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Jestem dozgonnie wdziêczna i zobowi¹zana za nie-
zliczone sposobnoœci, jakie mia³am do prowadzenia
badañ, dzielenia siê doœwiadczeniami oraz zabaw
z dzieæmi. Pop³yniêcie z ich strumieniem œwiadomo-
œci umo¿liwi³o mi skupienie siê na tym, co jest wa¿ne
w wiêkszym obrazie rzeczy.
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z cierpliwoœci¹ znosili niezliczone pytania i badania.
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moim wnukom: Richardowi Balin Coinerowi
Sarze Ann Coiner, Micaeli Annie DeGennaro

Aaronowi Stone Huffmanowi, Myriam Renee Huffman
(obecnej duchem)

oraz wszystkim rodz¹cym siê teraz nowym dzieciom,
które przychodz¹, aby pomóc naszemu œwiatu przejœæ
z okresu „dzieciñstwa” w czas wiêkszej dojrza³oœci,

tolerancji i rozs¹dku.
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Wprowadzenie

m
¯ycie to to, co siê przydarza,

kiedy jesteœ zajêty snuciem innych planów.
JOHN LENNON

adania nad dzieæmi prowadzê od czasu, kiedy sama by³am dziec-
kiem, zastanawiaj¹c siê, jakie s¹ skutki wymawianych s³ów, obser-

wuj¹c ruchy, zamiary, uczucia, zauwa¿aj¹c wszelkie zmiany, jakie siê
pojawia³y wraz z mi³oœci¹ dodan¹ do tych wszystkich dzia³añ. To „labo-
ratorium ¿yciowe” nabra³o dla mnie wiêkszego znaczenia po urodzeniu
trójki dzieci oraz trzech poronieniach w œrednim wieku. By³am matk¹
bardzo praktyczn¹, aktywnie uczestnicz¹c¹ w grupach skautów dla dziew-
cz¹t i ch³opców, jako nauczyciel w szkó³ce niedzielnej, piek¹c¹ ciastka
przeznaczone na nagrody, pomys³odawczyni¹ spontanicznie organizo-
wanych wycieczek, protestuj¹c¹ przeciwko absurdom politycznym. Pra-
cowa³am w tym okresie na pe³nym etacie, po czym wraca³am do domu
do kolejnej pe³noetatowej pracy. Dba³am równie¿ o ogród, który dawa³
nam ¿ywnoœæ, jakiej nie da³o siê kupiæ. Niezwykle ciekawa, szuka³am
ka¿dego dostêpnego Ÿród³a informacji, które traktowa³o o przyczynach
i celu ludzkiej egzystencji, naszym miejscu we wszechœwiecie oraz du-
szy. Doprowadzi³o mnie to do zapocz¹tkowania Inner Forum, pierwszej
nienastawionej na zyski organizacji w Idaho zaanga¿owanej w badania
nad faktami i fantazjami dotycz¹cymi wewnêtrznego i zewnêtrznego
œwiata naszego jestestwa. Kontynuowane w wieku doros³ym moje dzie-
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ciêce dociekania, prze³o¿y³y siê w programy, które zaanga¿owa³y tysi¹ce
ludzi na pó³nocnym zachodzie USA. Im wiêcej mia³am doœwiadczeñ,
tym wiêcej siê uczy³am i tym wiêksza by³a moja ciekawoœæ… a¿ do mojej
œmierci.

Trzy konfrontacje ze œmierci¹ (doœwiadczenia z pogranicza ¿ycia i œmier-
ci) wywróci³y ca³e moje ¿ycie do góry nogami. W œwietle tych doœwiad-
czeñ przez ponad æwieræ wieku prowadzi³am badania z pierwszej rêki,
analizuj¹c ka¿dy aspekt stanu granicz¹cego ze œmierci¹. Wyniki tych
badañ s¹ zapisane w siedmiu ksi¹¿kach, zaœ niektóre z moich obserwacji
zosta³y od tamtej pory potwierdzone podczas dalszych badañ. W czasie
mojej pracy w terenie nie tylko obserwowa³am, w jaki sposób prze¿ycia
granicz¹ce ze œmierci¹ zmieniaj¹ dzieci, które ich doœwiadczy³y, lecz rów-
nie¿ jak podobne s¹ „zmienione” w ten sposób dzieci do tych urodzo-
nych od pocz¹tku lat osiemdziesi¹tych, czy te¿ pojawiaj¹cych siê na ziemi
oko³o roku dwutysiêcznego. W mojej ksi¹¿ce Children of the New Millen-
nium1 (póŸniej rozszerzonej i wydanej pod nowym tytu³em The New Chil-
dren and Near-Death Experiences2), zajmujê siê porównaniem dzieci, które
prze¿y³y sytuacje granicz¹ce ze œmierci¹, z nowymi dzieæmi. Podobieñ-
stwa miêdzy tymi dwiema grupami dotyczy³y niezwyk³ej wra¿liwoœci na
smaki, struktury, dotyk i wêch oraz œwiat³o i dŸwiêk. Dzieci z obydwu
grup ukazywa³y równie¿ podobnie rozwiniêt¹ intuicjê, wiêksz¹ inteli-
gencjê i poczucie wiedzy, wykazuj¹c jednoczeœnie mniejsz¹ chêæ rywali-
zacji i wiêksz¹ orientacjê grupow¹, z niemal emfatyczn¹ umiejêtnoœci¹
zrozumienia uczuæ i potrzeb innych. Sta³y siê osobami potrafi¹cymi roz-
wi¹zywaæ problemy w sposób kreatywny, bardziej dostrajaj¹cymi siê do
rzeczy przysz³ych i aspektów duchowych, ni¿ do wyp³aty wynagrodzenia
i kont bankowych.

