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Dedykujê Kryszta³owym Dzieciom,
ich rodzicom, dziadkom i nauczycielom.
Dziêkujê, ¿e jesteœcie anio³ami,
które przyby³y na ziemiê,
by pomóc nam wszystkim!

7

K ryszta³owe dzieci

8
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K im s¹
kryszta³owe dzieci?

ierwsz¹ rzecz¹, która wyró¿nia Kryszta³owe Dzieci (nazywam je równie¿ „Kryszta³ami”) s¹ ich oczy – du¿e, przenikliwe i m¹dre
ponad swój wiek. Oczy tych dzieci wpatruj¹ siê w nas
hipnotycznie. Widz¹ nasze dusze jak na d³oni.
Byæ mo¿e napotka³eœ ten specjalny, nowy rodzaj
dzieci, który szybko zaludnia nasz¹ planetê. S¹ one
szczêœliwe, radosne i gotowe do wybaczania. Ci nowi
pos³añcy œwiat³a, maj¹cy dziœ nie wiêcej ni¿ siedem
lat, nie s¹ podobni do dzieci z poprzednich pokoleñ. S¹ oni na ró¿ne sposoby doskonali i wskazuj¹
ludzkoœci kierunek… A jest to kierunek pozytywny.
9
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Dzieci starsze (maj¹ce od 7 do 25 lat) zwane Dzieæmi Indygo posiadaj¹ pewne cechy wspólne z Kryszta³ami. Obie generacje s¹ wysoce wra¿liwe
i uduchowione. Posiadaj¹ te¿ wa¿ne ¿yciowe cele.
G³ówna ró¿nica pomiêdzy nimi polega na temperamencie. Indygo maj¹ duszê wojownika. Ich zadaniem jest usuniêcie starych wzorców, które przesta³y
ju¿ ludzkoœci s³u¿yæ. S¹ tu po to, by usun¹æ systemy
prawne, edukacyjne i polityczne, którym brakuje
uczciwoœci. Po to, by osi¹gn¹æ wymienione cele,
potrzebny jest gor¹cy temperament oraz p³omienna determinacja.
Doroœli, którzy opieraj¹ siê zmianom i s¹ przywi¹zani do konformistycznej postawy, mog¹ nie rozumieæ pokolenia Indygo. Dzieci te s¹ czêsto mylnie
diagnozowane jako maj¹ce ADHD (Zespó³ Nadpobudliwoœci Psychoruchowej) lub ADD (Zespó³ Deficytu Uwagi). Kiedy takie dzieci zostaj¹ poddane
leczeniu farmakologicznemu, nagle trac¹ sw¹ wspania³¹ wra¿liwoœæ, duchowe talenty i energiê wojownika. Pisa³am obszernie o Dzieciach Indygo w ksi¹¿ce
„The care and Feeding of Indigo Children. Temat ten
zosta³ te¿ dog³êbnie przeanalizowany przez Lee
Carroll oraz Jana Tobera w pracy The Indigo Children.
10
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Natomiast Kryszta³owe Dzieci s¹ zrównowa¿one
i nape³nione energi¹ b³ogoœci. Oczywiœcie mog¹ mieæ
od czasu do czasu napad z³ego humoru, lecz w wiêkszoœci przypadków ³atwo wybaczaj¹ i s¹ wyrozumia³e. Kryszta³y s¹ pokoleniem, które czerpie korzyœci
z gwa³townych zmian dokonanych przez Indygo. Na
pocz¹tku sz³y Dzieci Indygo uzbrojone w maczety
i œcina³y wszystko, co jest nieuczciwe. Za nimi posuwaj¹ siê Kryszta³owe Dzieci ku bardziej pewnej i bardziej bezpiecznej rzeczywistoœci.
Tym dwóm generacjom nadano okreœlenia Indygo
oraz Kryszta³, poniewa¿ najlepiej oddaj¹ one kolor
aury oraz wzorce energetyczne. Aura Dzieci Indygo
jest mocno nasycona ciemnym b³êkitem. Jest to kolor
czakry trzeciego oka. Czakra trzeciego oka stanowi
oœrodek energetyczny po³o¿ony w g³owie, na wysokoœci punktu miêdzy brwiami. Ta czakra odpowiada
za zdolnoœæ jasnowidzenia, czyli mo¿liwoœæ postrzegania energii, duchów i doœwiadczania wizji. Wiele
Dzieci Indygo jest obdarzonych t¹ zdolnoœci¹.
Natomiast Kryszta³owe Dzieci charakteryzuje wielobarwna, opalizuj¹ca aura, w pastelowych odcieniach. Jest ona podobna do efektu, jaki daje za³amanie
œwiat³a w krysztale kwarcu. To pokolenie jest zafa11
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scynowane kryszta³ami i szlachetnymi kamieniami.
Ten w¹tek podejmê w dalszej czêœci ksi¹¿ki. Z wymienionych wzglêdów dzieciom tym nada³am imiê
„Kryszta³owe Dzieci”.
Kryszta³owe Dzieci charakteryzuj¹ siê:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Urodzeniem w roku 1995 lub póŸniej.
Maj¹ du¿e oczy o intensywnym wyrazie.
Maj¹ poci¹gaj¹ce osobowoœci.
S¹ wysoce uczuciowe.
Stosunkowo póŸno zaczynaj¹ mówiæ.
S¹ bardzo muzykalne. Mog¹ zacz¹æ œpiewaæ wczeœniej ni¿ mówiæ.
W komunikacji u¿ywaj¹ telepatii i w³asnego systemu znaków.
Mo¿e byæ u nich zdiagnozowany autyzm lub zespó³ Aspergera.
S¹ zrównowa¿one, s³odkie i kochaj¹ce.
S¹ wyrozumia³e dla innych.
Maj¹ ¿ywe po³¹czenie z natur¹ i ze zwierzêtami.
Wykazuj¹ zdolnoœci uzdrowicielskie.
S¹ ¿ywo zainteresowane kryszta³ami i kamieniami szlachetnymi.
Przejawiaj¹ wybitne zdolnoœci artystyczne i twórcze.
12
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* Czêsto maj¹ kontakt z anio³ami i duchowymi przewodnikami. Mog¹ mieæ wspomnienia z poprzednich wcieleñ.
* W po¿ywieniu preferuj¹ dania wegetariañskie oraz
soki.
* Mog¹ byæ nieustraszonymi ³owcami przygód, poznawaæ otoczenie i wspinaæ siê.
* Maj¹ doskona³y zmys³ równowagi.

