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...możesz wypełnić swoje życie
Miłością i Obfitością już TERAZ.

Sukces, pieniądze, wymarzona praca,
szczęśliwe związki są w zasięgu Twojej ręki.

Książka ta pomoże Ci rozpoznać,
jakie prawa rządzą naszą rzeczywistością

i jak używać Mocy swoich Myśli,
by żyć pełnym i szczęśliwym życiem.
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POLE ¯YCIA

A KWANTOWA TEORIA POLA

...TO, na co patrzysz nie ma znaczenia, dopóki TY temu
takiego nie nadasz; TO mo¿e byæ wszystkim, gdy ju¿
wiesz, czego chcesz i wtedy sprawiasz, by COŒ powsta-
³o, a powstaje z NICZEGO.

Ewa May

Zanim przejdê do samych KLUCZY przyjrzymy siê, jaka jest
struktura pola kwantowego, jakie w nim rz¹dz¹ prawa i jak
w nim funkcjonuje ludzka myœl. W tym rozdziale wyjaœniê,
jak to siê dzieje, ¿e stosowanie opisanych dalej KLUCZY ̄ YCIA
(czyli sposobów myœlenia i reagowania) tworzy rzeczywistoœæ,
o jak¹ nam chodzi. Wa¿na jest nie tylko zasadnicza rola pod-
œwiadomoœci, która realizuje w pierwszej kolejnoœci najsilniej
zapisane w niej programy myœlowe, ale równie¿ wiedza o Polu
Boskiej Pustki, Polu Wszystkiego, Polu Tworzenia.

Odkryto, ¿e cz¹steczki energii w polu kwantowym poru-
szaj¹ siê zgodnie z intencj¹ obserwatora. To znaczy, ¿e to,
na czym skupiasz uwagê, porusza siê zgodnie z Twoj¹ wol¹!
Prawda, ¿e wiele nam to wyjaœnia!? Miêdzy innymi i to, ¿e
ludzka myœl ma potê¿n¹ MOC i ¿e TO, NA CZYM SKUPIASZ
UWAGÊ – DZIEJE SIÊ ZGODNIE Z TWOJ¥ INTENCJ¥.

Zasadniczym elementem kwantowej teorii pola i wschodnie-
go œwiatopogl¹du jest uznanie, ¿e zarówno przedmioty fizycz-
ne, zjawiska i formy materialne s¹ chwilowymi, zagêszczonymi
przejawami znajduj¹cej siê u ich podstaw ca³oœci – WSZECH-
PRZESTRZENI, PUSTKI DOSKONA£EJ, czyli PRÓ¯NI za-
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wieraj¹cej nieskoñczony potencja³ stwórczy. PUSTKA ta nie
jest Nicoœci¹, lecz Esencj¹ wszystkich form i Ÿród³em wszel-
kiego ¿ycia, bêd¹c potencjalnie WSZYSTKIM.

Jest to idea ostatecznej rzeczywistoœci nazywana BRAHMA-
NEM w hinduizmie, TAO w taoizmie, ŒUNJATA w buddyzmie,
albo CHI w staro¿ytnych Chinach. Innymi s³owy: ABSOLUT,
BOSKA PIERWOTNA ENERGIA STWÓRCZA.

Z tej mistycznej PRÓ¯NI wy³ania siê POLE kwantowe
– przestrzeñ subtelna i niedostrzegalna, bêd¹ca jednocze-
œnie energi¹ materii, która gdzieniegdzie „tê¿eje”, prze-
obra¿aj¹c siê w FORMY materialne.

Nauka uwa¿a POLE kwantowe za podstawow¹ fizyczn¹ ca-
³oœæ, gdzie cz¹stki s¹ tylko miejscowymi zagêszczeniami pola,
koncentracjami energii. Pojawiaj¹ siê i znikaj¹, trac¹c w ten
sposób swój indywidualny charakter i przechodz¹ od postaci
cz¹stek do postaci pola, by znowu wy³oniæ siê z postaci pola
do postaci cz¹stek. I tak w nieskoñczonoœæ.