W niniejszej ksi¹¿ce zg³êbiam ten problem bardziej ni¿ w poprzedniej,
poniewa¿ nowe dzieci, w pewien sposób „inne” od samego urodzenia,
wykazuj¹ wszelkie cechy ewolucyjnego zwrotu dla gatunku ludzkiego, le-
gendarnego skoku kwantowego, przeznaczonego nam podobno w tym
okresie historii, kiedy nasza galaktyka koñczy 25 920-letni obrót dooko³a
tak zwanego Wielkiego Centralnego S³oñca wszechœwiata. Na kolejnych
stronach przedstawione zostan¹ zarówno subiektywne, jak i obiektywne
pogl¹dy. Musimy siê bowiem uczyæ tyle samo od mistyków i szamanów,
co od naukowców i nauczycieli. Podzielê siê z Wami równie¿ w³asnymi
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wizjami i objawieniami, jakie sta³y siê moim udzia³em w czasie prowadzo-
nych modlitw. G³os pojawiaj¹cy siê w tej ksi¹¿ce ma byæ trochê zuchwa³y,
poniewa¿ takie w³aœnie s¹ nowe dzieci. Mimo swojej b³yskotliwoœci nowe
dzieci s¹ równie¿ troszeczkê bezczelne.

Ksi¹¿ka powinna siê okazaæ niezast¹pion¹ pomoc¹ dla przyt³oczonych
odpowiedzialnoœci¹ rodziców i zaintrygowanych pracodawców, ukazuje
bowiem, jak radziæ sobie z dzisiejszymi dzieæmi. Wszyscy inni znajd¹
w niej, mam nadziejê, now¹ perspektywê, kontekst pomagaj¹cy w zrozu-
mieniu naszych szybko zmieniaj¹cych siê czasów, w odniesieniu do pod-
wy¿szonej œwiadomoœci w obrêbie rodziny ludzkiej.
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To ewolucja przyspiesza, nie czas.
Œwiadomoœæ rozwija siê,

staje siê œwiadoma sama siebie jako mentora tworzenia.

Dzieci stanowi¹ pierwsz¹ falê ewolucji.
Przekraczaj¹ granice, rzucaj¹ wyzwanie status quo,

dra¿ni¹ konwencje.

To ich zadanie… uwolniæ wszystko to, co kala ludzkie serce
i zaœlepia umys³ tak, i¿ nie widzi zwi¹zku
pomiêdzy Stworzycielem a Stworzonymi.
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1.

Wrota Majów

Œwiadomoœæ ka¿dego z nas jest ewolucj¹,
która przygl¹da siê sama sobie i zastanawia siê nad sob¹.

TEILHARD DE CHARDIN

uszê Wam opowiedzieæ pewn¹ historiê, naprawdê wielk¹. Mimo ¿e
traktuje ona o nowych dzieciach – urodzonych w roku 1982 i póŸ-

niej – stanowi tak¿e o stworzeniu i œwiadomoœci oraz o wyzwaniach, w ob-
liczu których stoi wspó³czesna ludzkoœæ. Nadchodzi nowy wiek, czas
w którym nauka i duchowoœæ wzajemnie siê uzupe³niaj¹, przewidywa-
nia i przepowiednie mówi¹ o tym samym, a prawda jest w koñcu uzna-
wana za dwie strony jednej perspektywy. Rozpocznê od samego pocz¹tku.
Ale uprzedzam, ¿e zamierzam zaskoczyæ was pewnymi informacjami.

Na pocz¹tek uwa¿a siê, i¿ nasz kosmos zosta³ stworzony, kiedy punkt
skompresowanego potencja³u wybuchn¹³ na zewn¹trz z niewyobra¿aln¹
prêdkoœci¹. Gdyby wybuch ten by³ trochê mniej gwa³towny, ekspansja
kosmosu by³aby zbyt ma³a, by móg³ siê on utrzymaæ. Gdyby z kolei wy-
buch by³ trochê bardziej gwa³towny, wszechœwiat rozproszy³by siê, przy-
bieraj¹c konsystencjê cienkiej zupy. Gdyby stosunek materii i energii do
objêtoœci przestrzeni w momencie wielkiego wybuchu wyniós³ o jedn¹
kwadrylionow¹ procenta mniej ni¿ wartoœæ idealna, stworzenie nie mia-
³oby miejsca. Nie by³oby nas tutaj. To tak, jak gdyby wszechœwiat œwia-
domie pragn¹³ tego ¿ycia, któremu mia³ daæ pewnego dnia pocz¹tek.
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Geneza gwiazd rozpoczyna siê w „wylêgarni” s³upów kurzu i gazu.
¯ycie w formie, w jakiej znamy je obecnie, powsta³o z wód pochodz¹-
cych z „kuchni kucharki”, pielêgnowane w kolejnych eksperymentach
do chwili, kiedy pojawi³y siê w³aœciwe kombinacje, które wytworzy³y
formy umo¿liwiaj¹ce – poprzez proces inkarnacji – rozwój inteligencji.
Na koñcu tej d³ugiej listy form ¿ycia znajduj¹ siê istoty ludzkie, których
cia³a wyrzeŸbione zosta³y tak doskonale, jak sam wszechœwiat. Wybitny
francuski naukowiec, LeComte du Noüy zauwa¿y³, ¿e: „Od samego po-
cz¹tku ¿ycie rozwija³o siê, jak gdyby istnia³ jakiœ cel do osi¹gniêcia. Tak,
jakby celem tym by³o pojawienie siê ludzkiej œwiadomoœci”1.