DZIECI PRZE£OMU WIEKÓW
W roku 1995 wiele osób odczuwa³o g³êboki wewnêtrzny niepokój. W latach 80. XX wieku przewa¿a³ trend ku gromadzeniu zdobyczy materialnych.
Poszukiwaliœmy wówczas tak naprawdê sensu ¿ycia,
a jednoczeœnie dróg realizacji dobra w œwiecie. By³
to pocz¹tek nowego odrodzenia duchowego. Uczyliœmy siê spogl¹daæ w g³¹b siebie w poszukiwaniu
istotnych odpowiedzi i samorealizacji.
W roku 1995 wiele osób dozna³o wa¿nych doœwiadczeñ duchowych. 15 lipca tego roku donoœny
g³os anio³a pomóg³ mi unikn¹æ potencjalnego porwania samochodem przez uzbrojonych napastni13
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ków. Od czasu tego prze¿ycia poœwiêci³am siê nauczaniu innych ludzi duchowych prawd. Spotka³am
ogromn¹ liczbê osób na ca³ym œwiecie, które podobnie jak ja odczu³y w tym roku wo³anie ducha.
Nic zatem dziwnego, ¿e w³aœnie w tym czasie zaczê³y przybywaæ na Ziemiê Kryszta³owe Dzieci. Wiedzia³y one, ¿e rodzice stali siê gotowi na przyjêcie
wy¿szych wibracji i s¹ w stanie zaakceptowaæ czyst¹
drogê ¿ycia swych dzieci. Na naszej planecie przebywa³y ju¿ starsze wiekiem Kryszta³owe Dzieci. By³y
one zwiadowcami, którzy przybyli, by sprawdziæ
istniej¹c¹ sytuacjê. W czasie snu przekazywa³y informacje na ten temat do „swego domu”. To one
przes³a³y informacjê, dziêki której w roku 1995 na
du¿¹ skalê zaczê³y siê rodziæ wysoko rozwiniête
dzieci. Obecnie rodzi siê coraz wiêcej Kryszta³ów.
Wykazuj¹ one istotne duchowe uzdolnienia.