Powstaje pytanie: sk¹d bierze swój pocz¹tek zagêszczanie ener-
gii w materiê? Co jest tego przyczyn¹? Odpowiem zgodnie z tym,
co nie tylko pobrzmiewa od wieków w filozofiach wschodu,
ale co potwierdza równie¿ nowa fizyka: impuls MYŒLI jest przy-
czyn¹ zagêszczania energii; Akt WOLI, Boski POMYS£, by COŒ
powsta³o; suma IDEI zbiorowego umys³u.

Fizycy staraj¹ siê dotrzeæ do najbardziej elementarnych
cz¹stek materii pragn¹c je okreœliæ, zbadaæ i zmierzyæ. Od-
krywaj¹ coraz to nowe, mniejsze i subtelniejsze. I gdy po
latach badañ okazuje siê, ¿e nie s¹ one jeszcze elementarne,
szukaj¹ coraz g³êbiej „absolutnie podstawowych cegie³ek
materii”.

Oœmielê siê tutaj zaprezentowaæ swoj¹ w³asn¹ teoriê
podstawowej struktury materii, któr¹ „us³ysza³am w swo-
im umyœle” pisz¹c ten tekst:
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NIE ISTNIEJE ¯ADNA PODSTAWOWA CEGIE£KA MATERII.
Przynajmniej nie taka, jakiej szukaj¹ naukowcy.
Bowiem ziarnistoœæ materii jest nieskoñczona.

PODSTAWOWA JEST TYLKO PUSTKA, PRÓ¯NIA,
POLE CA£KOWITE I CI¥G£E, CZYLI WSZYSTKO CO JEST.

PODSTAWOWA CEGIE£KA MATERII...
ONA JEST WSZÊDZIE!!!

A oto s³owa Alberta Einsteina na temat, czym jest nasza rze-
czywistoœæ: „...w nowej fizyce nie ma miejsca ani na pole, ani na
materiê (rozdzielnie), poniewa¿ pole jest jedyn¹ realnoœci¹”.

W teorii Einsteina nie da siê rozdzieliæ materii od przestrzeni.
Materia (przejawy ¿ycia, formy) i przestrzeñ (nieupostaciowane
pole i jego energia) s¹ wspó³zale¿nymi czêœciami jednej ca³oœci.
Materia nie istnieje w oderwaniu od przestrzeni i energii – jest jej
czêœci¹. To, co staje siê materialne, wed³ug Einsteina determinu-
je strukturê otaczaj¹cej je przestrzeni i w zasadniczy sposób ule-
ga równie¿ wp³ywowi tego otoczenia. Wspó³czesna fizyka
udowadnia, ¿e przedmioty materialne, formy fizyczne, nie s¹ osob-
nymi ca³oœciami, lecz s¹ nierozdzielnie zwi¹zane ze swym oto-
czeniem. Nasze stany, wyobra¿enia i przekonania oddzia³uj¹ na
otoczenie, zakrzywiaj¹ czasoprzestrzeñ, a tworz¹ca siê rzeczywi-
stoœæ z kolei oddzia³uje na nasze stany i przekonania (np. kla-
syczne zjawisko: komputer siê zawiesza, gdy jego u¿ytkownik
z³oœci siê lub jest w du¿ym stresie. Powstaje zak³ócenie pola elek-
tromagnetycznego u¿ytkownika i wspó³pracuj¹cego z nim kom-
putera). Wspomina³am ju¿, ¿e obserwowane w polu kwantowym
cz¹steczki energii reaguj¹ natychmiast na oczekiwania obserwa-
tora i poruszaj¹ siê zgodnie z jego oczekiwaniami. A wiêc... mo-
¿emy Myœl¹ i Intencj¹ kierowaæ ruchem cz¹steczek, czyli
TWORZYÆ strukturê Pola!!! Twojej rzeczywistoœci.
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To wszystko dzieje siê w jednym NIC, w energii Pola,
które jest potencjalnym tworzywem i budulcem

do kreowania fizycznej rzeczywistoœci.
A wiêc nasze myœli, my sami i to, co nas otacza

jest JEDNYM.