Cel ten – wiêkszy plan stanowi¹cy podstawê historii stworzenia, zo-
sta³ zdefiniowany i zobrazowany przez tubylców na ca³ym œwiecie. Wie-
dzieli oni, jaki by³ ten cel i przekazali swoj¹ wiedzê poprzez przepowiednie,
rytua³y i relikwie, które po sobie zostawili. Najs³ynniejszy z tych œwiê-
tych przekazów zosta³ wyrzeŸbiony w formie aztecko-majskiego Kamie-
nia S³oñca, dokoñczonego w roku 1479 n.e. przez ksiê¿y astronomów.
Wœród ró¿nych opracowanych przez nich systemów kalendarzy znajduje
siê tzw. D³uga Rachuba [ang. Long Count], kalendarz obliczony specjal-
nie do zobrazowania niezmiernie obszernych odcinków czasu, formalnie
odwzorowuj¹cy stworzenie od wielkiego wybuchu do roku 2012 n.e. To
matematyczne arcydzie³o, znane powszechnie pod nazw¹ Kalendarza
Majów, jest tak dok³adne, ¿e wspó³czeœni astronomowie nie mog¹ zupe³-
nie poj¹æ, jak zosta³o opracowane. Kalendarz opiera siê na obrazach, zaœ
wa¿ny klucz do odkodowania symbolicznych ideogramów stanowi spo-
sób u¿ycia liczby trzynaœcie w po³¹czeniu z orbit¹ planety Wenus. W ka-
lendarzu pojawiaj¹ siê równie¿ pewne liczby zawarte w Apokalipsie Œw.
Jana, takie jak 144 000 (oznaczaj¹c¹ tutaj dni w cyklu Baktunów, nie zaœ
biblijn¹ liczbê uratowanych dusz).

Przyjrzyjmy siê bli¿ej temu cudownemu dzie³u. G³ówn¹ niespodziank¹
wœród wielu, jakie zawiera (przynajmniej w opinii wiêkszoœci) jest cel,
w jakim zosta³ stworzony: œledzenie rozwoju œwiadomoœci w miarê roz-
woju stworzenia. Dzieje siê to poprzez zobrazowanie dziewiêciu etapów
(lub poziomów) postêpuj¹cego rozwoju.

Poni¿ej streszczenie dotycz¹ce wspomnianych dziewiêciu poziomów,
interpretowanych przez ludzi nauki:2
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Komórkowy: Od wielkiego wybuchu do powstania organizmów jedno-
komórkowych, rozpocz¹³ siê 16,4 miliardów lat temu (œwiadomoœæ
akcji-reakcji).

Etap ssaków: Obejmuje pojawienie siê wiêkszych i bardziej skompliko-
wanych form ¿ycia, rozpocz¹³ siê 820 milionów lat temu (œwiado-
moœæ bodŸca i reakcji).

Rodzinny: Wzajemne relacje, niezale¿noœæ i postêpy pierwszych ludzi,
rozpocz¹³ siê 41 milionów lat temu (œwiadomoœæ indywidualnych
bodŸców i reakcji).

Plemienny: Wykorzystanie ognia, narzêdzi, sza³asów oraz rozprzestrze-
nienie siê grup spo³ecznych, rozpocz¹³ siê dwa miliony lat temu (œwia-
domoœæ w³asnej œwiadomoœci, podobieñstw i ró¿nic).

Kulturalny: Kreatywne wynalazki, sztuka i magia, rolnictwo, udomowie-
nie zwierz¹t, wiêksze struktury i spo³eczeñstwa, rozpocz¹³ siê 102
tysi¹ce lat temu (œwiadomoœæ rozumu).

Narodowy: Rozwój jêzyków pisanych, kronikarstwo, metale, produkcja,
handel, bankowoœæ, du¿e miasta, religia jako instytucja, rozpocz¹³ siê
w 3115 r. p.n.e. (œwiadomoœæ prawa).

Planetarny: Uprzemys³owienie, maszyny, obowi¹zkowe kszta³cenie,
szkolnictwo wy¿sze, rozrywka, rozleg³e sieci dystrybucji, komuni-
kacja globalna, technologia cyfrowa, internet, rozpocz¹³ siê w 1755
r. n.e. (œwiadomoœæ w³adzy).

Galaktyczny: Fotonika, nanosekundy, unikalne formy wielozadaniowo-
œci, apokaliptyczne plagi i zmiany na Ziemi, ujarzmienie œwiat³a, al-
ternatywne Ÿród³a energii, kwestie ekologiczne, rozpocz¹³ siê w 1999
r. n.e. (œwiadomoœæ etyki).

Uniwersalny: Uznanie œwiadomoœci i intencji za si³y napêdowe, skupienie
siê na sprawach religijnych i duchowych, przebudzenie do wzajem-
nych powi¹zañ miêdzy form¹ a ¿yciem, zarz¹dzanie zbiorowe, glo-
balna wioska, zanik granic i rozdzia³ów, rozpocznie siê w 2011 r. n.e.
(œwiadomoœæ wspó³tworzenia).