NIEROZPOZNANY DAR
Wspomnia³am, ¿e Kryszta³owe Dzieci zosta³y poprzedzone przez generacjê Dzieci Indygo. To Indygo wskaza³y drogê. Indygo dysponuj¹ jednym z duchowych
14
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darów – umiejêtnoœci¹ wykrywania nieuczciwoœci. Indygo wiedz¹, kiedy s¹ ok³amywane, wprowadzane
w b³¹d, kiedy siê nimi manipuluje. Indygo s¹ wyposa¿one w wewnêtrzny detektor nieuczciwych zachowañ.
Z tego powodu ci wojownicy stanowi¹ zagro¿enie dla
niektórych doros³ych. Ponadto Indygo nie potrafi¹ dostosowaæ siê do dysfunkcjonalnych sytuacji w domu,
w pracy i w szkole, nie potrafi¹ oddzieliæ siê od swych
uczuæ i udawaæ, ¿e wszystko jest w porz¹dku.
Wymienione zdolnoœci, posiadane przez Dzieci
Indygo, mo¿na zneutralizowaæ jedynie poprzez u¿ycie œrodków farmakologicznych i medykamentów.
Podobnie niezrozumiane przez doros³ych pozostaj¹
wewnêtrzne dary, posiadane przez Kryszta³owe Dzieci, w szczególnoœci ich zdolnoœci telepatyczne. To
z powodu posiadania zdolnoœci telepatycznych Kryszta³y zaczynaj¹ rozmawiaæ o wiele póŸniej ni¿ ich mali
rówieœnicy.
Indygo wprowadzaj¹ nas do nowego œwiata, gdzie
bêdziemy o wiele bardziej œwiadomi swych intuicji
i uczuæ. Mniej bêdziemy polegaæ na s³owie mówionym i pisanym.
Komunikacja stanie siê szybsza, bardziej bezpoœrednia i uczciwa. Bêdzie to komunikacja z umys³u
15

