
wyjątkowe przesłanie od zmarłego przyjaciela. Oto relacja Rachel 
na temat tego, jak odebrała ten przekaz. 

„POWIEDZ JEJ, ŻE JĄ KOCHAM”

W trakcie wieczornej regresji na szkoleniu w Omega Institute 
znalazłam się w pięknym ogrodzie ze stokrotkami. Spędziłam 
tam trochę czasu rozmawiając ze swoimi przewodnikami, którzy 
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Poprzednie wcielenia mogą odmienić Twoje życie!

Lider w  dziedzinie terapii regresywnej, 
dr Weiss, pomógł już tysiącom pacjen-
tów połączyć się z  ich przeszłym życiem 
i  doświadczyć radykalnego uzdrowienia. 
W tej publikacji, wraz ze swoją córką Amy 
ujawnia, w jaki sposób poprzednie wciele-
nia mogą rozwijać nasze duchowe ścieżki 

i pomagać nam przeżywać każdy dzień z poczuciem spełnienia. 

Dzięki tej książce:
• poznasz blokady, które nie pozwalają Ci żyć 

w pełni,
• pokonasz lęk przed śmiercią,
• pogodzisz się ze stratą bliskich,
• poznasz dowody na istnienie reinkarnacji,
• dowiesz się, co chce Ci powiedzieć Twoja 

podświadomość,
• wzbogacisz własne życie duchowe,
• będziesz mógł doświadczyć regresji,
• pozbędziesz się swoich lęków, fobii i traum.

Poznaj przeszłość, odmień przyszłość.