D³uga Rachuba koñczy siê z dniem 21 grudnia 2012 r. (faktycznie
koñcow¹ dat¹ jest 28 paŸdziernika 2011 r., lecz z powodu pewnych kom-
plikacji matematycznych stosowany jest rok 2012).
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Zauwa¿cie, jak w czasie trwania ka¿dego z wymienionych etapów przy-
spiesza ewolucja. Ewolucja, nie czas! W przeciwieñstwie do przemo¿ne-
go poczucia poœpiechu, jakie towarzyszy nam wszystkim, naukowe
pomiary czasu nie rozwijaj¹ siê na tyle szybko, aby wyjaœniæ to, czego
doœwiadczamy. To nie czas ulega takiemu przyspieszeniu, tylko sam
wszechœwiat, który zmienia siê i zmienia tak, by przyj¹æ subtelniejsze
czêstotliwoœci wibracji, pojawiaj¹ce siê wraz z ekspansj¹ wy¿szych stanów
œwiadomoœci. Ró¿nica  dotyczy postrzegania – ewolucja i nasze umys³y
„przeskakuj¹” przez siebie nawzajem. Bufor czasowy oraz zabezpiecze-
nia, którymi kiedyœ dysponowaliœmy – du¿a iloœæ czasu, aby naprawiæ
nasze b³êdy, dostosowaæ do zmieniaj¹cych siê warunków oraz zintegro-
waæ wiedzê, któr¹ osi¹gnêliœmy – praktycznie ju¿ nie istniej¹. Podobnie
drastycznie zmniejszy³ siê dystans miêdzy wydarzeniami a ich konse-
kwencjami. Internet, wiadomoœci tekstowe, telefony komórkowe, kom-
putery, kamery cyfrowe, telewizja, faksy, lasery, technika œwiat³owodowa
i robotyka sprawi³y, ¿e œwiat stoi w jednej chwili u naszych stóp. W ser-
cu ka¿dego z nas pojawia siê pytanie: „Jak mogê siê zatrzymaæ, jak zrozu-
mieæ to wszystko?”. Czujemy siê tak, jakby ca³a nasza planeta prze¿ywa³a
za³amanie nerwowe.

Jednak mimo wszystko 21 grudnia 2012 r. centrum naszej galaktyki po-
wstanie wraz z porannym s³oñcem, koñcz¹c kolejny etap trwaj¹cej 25 920
lat podró¿y dooko³a wielkiego ko³a zodiaku (znanego astrologicznie jako
„rok kosmiczny”). W tym dniu nie tylko ot tak, po prostu, zakoñczy siê
rok astrologiczny w oczekiwaniu na kolejny. Majowie opisywali wszech-
œwiat jako sk³adaj¹cy siê z piêciu œwiatów lub „s³oñc” (er). Ka¿de s³oñce
ukazane jest jako koñcz¹ce swój ¿ywot podczas katastrofy, przejœciowe-
go okresu kryzysu i zamêtu, które postrzegamy, dziêki wspó³czesnym
badaniom nad chaosem, za konieczne do pojawienia siê nowych form
i nowego rozwoju. Koncepcja „œmieræ starego, pocz¹tek nowego” od-
zwierciedla symbolikê feniksa zradzaj¹cego siê na popio³ach zniszcze-
nia, przynosz¹cego swoim lotem nie tylko nowy pocz¹tek, ale œwiat lepszy
ni¿ istniej¹cy przedtem. Pi¹te s³oñce lub inaczej pi¹ty œwiat Majów ma
siê zakoñczyæ w roku 2012.

Zakoñczyæ?
W tym miejscu nale¿a³oby wzi¹æ pod uwagê, ¿e duchowe poziomy

¿ydowskiej kaba³y, cykle zwane jugami w hinduizmie oraz tradycje od-
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mierzania czasu u Indian Hopi, które – uderzaj¹co podobne do s³oñc
kalendarza Majów – równie¿ przewiduj¹ rych³e nadejœcie pi¹tego œwiata.
Ma to byæ galaktyczne wyrównanie, przepowiadane miêdzy innymi przez
Mitraizm, astrologiê wedyjsk¹, astrologiê islamsk¹, europejsk¹ œwiêt¹
geografiê, chrzeœcijañsk¹ œredniowieczn¹ architekturê religijn¹ oraz przez
ró¿ne hermetycznie zamkniête tradycje3. Mistrzowie Inków nazwali okres,
który ma nadejœæ pachacuti, co oznacza „czas po tym, jak Ziemia siê od-
wróci”. Staro¿ytni Egipcjanie znali ten okres jako „lot pi¹tego feniksa”.
Przepowiednia Indian Hopi mówi, ¿e wraz z nadejœciem pi¹tego œwiata
po raz pierwszy na placach ich pueblo zatañczy Niebieska Gwiazda Ka-
china (istota niebiañska).

Inna przepowiednia dotycz¹ca niebieskiej gwiazdy zwiastuj¹cej po-
wstanie pi¹tego œwiata zosta³a podana przez wspó³czesnego futurystê
Gordona-Michaela Scalliona. W swoim biuletynie o nazwie Intuitive Flash
oœwiadczy³ on, ¿e t¹ niebiesk¹ gwiazd¹ by³a kometa Hale’a-Boppa, ko-
smiczny spektakl widoczny na niebie planety Ziemi w 1997 r.4 Kometa
Hale’a-Boppa by³a rzeczywiœcie olœniewaj¹ca. Ostatni raz ludzkie oczy
mog³y zobaczyæ kometê w czasie dni budowania, kiedy koñczono wzno-
szenie wielkich piramid w Gizie. Na przestrzeni historii podobne zjawi-
ska niebieskie postrzegane by³y jako zwiastuny wydarzeñ wielkich lub
tragicznych. I tak jest w dalszym ci¹gu.

Niew¹tpliwie czasy, w których ¿yjemy obecnie, s¹ niepodobne do ¿ad-
nych innych, które mia³y miejsce wczeœniej i zosta³y uwiecznione w pa-
miêci ludzkiej lub istniej¹cych zapisach. Nie dzieje siê tak z powodu
niesamowitych „zabawek”, jakie posiadamy, a których celem ma byæ u³a-
twienie naszego ¿ycia, ani te¿ postêpów, jakie poczyniliœmy jako spo³e-
czeñstwo. To zosta³o nam dane. Lecz era, w której ¿yjemy – w czasie
trwania której gwa³towne zmiany sta³y siê norm¹ – zosta³a przewidzia-
na, odwzorowana, szczegó³owo opisana tysi¹ce lat temu przez naszych
przodków. Przez ludzi, którzy pojêli ró¿nicê miêdzy ewolucj¹ wszech-
œwiata i œwiadomoœci¹ a przemijaniem godzin i dni. Rozpoznali oni cel:
fakt, i¿ rodzina ludzka nie istnieje na Ziemi przypadkowo. To, ¿e przez
Źród³o znajduj¹ce siê ponad nami, poza tym, co widzialne, a co niewi-
dzialne, zosta³ stworzony specjalny plan.