K ryszta³owe dzieci

do umys³u. Coraz wiêcej osób doœwiadcza swych
wewnêtrznych mo¿liwoœci. Wzrasta zainteresowanie zjawiskami paranormalnymi, wspierane przez
ksi¹¿ki, programy TV oraz filmy.
Zrozumia³e jest, ¿e pokolenie, które przysz³o po
Indygo, obdarzone jest du¿ymi zdolnoœciami telepatycznymi. Wspomnia³am, ¿e wiele Kryszta³owych
Dzieci przejawia tendencjê do opóŸnienia rozwoju
mowy. Wiele spoœród nich zaczyna rozmawiaæ
w trzecim lub czwartym roku ¿ycia. Jednak rodzice
nie maj¹ k³opotów, by porozumieæ siê ze swymi
milcz¹cymi dzieæmi. Odwrotnie! Rodzice wchodz¹
w komunikacjê „z umys³u do umys³u” ze swymi
Kryszta³owymi Dzieæmi. Kryszta³y u¿ywaj¹ telepatii, jêzyka znaków oraz dŸwiêków (tak¿e piosenek),
by przekazaæ swe myœli.
K³opoty zaczynaj¹ siê w momencie, gdy Kryszta³y
zostaj¹ zdiagnozowane przez lekarzy i specjalistów
od spraw wychowania jako obci¹¿one zaburzeniami mowy. Nieprzypadkowo wraz ze wzrostem liczby narodzin Kryszta³owych Dzieci wzrasta liczba
stawianych diagnoz autyzmu!
To prawda, ¿e Kryszta³owe Dzieci ró¿ni¹ siê od
innych pokoleñ, ale czy tê ró¿nicê nale¿y interpre16
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towaæ jako objaw patologii? Je¿eli dzieci s¹ w stanie skutecznie porozumiewaæ siê w domu i rodzice
nie sygnalizuj¹ problemów… Po co tworzyæ problemy tam, gdzie one nie istniej¹?
Kryterium diagnostyczne autyzmu jest ca³kiem
jasne – osoba autystyczna ¿yje we w³asnym œwiecie
i nie ma ³¹cznoœci z innymi. Osoba autystyczna nie
rozmawia, poniewa¿ nie interesuj¹ jej relacje z innymi ludŸmi.
Kryszta³owe Dzieci zachowuj¹ siê zupe³nie na odwrót. W toku dalszej lektury bêdziesz móg³ siê przekonaæ, ¿e nale¿¹ one do pokolenia, które wykazuje
najwiêksz¹ chêæ do komunikacji, nawi¹zywania relacji, do troszczenia siê o innych i nawi¹zywania kontaktu fizycznego. Te dzieci obdarzone s¹ zdolnoœciami
filozoficznymi i duchowymi. Przejawiaj¹ te¿ wysoki
poziom wra¿liwoœci i ¿yczliwoœci. Jako przyk³ad mogê
opowiedzieæ wiele historii, gdzie Kryszta³owe Dzieci
spontanicznie obejmowa³y osoby, które prze¿ywa³y
jakieœ k³opoty. Tego nie jest w stanie uczyniæ osoba
autystyczna!
Istnieje wiele przyk³adów wziêtych z historii wybitnych osób, które jako dzieci zaczê³y doœæ póŸno
rozmawiaæ. Jednym z najbardziej znanych jest przy17
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padek Alberta Einsteina. Jego siostra, Maja, zauwa¿y³a, ¿e jej wspania³y braciszek zacz¹³ rozmawiaæ
dopiero po przekroczeniu 2. roku ¿ycia.
U.S. News & World Report (9 grudnia 2002 r.) donosi³, ¿e Einstein wypowiedzia³ pierwsze s³owo, by
poskar¿yæ siê, ¿e jego mleko jest zbyt gor¹ce. Jego
zaskoczeni rodzice spytali, dlaczego nie mówi³ wczeœniej. Odpowiedzia³, ¿e wczeœniej wszystko by³o
w porz¹dku.
W ksi¹¿ce The Care nad Feeding of Indigo Children
pisa³am, ¿e okreœlenie ADHD winno oznaczaæ „Uwaga Kierowana ku Wy¿szym Wymiarom”. To ujêcie
lepiej opisywa³oby omawiane pokolenie dzieci. Z tego samego powodu Kryszta³owe Dzieci nie zas³uguj¹ na etykietê „autystycznych”. One s¹ raczej
entuzjastyczne!
Te dzieci zas³uguj¹ na podziw i uznanie, a nie na
etykiety dysfunkcji. Dysfunkcyjnym mo¿emy nazwaæ
system, który nie pod¹¿a za ewolucj¹ ludzkiego
gatunku. Je¿eli zawstydzamy te dzieci, nadaj¹c im
etykiety, je¿eli poddajemy je farmakologicznemu
leczeniu, niszczymy potencjalny, niebiañski dar.
Niszczymy now¹ cywilizacjê, zanim jeszcze zdo³a³a
siê ona zakorzeniæ. Na szczêœcie istnieje sporo po18
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zytywnych rozwi¹zañ i mo¿liwoœci wyboru. To samo
niebo, które zes³a³o nam Kryszta³owe Dzieci, pomo¿e tym, którzy stali siê ich obroñcami.