Teoria istnienia POLA ¯YCIA (któr¹ tak nazwa³am i we-
d³ug której uzdrawiam) oraz praw, jakie w nim funkcjonuj¹,
czyli KLUCZY ̄ YCIA, a tak¿e dokonywanie w nim ZMIANY
w celu polepszenia jego jakoœci, uzdrowienia, uporz¹dkowania,
kreowania zdarzeñ, odczytywania przesz³oœci i przysz³oœci –
oparta jest na powy¿szych zasadach.

Przyjmijmy do rozwa¿enia hipotezê, ¿e ka¿dy cz³owiek
stanowi Centrum swego indywidualnego Pola ¯ycia, któ-
re dla uproszczenia wyobraŸmy sobie jako przestrzeñ kuli wy-
pe³nion¹ ró¿nie zagêszczon¹ energi¹, informacj¹ oraz czasem.
Cz³owiek jest centralnym „zagêszczeniem”, czyli g³ównym

Rys. 1. Cz³owiek jako Centrum swojego Pola ¯ycia – holograficznego zapisu zda-
rzeñ, emocji i pola energii, umieszczony w przestrzeni CZASU
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VIII

ROZDZIAŁ

7. Klucz

...TY TEŻ JESTEŚ WAŻNY
W TYM ŚWIECIE.
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Nigdy nie sk¹p sobie mi³oœci, bowiem Wszechœwiat ko-
cha i wynagradza tych, którzy siebie naprawdê kochaj¹.

Robisz tak wiele dla innych, a tak ma³o dla siebie myœl¹c, ¿e
w ten sposób zaskarbisz sobie ich uznanie i mi³oœæ. Czêsto spo-
tyka Ciê w zamian niewdziêcznoœæ, bo dla nich to i tak ci¹gle za
ma³o i oczekuj¹ jeszcze wiêcej. A Ty wtedy jeszcze mocniej siê
starasz i... to znowu jest dla nich za ma³o. Jeœli taka sytuacja
rodzi w Tobie pretensje i ¿al, to unieszczêœliwiasz siebie i tak
naprawdê niewiele w Twoim dawaniu jest mi³oœci. Jeœli nato-
miast dajesz bez ¿alu i oczekiwañ, bez poczucia wykorzystywa-
nia, z czystej radoœci dawania – to z pewnoœci¹ czujesz siê
szczêœliwy i przyci¹gasz do siebie wiele mi³oœci.

Ale jeœli jeszcze nie jesteœ w stanie tak funkcjonowaæ, to
mo¿esz odbudowaæ przestrzeñ mi³oœci daj¹c na pocz¹tek wiê-
cej sobie samemu. Zacznij kochaæ siebie i spe³niaæ swoje po-
trzeby bez obawy, ¿e w ten sposób coœ zaniedbasz lub komuœ
zabierzesz. Gdy przestajesz siê o to baæ i szanujesz siebie, to
inni te¿ szanuj¹ i respektuj¹ Twoje potrzeby. Pamiêtaj o tym,
¿e œwiat jest Twoim lustrem.

Poœwiêcanie siê dla innych wcale nie jest takie „szlachetne”,
jeœli nie jest oparte na przep³ywie energii mi³oœci. Jeœli nie
potrafisz czyniæ tego z mi³oœci¹, dla samej radoœci robienia
czegoœ dobrego i po¿ytecznego nie oczekuj¹c nic w zamian,
a w sercu nosisz ¿al, ¿e siê poœwiêcasz, to zamiast tworzyæ
pozytywn¹ energiê mi³oœci, która uzdrawia serca ludzi – two-
rzysz energiê negatywn¹, która jest przyczyn¹ wielu chorób.
Np. kobiety cierpi¹ce z powodu poœwiêcania siê dla innych
lub bycia wykorzystywan¹ itp. czêsto choruj¹ na raka piersi,
macicy, guzy na jajnikach.