Po staro¿ytnych kulturach, zw³aszcza po cywilizacji Majów, nie pozo-
sta³o wystarczaj¹co wiele informacji, które pomog³yby nam zg³êbiæ ich
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wiedzê. Mo¿emy byæ jednak ca³kowicie pewni, ¿e koñcowa data, ukaza-
na w kalendarzu Majów nie jest dniem koñca œwiata. Ilustruje ona wrota,
przez które przejdziemy, coœ na kszta³t portalu, przejœcia do nowego
sposobu ¿ycia, nowych œwiatów i nowych mo¿liwoœci.

WeŸmy dla przyk³adu pod uwagê nasze przejœcie podczas narodzin.
Przy ka¿dych narodzinach istnieje i bêdzie istnia³ ból i dyskomfort, utra-
ta niewinnoœci, wyzwania, które powalaj¹ nas na kolana i daj¹ przys³o-
wiowego kopa. Zmienimy siê, bo musimy siê zmieniæ. Rok 2004, kiedy
piszê tê ksi¹¿kê, to prze³omowy rok w ¿yciu ka¿dego z nas. Œwiat wokó³
nas stan¹³ na g³owie, a nowy œwiat nadchodzi miarowo. I – czy¿ to nie
piêkne? – istnieje jeszcze jeden aspekt tego scenariusza.

Staro¿ytne tradycje ujawniaj¹, ¿e okres narodzin, przez jaki teraz prze-
chodzimy, da pocz¹tek narodzinom nowego strumienia ¿ycia, zwanemu
równie¿ „ras¹ podstawow¹”. Termin ten niekoniecznie oznacza rasê
w sensie koloru skóry i cech fizycznych, chocia¿ tak równie¿ mo¿e siê
zdarzyæ. Raczej oznacza rasê w sensie korzenia, podstawy – puli ludz-
kich genów. Osoby obdarzone zdolnoœciami parapsychicznymi i misty-
cy, którzy to przewidzieli, twierdz¹ równie¿, ¿e pojawiaj¹ce siê w obecnym
czasie pokolenie stanowi „typ pi¹tej podstawowej rasy”.

Pi¹tej?
Aby spróbowaæ odpowiedzieæ na to pytanie, musimy otworzyæ puszkê

Pandory, legendami owian¹ osobliwie cudown¹ skrzynkê, której nie
mo¿na zamkn¹æ, kiedy raz zosta³a otwarta. T¹ puszk¹ jest nasz umys³,
szeroko otwarty tak, by móg³ pomieœciæ informacje o pi¹tej podstawowej
rasie, pi¹tym œwiecie, pi¹tym wymiarze, pi¹tej czakrze. Jest to niezbêdna
wiedza, stanowi¹ca podstawê do zrozumienia presji, jak¹ w obecnym cza-
sie wszyscy odczuwamy oraz wielkich wyzwañ, jakie stoj¹ przed nami
podczas wychowywania naszej najnowszej grupy dzieci – dzieci, które nie-
zmiernie trudno jest skategoryzowaæ… nowych dzieci dla nowego œwiata.
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2.

Pi¹ta rasa podstawowa

Urodzi siê wiele dzieci, które pojm¹ elektronikê i ener-
giê atomow¹ oraz inne formy energii. Wyrosn¹ one na
naukowców i in¿ynierów nowego wieku, który bêdzie
dysponowaæ moc¹ mog¹c¹ zniszczyæ cywilizacjê, jeœli
nie nauczymy siê ¿yæ zgodnie z prawami duchowymi.

EDGAR CAYCE

rzyznajcie. Podrêczniki wykorzystywane w naszych szko³ach s¹,
w wiêkszej czêœci, beznadziejnie przestarza³e, szczególnie w odnie-

sieniu do wiedzy o naszej pierwotnej przesz³oœci i mo¿liwej przysz³oœci.
Dzisiejsi naukowcy faktycznie cofaj¹ zegar historii i ustalaj¹ w trakcie
tych dzia³añ osie czasowe i scenariusze, ró¿ni¹ce siê od tych, których my
uczyliœmy siê przedtem. Nowe odkrycia s¹ dokonywane tak szybko, ¿e
nawet najinteligentniejsi nie nad¹¿aj¹ za nimi, nie wspominaj¹c ju¿ o hie-
rarchii naukowców, których celem jest zachowanie tego, co jest „mo¿li-
we do przyjêcia”.

Na przyk³ad okaza³o siê, ¿e ustalony metod¹ izotopu wêgla 14C wiek
osad zamieszkiwanych przez Paleoindian na kontynentach Ameryk jest
niew³aœciwy. Osady te mog³y byæ faktycznie dziesi¹tki tysiêcy lat starsze
ni¿ s¹dzono. Ostatnia epoka lodowcowa na naszej planecie nie obejmo-
wa³a ci¹g³ych, wielkich mrozów, po których nast¹pi³a odwil¿. Nowe
dowody wskazuj¹, ¿e pogoda zmienia³a siê to w jedno, to w drugie eks-
tremum, od ciep³ej i wilgotnej do ch³odnej-suchej-wietrznej oraz, ¿e okres
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przejœciowy od jednego œrodowiska do drugiego zachodzi³ zaledwie od trzech
do dwunastu lat1.