DLACZEGO NAPISA£AM TÊ KSI¥¯KÊ?
Po raz pierwszy sta³am siê œwiadoma istnienia
Kryszta³owych Dzieci, gdy podró¿owa³am po œwiecie i prowadzi³am warsztaty o anio³ach. Zauwa¿y³am oczy Kryszta³owych Dzieci i ich przyci¹gaj¹ce
uwagê osobowoœci. Podjê³am z nimi mentaln¹ konwersacjê i us³ysza³am odpowiedzi, których udziela³y telepatycznie. Zauwa¿y³am, ¿e uœmiechaj¹ siê,
reaguj¹c w ten sposób na moje mentalne komplementy. Zrozumia³am, ¿e te dzieci s³ysza³y moje myœli!
W ci¹gu nastêpnych lat prowadzi³am wywiady
z dzieæmi i ich rodzicami, pracuj¹c nad ksi¹¿k¹ The
Care and Feeding of Indigo Children. Zawsze by³am
zafascynowana, gdy odnajdywa³am wzorce ludzkiego zachowania. Choæ jesteœmy unikalni niczym
poszczególne p³atki œniegu, to jednak p³atki œniegu maj¹ pewne cechy wspólne. Podczas badania
Dzieci Indygo znalaz³am pewne interesuj¹ce cechy.
19
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Moje badania pog³êbi³y siê w toku kontaktu z Kryszta³ami.
W tamtym okresie otrzyma³am od przyjació³
i wspó³pracowników piêæ czy szeœæ spontanicznych
przekazów. Wszystkie one powiada³y, ¿e jestem
w ci¹¿y, a dziecko w moim ³onie jest kimœ szczególnym. Jednak O.K. ja nie by³am w ci¹¿y. Moi duchowi
przyjaciele spostrzegali wokó³ mnie aurê Kryszta³owych Dzieci. Kryszta³y informowa³y mnie, ¿e chc¹
byæ uwzglêdnione w mojej ksi¹¿ce.
Zakochiwa³am siê w kolejnych Kryszta³owych
Dzieciach. Ich serca by³y tak otwarte i kochaj¹ce,
jak serca anio³ów, z którymi siê kontaktowa³am. Te
dzieci by³y bezbronne i bezpretensjonalne. Usypia³am, myœl¹c o nich, i budzi³am siê z ogromn¹ iloœci¹
informacji, które otrzymywa³am we œnie od ducha
œwiata (prawdopodobnie bezpoœrednio od Kryszta³ów?). Ka¿dego ranka budzi³am siê ze œwie¿¹ porcj¹
wiedzy! Zaczê³am prowadziæ prelekcje o Kryszta³owych Dzieciach i stwierdzi³am, ¿e ich uczestnicy s³uchaj¹ mnie bardzo uwa¿nie. Wielu spoœród s³uchaczy
by³o rodzicami, dziadkami lub nauczycielami tej specjalnej grupy dzieci. Natychmiast rozpoznali charakter swych dzieci.
20
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Poprosi³am s³uchaczy moich wyk³adów oraz czytelników mojego pisma o wype³nienie kwestionariusza, który dotyczy³ Kryszta³ów. Nastêpnego dnia
po zg³oszeniu tej proœby otrzyma³am setki odpowiedzi. Przeczyta³am wiele opisów, których dostarczy³y mi osoby wychowuj¹ce
te specjalne dzieci.
To nie jest przypadek, ¿e gdy
rodzi siê coraz wiêcej KryszKiedy przygl¹da³am siê wyta³ów wzrasta te¿ rekordowo
nikom moich badañ, nast¹piliczba diagnoz autyzmu!
³y dwie rzeczy. Po pierwsze,
moje serce nape³ni³o siê mi³oœci¹ i wdziêcznoœci¹. Czytanie opisanych historii
wywo³a³o we mnie poczucie, ¿e znajdujê siê w obecnoœci potê¿nych anio³ów! Odczu³am rodzaj ekstazy, kiedy zorientowa³am siê, ¿e na naszej planecie
pojawi³y siê te cudowne dzieci. Poczu³am tak¿e
pewnoœæ, ¿e nasza przysz³oœæ bêdzie dobra. Bóg
nie pos³a³by na ziemiê tego rodzaju specjalnych
ludzkich istot, gdybyœmy dogorywali jako cywilizacja. Ludzkie istoty w zamierzch³ych czasach wy³oni³y siê z postawy przypominaj¹cej pochylenie
ma³p. Podobnie dziœ Kryszta³owe Dzieci zaœwiadczaj¹, ¿e mamy do czynienia z nowym ewolucyjnym skokiem.
21
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Po drugie, odnalaz³am klarowne – mog³abym powiedzieæ krystalicznie klarowne – wzorce wœród przekazanych historii. Przeczyta³am dziesi¹tki podobnych
historii o Kryszta³ach i ich stosunku do zwierz¹t,
roœlin, kamieni i osób starszych. Zag³êbi³am siê
w szereg historii, które przekazywa³y zastanawiaj¹co podobne opisy dzieci, które telepatycznie komunikuj¹ siê ze swymi rodzicami.
Wielu rodziców mówi³o: „Moje dziecko nie pasowa³o do obrazu Dzieci Indygo. Natomiast charakter
mego dziecko doskonale pasuje do profilu Kryszta³owych Dzieci”.
Wiêkszoœæ rodziców mówi o szczêœciu doœwiadczanym w relacjach z Kryszta³owymi Dzieæmi. Problemy w tych kontaktach nale¿¹ do rzadkoœci.
Dociera³y do mnie z ró¿nych zak¹tków Ziemi g³osy
rodziców oraz dziadków, którzy okreœlali swoje
Kryszta³y mianem „anio³ów”, „mi³oœci¹ swego ¿ycia”,
„prawdziw¹ radoœci¹” itp.
Zauwa¿y³am, ¿e nie tylko Kryszta³owe Dzieci, lecz
tak¿e ich rodzice wykazywali szczególn¹ duchow¹
wra¿liwoœæ. Dusze Kryszta³ów wybiera³y mamy i ojców, którzy potrafili zapewniæ im w³aœciwe warunki
duchowego wzrostu. Czasami napotyka³am dzieci,
22
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których rodzice nie byli osobami przebudzonymi
duchowo. W tych wypadkach dziadkowie okazywali siê byæ ludŸmi œwiat³ymi. Pomagali oni zachowaæ,
a nastêpnie rozwin¹æ duchow¹ wiedzê i duchowe
dary dzieci. Wiêkszoœæ rodziców mówi³a mi o tym,
¿e Kryszta³owe Dzieci by³y g³êbokimi duchowymi
nauczycielami. Ta nauka dotyczy³a szczególnej mi³oœci i dobroci.
Pewnego razu prowadzi³am wyk³ad na temat
Kryszta³ów w Sydney (Australia). Podczas przerwy
zwróci³ siê do mnie z pytaniem Reid Tracy, dyrektor
wydawnictwa Hay House (sprzedawa³ tam inne moje
ksi¹¿ki): „Jaka to ksi¹¿ka, o któr¹ wszyscy mnie pytaj¹? Wszyscy chc¹ kupiæ ksi¹¿kê o Kryszta³owych
Dzieciach”.
Rozeœmia³am siê i odpowiedzia³am mu, ¿e jak
dot¹d nie ma takiej ksi¹¿ki. Przytacza³am dane, które pochodzi³y z przeprowadzonych przeze mnie
wywiadów oraz z otrzymywanych przekazów (channeling). Reid odpowiedzia³: „Dobrze, ale oni chc¹
ksi¹¿ki. Czy napiszesz j¹?”. Odpowiedzia³am bez
wahania: „Tak, oczywiœcie, ¿e napiszê”. W tej chwili
trzymasz w swoich rêkach, Czytelniku, rezultat tamtej decyzji!
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K ryszta³owe dzieci