Dla zwyk³ego œmiertelnika dawaæ z radoœci¹ i nie oczekiwaæ
nic w zamian, to bardzo trudne zadanie. Rozumiemy to jako



poœwiêcanie siê, które raczej przysparza cierpienia i wstrzy-
muje przyp³yw obfitoœci, gdy w sercu roœnie ¿al, ¿e „ONI s¹
tacy niewdziêczni, choæ ja tak wiele dla nich robiê”. Ale jeœli opano-
wa³eœ sztukê czynienia dobra na rzecz innych ludzi nie czuj¹c
brzemienia poœwiêceñ, wiedz¹c, ¿e robisz to równie¿ dla sie-
bie i dla czystej satysfakcji czynienia dobra, na pewno przyci¹-
gniesz szczêœcie, poniewa¿:

to, co wysy³asz wraca do Ciebie.



IX

ROZDZIAŁ

8. KLUCZ

...TO, CO WYSYŁASZ
WRACA DO CIEBIE.
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Jeœli chcesz byæ kochany – kochaj.
Jeœli chcesz, by inni Ci pomagali – pomagaj.
Jeœli chcesz, by Twoja praca by³a godnie wynagradzana

– doceniaj i godnie wynagradzaj pracê innych ludzi.
Jeœli chcesz, by inni wiêcej Ci p³acili – p³aæ i Ty z rado-

œci¹, dziel siê tym, co masz i okazuj wdziêcznoœæ za to, co
masz.

Œwiat jest naszym lustrem, a to, co wysy³amy, odbija siê
w nim i wraca do nas.  Jeœli nie podoba Ci siê to, co otrzymu-
jesz od œwiata w zamian za Twoje starania, to przyjrzyj siê
uwa¿nie – co takiego myœlisz o ludziach, z jakim nastawie-
niem podchodzisz do ró¿nych zdarzeñ? Bo tu mo¿e byæ klucz
do Twego niezadowolenia. To, co otrzymujesz, jest tym, co
wysy³asz. A wiêc szybko zmieñ to, co wysy³asz, by otrzymy-
waæ to, czego pragniesz. Np. du¿o pracujesz, ale przy tym
jesteœ dla ludzi ma³o przyjazny i ma³o wyrozumia³y. Dostrze-
gasz swoj¹ doskona³oœæ, przeliczasz ile jesteœ wart, ale innych
krytykujesz. Mimo to chcesz byæ doceniony, wynagrodzony.
A Oni zamiast doceniæ Twoj¹ pracê, odsuwaj¹ siê od Ciebie,
nie chc¹ ani Twojej pracy, ani twojej kompetencji, ani nie chc¹
Ci zap³aciæ tyle, ile oczekujesz. Wys³a³eœ niechêæ i dosta³eœ
niechêæ. Gdybyœ wys³a³ ¿yczliwoœæ, powa¿anie dla innych lu-
dzi, doceni³ ich za to, kim s¹ i jak pracuj¹ – to Oni odwzajem-
niliby siê tym samym.

Jeœli wysy³asz Mi³oœæ, wraca do Ciebie Mi³oœæ. Nie musisz
tego nawet szczególnie wyra¿aæ. Wystarczy, ¿e bêdziesz mia³
tak¹ intencjê, a w sercu uczucie mi³oœci dla kogoœ – i On odpo-
wie Ci podobnie. Wystarczy, ¿e wyœlesz komuœ ró¿ow¹ ener-
giê (bo taki kolor ma Mi³oœæ) falê  ¿yczliwoœci, a ta osoba
stanie siê dla Ciebie przyjazna. SprawdŸ, to dzia³a. Nawet jeœli
pocz¹tkowo bêd¹ to próby, w których kierowaæ siê bêdziesz



rozumem i osobist¹ korzyœci¹ – to i tak, w miarê czêstego sto-
sowania, Twoje serce zostanie uzdrowione i zaczniesz czuæ
prawdziwe uczucie Mi³oœci.

To s¹ bardzo proste prawa – KLUCZE ¯YCIA, które funk-
cjonuj¹ w naszej rzeczywistoœci.