Inne zaœ dowody sugeruj¹, ¿e dzisiejszy typ cia³a ludzkiego nie rozwin¹³
siê od pierwszych protoludzi. Nasi kromanioñscy przodkowie „pojawili
siê” w pewnym okresie – mê¿czyŸni mierzyli prawie dwa metry, kobiety
siêga³y im do ramion2. Ludzie ci potrafili u¿ywaæ artyku³owanej mowy,
byli inteligentni, mieli kszta³tne cia³a i wykazywali wysok¹ kreatywnoœæ.
Do ich wynalazków mo¿na zaliczyæ ig³ê do szycia z oczkiem na nitkê,
której u¿ywali do wyrabiania dopasowanych ubrañ, ³¹czonych z ozdobio-
nymi tunikami i legginsami, parkami*, koszulami z ko³nierzami o rêka-
wach z mankietami oraz butami i mokasynami. Wiêkszoœæ swoich domostw
budowali z frontem na po³udnie, aby korzystaæ z energii s³onecznej. Wy-
twarzali pomys³owe pod³ogi z otoczaków, które by³y solidne i suche. Prze-
chowywali ¿ywnoœæ ca³y rok w ch³odnych jaskiniach, stosowali tak zdrow¹
dietê, ¿e ludzie wspó³czeœni musieliby siê wykazaæ niesamowit¹ m¹dro-
œci¹, aby jej dorównaæ. Wyrabiali zmyœlne narzêdzia, wydzielali osobno
pomieszczenia mieszkalne w celu zwiêkszenia efektywnoœci, w koñcu
wyp³ywali na wody w ³odziach, u³atwiaj¹c sobie rybo³ówstwo.

Ich malowid³a naskalne fascynuj¹ ka¿dego, kto ma szczêœcie je zoba-
czyæ, zw³aszcza niedawno odkryte obrazy w jaskiniach niedaleko Combe
d’Arc, ok. 260 mil na po³udnie od Pary¿a. Te olœniewaj¹ce galerie naskalne
przedstawiaj¹ sylwetki pó³ ludzi pó³ zwierz¹t oraz wymar³ych kuzynów
afrykañskich bestii, przyczyniaj¹ce siê do uwiarygodnienia teorii stano-
wi¹cej, ¿e kiedyœ musia³ istnieæ most l¹dowy ³¹cz¹cy te kontynenty oraz,
¿e ca³a œwiatowa populacja mog³a pochodziæ od jednej grupy pionierów,
która opuœci³a Afrykê.

Jednak¿e nadal brakuje wyjaœnienia, jak to siê sta³o, w jaki sposób rasa
ludzka rozwinê³a siê od go³ych ma³p do istot, które pojawi³y siê pierwsze
na drodze prowadz¹cej do tego, co znane jest pod nazw¹ „prze³omu” lub
gwa³townego rozwoju cywilizacji. Pozostaje to nadal brakuj¹cym ogni-
wem najwiêkszej historii ewolucji. Niestety nie wiemy, jak to by³o. Mo¿e
nasi przodkowie przybyli z gwiazd lub innych planet; mo¿e zostaliœmy
zaplanowani i stworzeni przez rasê bogów, aby byæ ich „pszczo³ami-ro-
botnicami”; mo¿e byli duszami w formie ducha, który pomóg³ ukszta³to-

* rodzaj kurtki (przyp. t³um.)
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waæ cia³a, w jakich pewnego dnia mieliœmy zamieszkaæ, z materia³ów
dostêpnych na Ziemi tak, ¿e mogliœmy zst¹piæ ze œwiata ducha do œwiata
materii jako wspó³twórcy wraz ze Stworzycielem. Tradycja ezoteryczna
nazywa to „eksperymentem ludzkim”. Uznaje ona formê ludzk¹ za no-
œnik s³u¿¹cy transformacji, wystarczaj¹cy do udoskonalenia mocy duszy,
podczas gdy dusza sama w sobie s³u¿y jako organizator ci¹g³ego rozwoju
wszechœwiata.

Mo¿emy siê nigdy nie dowiedzieæ, czy tak faktycznie by³o. Niemniej
jednak bawiæ nas mog¹ intryguj¹ce wskazówki dotycz¹ce naszego po-
chodzenia, które s¹ tak samo cenne jak to, co mówi nam nauka.

Wskazówka pierwsza. Brakuj¹c¹ czêœci¹ ogólnej dyskusji na
temat pochodzenia cz³owieka s¹ nauki wywodz¹ce siê
z „tajemnych szkó³”, objawienia ze snów, wspomnieñ,
channelingu, wskazówki parapsychiczne oraz kontakty z in-
nymi œwiatami. To Ÿród³o wiedzy wewnêtrznej na temat
pocz¹tków tego, co mia³o miejsce na samym pocz¹tku ist-
nienia oraz cel stanowi¹cy podstawê egzystencji, rozpo-
wszechni³y siê z pokolenia na pokolenie za pomoc¹ przekazów
ustnych, opowieœci, rytua³ów, wizji oraz inicjacji szamañskich.
Wszelka myœl religijna i wiedza mistyczna opieraj¹ swoje pod-
stawy na s³usznoœci tych tajemnic jako prawdy duchowej.

Wskazówka druga. Kiedy rozwa¿ymy ten mistyczny kontrapunkt,
przeciwstawny wiedzy, brakuj¹ce ogniwo historii ewolucji
staje siê histori¹ inwolucji – zejœciem duszy ze œwiata ducho-
wego i jej zaanga¿owanie siê w œwiat materii.

Pewne jest, ¿e ¿ycie podlega ewolucji. Nawet niewielkie zmiany pogo-
dy mog¹ wywrzeæ znacz¹cy wp³yw na œrodowisko oraz istniej¹ce w nim
formy ¿ycia, w³¹czaj¹c w to istoty ludzkie. A dzisiejsza nauka mówi nam,
¿e ewolucja nie zachodzi³a w taki sposób, jak kiedyœ uwa¿ano – geny
mog¹ „przeskakiwaæ”, nowe formy pojawiaj¹ siê szybko i w taki sposób,
jakiego nigdy przedtem sobie nie wyobra¿aliœmy. Te odkrycia naukowe
s¹ bardzo zbli¿one do nauk p³yn¹cych ze staro¿ytnych przekazów – mi-
styczna czêœæ równania – szczególnie w odniesieniu do mutacji w obrê-
bie jednego gatunku, odpowiedzialnych za rozwój ludzkoœci.