Ta ksi¹¿ka mo¿e stanowiæ przewodnik dla ciebie
i twoich Kryszta³owych Dzieci. Mo¿e byæ ona przydatna dla rodziców, dziadków, nauczycieli i opiekunów tych wspania³ych istot. Mo¿e te¿ zainteresowaæ
osoby zajmuj¹ce siê duchowym rozwojem.

Dr Doreen Virtue
Laguna Beach, Kalifornia
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ydaje siê, ¿e wszystko, co dotyczy Kryszta³owych Dzieci, jest wyj¹tkowe, poczynaj¹c
od ich poczêcia. Autorzy licznych listów
opisuj¹, ¿e poczêcie Kryszta³ów by³o ³atwe. Matki
mówi³y mi tak¿e, ¿e komunikowa³y siê ze swoimi
dzieæmi jeszcze przed ich poczêciem. Na przyk³ad
Katarzyna jest m³od¹ matk¹ dziewiêciotygodniowego ch³opca. Oto, co mówi:
„Mój syn skontaktowa³ siê ze mn¹ jeszcze
przed jego poczêciem. Powiadomi³ mnie, ¿e
chce siê narodziæ. Zosta³ poczêty w Anglii,
w miejscowoœci Glastonbury. Jest to jedno
25
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ze œwiêtych miejsc na naszej planecie. Czêsto nazywa siê je czakr¹ serca Ziemi.
S³ysza³am, ¿e Kryszta³owe Dzieci otoczone s¹ magiczn¹ aur¹. Odnosi siê to z pewnoœci¹ do naszego syna. Od czasu jego
poczêcia wiele wspania³ych rzeczy wydarzy³o siê w naszym ¿yciu na planie fizycznym. Mam na myœli miêdzy innymi dom
usytuowany w specjalnym miejscu oraz
zwiêkszony przyp³yw pieniêdzy”.
Otrzyma³am tak¿e szereg listów napisanych przez
babcie, które doœwiadcza³y telepatycznych rozmów
ze swymi nienarodzonymi jeszcze wnukami.
Liczne kobiety, z którymi prowadzi³am rozmowy oraz
wywiady, powiedzia³y mi, ¿e ich ci¹¿a przebiega³a
w szczególny sposób. By³ to okres wype³niony magicznymi, duchowymi doœwiadczeniami i osobistym rozwojem. Wiele matek opisywa³o telepatyczn¹ komunikacjê
ze swoimi nienarodzonymi Kryszta³owymi Dzieæmi:
* Pewna kobieta powiedzia³a, ¿e podczas ci¹¿y otrzyma³a szereg przekazów od swego nienarodzonego dziecka. „Dziecko wiele razy mówi³o nam, ¿e
26