22

Z przekazów, nauk tajemnych, dowiadujemy siê na przyk³ad o nadej-
œciu „strumieni ¿yciowych” lub „fal ¿yciowych”. Wielu wizjonerów i pro-
roków ubieg³ych wieków stosowa³o termin „rasa podstawowa” [ang. root
race lub rootstock] do opisywania podstawowej puli genetycznej, sk³adaj¹-
cej siê na rasê ludzk¹. Interpretacja jest taka, ¿e rozwój siedmiu podstawo-
wych ras (strumieni ¿yciowych) jest niezbêdny, aby dusza wznios³a siê na
wy¿yny rozwoju swojego potencja³u i doskona³ej ludzkiej formy w próbie
powrotu do Źród³a. Ponadto ka¿da podstawowa rasa ma za zadanie u³a-
twiaæ globalny okres dostosowania w miarê swojego w³asnego rozwoju,
aby nowy rozwój i zmiany mog³y zaistnieæ na ca³ej planecie.

Jedn¹ ze s³awnych osób objawiaj¹cych tego typu przes³ania by³a Helena
Petrovna Blavatsky, za³o¿ycielka amerykañskiego Towarzystwa Teozoficz-
nego, organizacji poœwiêconej sprawom religijnym, duchowym i spo³ecz-
nym, ustanowionego w 1875 r. i prosperuj¹cego z powodzeniem do dnia
dzisiejszego3. Inne g³osy podobnych objawieñ pochodz¹ od C.W. Leadbe-
atera, który obszernie wypowiada³ siê o cyklach rozwoju i udoskonalania
ludzkoœci w swojej ksi¹¿ce pt. The Masters and the Path (Mistrzowie i droga)4

i p³k. Arthura E. Powella w pozycji pt. The Solar System (Uk³ad s³oneczny)5.
Powell wyjaœnia: „Ka¿da z Podstawowych Ras lub etapów rozwoju po-

dzielona jest na siedem podras lub podetapów; z kolei ka¿da podrasa
dzieli siê na siedem mniejszych jednostek, znanych jako odga³êzienia
[ang. branch-roots] lub narody”.

Leadbeater i Powell dokonali kategoryzacji rozwoju ras podstawowych
w nastêpuj¹cy sposób:

Pierwsza podstawowa rasa: Eteryczna, pocz¹tek przypada 18 mi-
lionów lat temu (wejœcie ducha w materiê).

Druga podstawowa rasa: Hiperborejska, rozpoczê³a siê 8 milio-
nów lat temu (wczesne formy fizyczne oraz ró¿nice p³ci, sku-
piaj¹ca siê na terenie Arktyki i strefach pó³nocnych).

Trzecia podstawowa rasa: Lemuryjska i Mu rozpoczê³y siê milion
lat temu (pe³ny rozwój p³ci i grup rasowych, wprowadzenie
ciemniejszej karnacji skóry, ruch w kierunku po³udniowych
rejonów, Oceanu Indyjskiego i Spokojnego).

Czwarta podstawowa rasa: Atlantydzka, rozpoczê³a siê 85 000 lat
p.n.e. (ziemie obecnie le¿¹ce pod Atlantykiem, Azory; przo-
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dek wspó³czeœnie wystêpuj¹cych typów budowy cia³a, przy-
puszczalnie wraz z pierwszym „Adamem”).

Pi¹ta podstawowa rasa: Aryjska, rozpoczê³a siê 10 000 lat p.n.e. kultury
megalityczne z dominuj¹c¹ praw¹ pó³kul¹ od 10 000 r. do 3000 r.
p.n.e. oraz wspó³czesne kultury z dominuj¹c¹ lew¹ pó³kul¹ od
3000 r. p.n.e. do dnia dzisiejszego (œwiadomoœæ podzielona na
dwie hemisfery, wschodni¹ i zachodni¹ – obecnie scalaj¹ce siê
w jedno, gwa³towny rozwój gatunku na skalê globaln¹).

Szósta podstawowa rasa: Pocz¹tkowo bez nazwy, obecnie zwana
Aurorañsk¹, rozpocznie siê oko³o 2400 r. do 3000 r. n.e. (skon-
centrowana w Ameryce Pó³nocnej i Europie, scalaj¹ca wszyst-
kie globalne schematy w jedn¹ œwiadomoœæ planetarn¹).

Siódma podstawowa rasa: Bez nazwy, rozpocznie siê w 7000 r. do
8000 r. n.e. (skoncentrowana w Ameryce Po³udniowej, odej-
œcie od koniecznoœci ukoñczenia „szkó³” ziemskich, najpraw-
dopodobniej z natury eteryczna, charakteryzuj¹ca siê innymi
sposobami reprodukcji i rozwoju).

Interpretacja ta ró¿ni siê nieco od dziewiêciu poziomów œwiadomoœci/roz-
woju wszechœwiata, ukazanych w kalendarzu Majów. Trzeba jednak przy-
znaæ, ¿e korelacje miêdzy tymi podejœciami s¹ fascynuj¹ce.