W

³onie

jest dziewczynk¹. My jednak z uporem nie dawaliœmy temu wiary. Podawa³a nam tak¿e dok³adn¹
datê swoich narodzin. W tym dniu rzeczywiœcie
siê urodzi³a”.
* Inna matka, Danica Spencer, powiedzia³a, ¿e podczas ci¹¿y mia³a potê¿ne sny o silnej kap³ance (nastêpnie urodzi³a córkê).
* Lori, matka 12-tygodniowej Izabeli, podczas ci¹¿y
dozna³a fizycznego uzdrowienia. Przypisuje to
dzia³aniu jej nienarodzonego dziecka. Oto wspomnienia Lori:
„Wiedzia³am od chwili poczêcia, ¿e moje
dziecko jest szczególne, ¿e ma w sobie
wiele mi³oœci i œwiat³a. Zanim zasz³am
w ci¹¿ê z Izabel¹, w mojej pochwie znaleziono patologiczne komórki. Komórki te
znik³y po urodzeniu dziecka.
Kiedy by³am w ci¹¿y, co kilka miesiêcy
przechodzi³am badania, które mia³y
stwierdziæ, czy komórki nie ulegaj¹ zmianom. Pierwszy test wykaza³, ¿e wszystkie
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patologiczne komórki zniknê³y. Kolejne
testy tak¿e nie wykaza³y ich obecnoœci. By³am przekonana, ¿e tak siê sta³o, poniewa¿ w moim ³onie rozwija³o siê szczególne
dziecko.
Izabela czêsto przychodzi³a do mnie
w snach i podczas medytacji. Mog³am siê
z ni¹ komunikowaæ na d³ugo przedtem,
zanim urodzi³a siê. Z mego brzucha emanowa³a wspania³a energia. Mogê j¹ opisaæ
jako jasn¹, ciep³¹, promieniuj¹c¹ i wype³nion¹ mi³oœci¹”.
Kryszta³owe Dzieci przejawiaj¹ zadziwiaj¹co silne zwi¹zki z natur¹. Opowiem o tym nieco póŸniej.
„Pewnego razu, gdy by³am w ci¹¿y z Leah,
posz³am p³ywaæ z delfinami. Od tamtego
czasu ma ona naturalny zwi¹zek z wod¹.
Wydawa³o mi siê, ¿e przebywaj¹c w ³onie,
Leah prowadzi rozmowê z ma³ymi delfinami. Porusza³a siê w moim brzuchu, przewraca³a i kopa³a. Po prostu wibrowa³a.
Kiedy by³a niemowlakiem, kilka razy za28
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bra³am j¹ na basen. Zawsze chcia³a, by
zanurzyæ jej g³owê pod wodê. Leah bardzo to lubi³a! Maj¹c 15 miesiêcy, dziewczynka próbuje p³ywaæ sama”.