W celu uzyskania lepszego ujêcia tematu ras podstawowych, wielebna
Carol Parrish-Harra przedstawia swój komentarz na temat tych wcze-
snych materia³ów teozoficznych. Jest ona za³o¿ycielk¹ i przewodnikiem
duchowym intencjonalnej wspólnoty Sparrow Hawk Village w Oklaho-
mie i dziekanem Seminarium Sancta Sophia (wspó³czesnej szko³y ta-
jemnej, posiadaj¹cej pe³n¹ akredytacjê instytucji przyznaj¹cej stopnie
naukowe)6. Jednym z jej celów jest przywrócenie chrzeœcijañstwu jego
ezoterycznej spuœcizny, uwolnienie od doktryn i czystego zdobnictwa.
Z dziesiêciu ksi¹¿ek jej autorstwa szczególnie przydatna jest druga edy-
cja The New Dictionary of Spiritual Thought (Nowy s³ownik myœli duchowej)7.
Zawiera on m.in. rysunek (ukazany na stronie 24; u¿yty za zezwole-
niem), przedstawiaj¹cy siedem podstawowych ras ukazanych jako fale
¿yciowe zstêpuj¹ce ze sfer eterycznych lub duchowych we wcielenia fi-
zyczne na plan ziemski (inwolucja), a nastêpnie ich wzniesienie z po-
wrotem do Ÿród³a, po zakoñczeniu ich cyklów rozwojowych (ewolucja).
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Poni¿ej niektóre komentarze, pochodz¹ce z listu, jaki wielebna Parrish-
Harra napisa³a do mnie na temat jej sposobu pojmowania ras podstawo-
wych.

„Wspominaliœmy, ¿e nauki duchowe nazywaj¹ nas pi¹t¹ podras¹ pi¹-
tej rasy podstawowej ludzkoœci lub pi¹tym poziomem ludzkiej œwiado-
moœci, która ma siê rozwin¹æ na planecie. I na dzisiejsze dzieci musimy
spojrzeæ z tej w³aœnie perspektywy. Teoretycznie nauki mówi¹, ¿e ludz-
koœæ ma przejœæ przez siedem g³ównych poziomów. Ka¿dy z nich nazy-
wany jest „ras¹ podstawow¹” [ang. root race], poniewa¿ rozwija siê ona
w siedem rozga³êzieñ nazywanych podrasami. Nale¿y myœleæ o „rasie”
jako rasie ludzkiej i „podstawie”, jako pod³o¿u fali dusz, tworz¹cych nowe
i poszerzone mo¿liwoœci ludzkiego potencja³u.

Kiedy ludzkoœæ przechodzi przez te kolejne etapy, ewoluuje ludzki
strumieñ ¿yciowy. Progresywne okresy dominuj¹cych zespo³ów kultu-
rowych lub ludzi skupiaj¹ siê w rejonach geograficznych, w których stru-
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mienie boskich iskier ³¹cz¹ siê w formy ekspresyjne. Nosi to nazwê „rasy
podstawowej”. Jest to nieco skomplikowana teoria, zapewniaj¹ca nam
jednak mo¿liwoœæ przyjrzenia siê temu, co dzieje siê w skali œwiatowej.
Jeœli uznamy, ¿e ka¿dy okres charakteryzuj¹ specyficzne impulsy i zapo-
trzebowanie spostrze¿emy, ¿e istnia³y d³u¿sze okresy, w czasie trwania
których spraw¹ pierwszorzêdn¹ by³o budowanie cia³a fizycznego, a po
nich dominuj¹ca stawa³a siê natura emocjonalna. We w³aœciwym czasie
rozpoczêliœmy etapy budowania cia³a mentalnego. By³o to zadanie, na
które reaguje dzisiejsza ludzkoœæ”.

Inny pogl¹d na ten temat mo¿na znaleŸæ w odczytach parapsychicz-
nych Edgara Cayce’a, pochodz¹cych z pierwszej po³owy dwudziestego
wieku. Cayce ¿y³ w latach 1877-1945. Wychowywa³ siê na farmie nieda-
leko Hopkinsville, w Kentucky. By³ ¿onaty, zosta³ fotografem. Pewnego
dnia straci³ g³os. W stanie transu pojawi³y siê „przez” niego instrukcje,
jak uleczyæ tê dolegliwoœæ. Ten pierwszy odczyt parapsychiczny zdziwi³
wszystkich, ³¹cznie z samym Cayce’m i sta³ siê pocz¹tkiem jego s³awy
jako jednej z najszerzej udokumentowanych i dok³adnych w swoich od-
czytach osób obdarzonych zdolnoœciami parapsychicznymi w dziejach
historii. A.R.E. [ang. Association for Research and Enlightenment] Zwi¹zek
ds. badañ i oœwiecenia – organizacja poœwiêcona zachowaniu odczytów
Cayce’a i studiom nad nimi, jest bardzo aktywna na ca³ym œwiecie, ofe-
ruj¹c wiele us³ug swoim cz³onkom8.

Jedn¹ z wielu publikacji A.R.E. jest biuletyn miesiêczny Ancient Myste-
ries (Pradawne tajemnice), autorstwa Johna Van Aukena, Lory Little – doktora
nauk pedagogicznych i Grega Little, równie¿ doktora nauk pedagogicz-
nych. Dla osób zainteresowanych najnowszymi odkryciami z dziedziny
archeologii i antropologii oraz ich porównañ ze studiami ezoterycznymi
i materia³ami z odczytów Edgara Cayce’a biuletyn ten jest prawdziw¹
skarbnic¹ wiedzy9. Jeden z numerów (z sierpnia 2002 r.) zawiera³ arty-
ku³ zatytu³owany Origin of the Races: Oneness in Diversity (Pochodzenie ras:
jednoœæ w ró¿norodnoœci). Artyku³ ten zrobi³ na mnie tak wielkie wra¿enie,
¿e postara³am siê o uzyskanie zezwolenia jego autorów na przytoczenie
go tutaj (informacje dodatkowe towarzysz¹ce temu artyku³owi zosta³y
okrojone, aby zachowaæ zwiêz³oœæ). S¹dzê, ¿e lektura tekstu zafascynuje
was tak samo, jak mnie.