NARODZINY
Otrzyma³am kilka listów, w których matki mówi³y, ¿e ich Kryszta³owe Dzieci telepatycznie poda³y
prawid³ow¹ datê swoich narodzin.
Kathy DiMeglio mia³a pewne magiczne doœwiadczenie z Mari¹ (Matk¹ Chrystusa), które wp³ynê³o
na datê narodzin jej córki Jasmyne. Kathy powiedzia³a, ¿e podczas ci¹¿y poczu³a silny zwi¹zek z Mari¹. Dowiedzia³a siê, ¿e urodziny Matki Bo¿ej s¹ 8
wrzeœnia. Ta data poprzedza³a o 8 dni spodziewany
termin porodu. Dlatego Kathy modli³a siê do Marii,
by pomog³a jej urodziæ dziecko 8 wrzeœnia.
„Pamiêtam, jak po prostu modli³am siê do
Marii, by nasze dziecko przysz³o na œwiat
w jej urodziny. W szpitalu, podczas porodowego wysi³ku, zapomnia³am o mojej
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modlitwie. W pewnej chwili zapyta³am
swego mê¿a, jaka jest dziœ data. Odpowiedzia³: »Jest czwartek, 8 wrzeœnia«. Wiedzia³am, ¿e jest to cud. Wiedzia³am, ¿e
jest to dar. Mia³am ze sob¹ w sali porodowej figurkê Marii”.
Wiele matek mówi³o, ¿e uderza³ je wygl¹d oczu
ich nowo narodzonych Kryszta³owych Dzieci i tkwi¹ca w nich magnetyczna si³a.
Andrea Kiger wspomina:
„Moja trzyletnia córeczka Abbie wyró¿nia³a siê ju¿ od momentu swych narodzin.
Zaraz po porodzie po³o¿ono mi j¹ na piersi. Zosta³am ogarniêta przez o wiele silniejsze uczucia ni¿ przy porodzie
pierwszego dziecka. Kiedy pop³akiwa³am,
Abbie z³¹czy³a rêce, splot³a palce i po prostu wpatrywa³a siê w moje oczy. W ogóle
nie p³aka³a! Pielêgniarki by³y tym nieco
zaniepokojone. By³am zaskoczona i niemal
przera¿ona tym doœwiadczeniem. Czu³am
siê, jakbym patrzy³a w oczy staro¿ytnej
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istoty. Dziewczynka nie mruga³a, tylko
wpatrywa³a siê we mnie. Zdecydowanie
odczuwa³am, ¿e ona siê ze mn¹ komunikuje”.
Kryszta³owe Dzieci otacza szczególna aura, jakby
by³y one m¹drymi doros³ymi w ma³ych cia³ach. Nawet wiêcej, wydaj¹ siê byæ prawdziwymi mêdrcami,
ma³ymi czarodziejami czy wysokimi kap³anami. Ta
moc, któr¹ posiadaj¹ od okresu niemowlêcego, mo¿e
w zdecydowany sposób wp³ywaæ na doros³ych. Ta
moc nie pochodzi z brutalnej si³y, lecz z niez³omnej
determinacji i kryszta³owo czystych intencji. Kiedy
rodzice po raz pierwszy napotykaj¹ tê si³ê swych
dzieci, mog¹ zareagowaæ wycofaniem siê.
Lisa Roulet jest matk¹ 20-miesiêcznej Kaitlyn.
Dziewczynka okaza³a osobist¹ moc kilka dni po
swoich narodzinach. Lisa opowiada:
„Kaitlyn urodzi³a siê trzy i pó³ tygodnia
wczeœniej. Przez pierwsze trzy tygodnie
spa³a prawie ca³y czas. Kiedy mija³ jej szósty dzieñ ¿ycia (a powinna byæ jeszcze
wtedy w moim ³onie), po raz pierwszy sta31
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³am siê œwiadoma jej szczególnej obecnoœci i mocy. Tego dnia wbrew w³asnemu
rozs¹dkowi pos³ucha³am rad innych ludzi,
by czêœciej j¹ budziæ. Kiedy lekko j¹ tr¹ca³am, Kaitlyn spojrza³a na mnie, oznajmiaj¹c sw¹ moc, pewnoœæ i godnoœæ. W ten
sposób przekaza³a mi, bym jej nie przeszkadza³a i pozwoli³a spaæ. Naprawdê poczu³am, ¿e tamtej nocy znalaz³am siê
w obecnoœci bóstwa”.
Kryszta³owe Dzieci obdarzone s¹ pewnymi cechami, jak bóstwa: swoist¹ charyzm¹ i magnetycznym
oddzia³ywaniem. Szerzej opowiem o tym w nastêpnym rozdziale. Te cechy stanowi¹ niew¹tpliwie czêœæ
ich potencja³u, który uczyni je w przysz³oœci wielkimi przywódcami.
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