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Ksi¹¿kê niniejsz¹ dedykujemy Wam wszystkim,
którzy, z czystego pragnienia oœwiecenia i Dobro-
bytu, postawiliœcie sobie pytania, na które odpo-
wiedzi dostarczy³a niniejsza ksi¹¿ka; jak równie¿
czwórce uroczych dzieci naszych dzieci bêd¹cych
przyk³adem tego, czego niniejsza ksi¹¿ka uczy: Laurel
(8); Kevinowi (5); Kate (4) oraz Luke’owi (1),
którzy jeszcze nie zaczêli stawiaæ pytañ, poniewa¿
jeszcze nie zapomnieli.

Nauki te szczególnie dedykujemy Louise Hay, któ-
rej pragnienie stawiania pytañ i uczenia siê oraz
rozpowszechniania na tej planecie zasad Dobroby-
tu, zaprowadzi³y j¹ do stworzenia wydawnictwa
Hay House, które przynios³o œwiatu tak wiele ra-
doœci.

�
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j
SŁOWO WSTĘPNE

Neale Donald Walsch
Autor bestsellerowej serii Rozmowy z Bogiem oraz

W Domu Boga: w ¯yciu, Które Nie Ma Koñca

Znalaz³eœ j¹. Oto ona. Nie musisz szukaæ dalej. Od³ó¿ wszystkie
inne ksi¹¿ki na bok, zrezygnuj z uczestnictwa we wszystkich warsz-

tatach i seminariach, a swojemu trenerowi rozwoju osobistego powiedz,
¿e nie bêdziesz ju¿ potrzebowa³ jego us³ug.

Poniewa¿ znalaz³eœ to, czego szuka³eœ: ca³¹ niezbêdn¹ wiedzê o ¿y-
ciu i o tym, jak uczyniæ je udanym. Oto one: wszystkie regu³y panuj¹ce
na drodze do tej niesamowitej podró¿y. Wszystkie narzêdzia, które
pos³u¿¹ ci do stworzenia doœwiadczeñ, których zawsze pragn¹³eœ do-
znaæ. Nie musisz ju¿ pod¹¿aæ dalej: wystarczy miejsce, w którym znaj-
dujesz siê teraz.

A w³aœciwie to spójrz, czego ju¿ dokona³eœ.
Po prostu przyjrzyj siê.
Mam na myœli chwilê obecn¹, spójrz na to, co trzymasz w rêku.
ty tego dokona³eœ. To ty umieœci³eœ tê ksi¹¿kê tam, gdzie ona obecnie

jest, przed twoimi oczami. To ty j¹ urzeczywistni³eœ, spad³a na ciebie
z nieba. Sam ten fakt jest najlepszym dowodem na to, ¿e wiedza zawarta
w niniejszej ksi¹¿ce dzia³a w praktyce.

Rozumiesz te s³owa? Poczekaj, jeszcze nie skacz z radoœci. Wa¿ne jest,
¿ebyœ naprawdê to us³ysza³. Mówiê ci, ¿e trzymasz w rêku najlepszy do-
wód, jaki kiedykolwiek móg³byœ zdobyæ, na to, ¿e Prawo Przyci¹gania dzia³a
naprawdê, jest skuteczne i wywo³uje fizyczne skutki w prawdziwym œwiecie.

Pozwól, ¿e to wyjaœniê.
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Gdzieœ w g³êbokich zakamarkach twojej œwiadomoœci, gdzieœ w wa¿-
nym miejscu twojego umys³u, uruchomi³eœ intencjê, aby otrzymaæ to
przes³anie, inaczej ksi¹¿ka ta nigdy by do ciebie nie dotar³a.

Nie bagatelizuj tego. Sprawa ma ogromne znaczenie. Uwierz mi, ¿e
tak jest. Poniewa¿ niebawem stworzysz dok³adnie to, czego chêæ stworzenia
wyrazi³eœ swoj¹ intencj¹: dokonanie wielkiej zmiany w twoim ¿yciu.

To by³o twoim zamiarem, czy¿ nie? Oczywiœcie, ¿e tak. To, co wyda-
rza siê teraz, w momencie czytania tej ksi¹¿ki, nie mia³oby miejsca,
gdybyœ nie skierowa³ uwagi na g³êbokie pragnienie podniesienia twojego
codziennego doœwiadczenia ¿ycia na nowy poziom. Od dawna chcia³eœ
to uczyniæ. Jedyne pytanie, które sobie stawia³eœ, brzmia³o: W jaki spo-
sób? Jakich zasad mam siê trzymaæ? Jakie narzêdzia s¹ potrzebne ku temu?

Có¿, oto one. Poprosi³eœ o nie i je otrzyma³eœ. À propos, to jest zasa-
da numer jeden. To, o co prosisz, to otrzymujesz. Lecz zasad tych jest
wiêcej – o wiele wiêcej. I o tym w³aœnie jest ta niesamowita ksi¹¿ka.
Otrzymasz w niej nie tylko kilka zadziwiaj¹cych narzêdzi, lecz równie¿
instrukcje, w jaki sposób siê nimi pos³u¿yæ.

Czy kiedykolwiek wyrazi³eœ pragnienie, aby przyjœciu na œwiat towa-
rzyszy³a ksi¹¿ka – instrukcja obs³ugi tego ¿ycia?

Spójrz, dobrze wyrazi³eœ to pragnienie. Teraz tak jest.
Musimy za to podziêkowaæ Esther i Jerry’emu Hicksom. I, oczywi-

œcie, Abrahamowi (opowiedz¹ ci oni wszystko o tej tajemniczej postaci
w fascynuj¹cej i radosnej opowieœci na kolejnych stronach tej ksi¹¿ki).
Esther i Jerry poœwiêcaj¹ ¿ycie radoœci p³yn¹cej z dzielenia siê tymi
cudownymi przekazami, jakie otrzymali od Abrahama. Tak bardzo ich
za to podziwiam i kocham i jestem im za to tak bardzo wdziêczny, gdy¿
s¹ oni prawdziwie niesamowitymi ludŸmi spe³niaj¹cymi przepiêkn¹
i chlubn¹ misjê sprowadzania blasku na misjê, w któr¹ wszyscy wyru-
szyliœmy, polegaj¹c¹ na ¿yciu i doœwiadczaniu piêkna samego ¯ycia
i tego, Kim Naprawdê Jesteœmy.

Wiem, ¿e bêdziesz pod przeogromnym wra¿eniem wiedzy zawartej
w niniejszej ksi¹¿ce i odbierzesz j¹ jako wielki dar od Boga. Wiem, ¿e
lektura niniejszej ksi¹¿ki odmieni twoje ¿ycie wrêcz nie do poznania.
Znajdziesz w niej nie tylko opis dzia³ania najwa¿niejszego prawa Wszech-
œwiata (tak naprawdê jedynego prawa, którego znajomoœæ kiedykol-
wiek bêdzie dla ciebie niezbêdna), lecz równie¿ ³atwe do zrozumienia
objaœnienie mechanizmów ¿ycia. S¹ to zapieraj¹ce dech w piersiach infor-
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macje. O kolosalnym znaczeniu. To genialne, olœniewaj¹ce spojrzenie
w twoje wnêtrze.

Istnieje bardzo niewiele ksi¹¿ek, o których powiedzia³bym to, co za
chwilê powiem. Przeczytaj dok³adnie ka¿de jej s³owo i zrób wszystko, co
radzi ta ksi¹¿ka. Odpowiada ona na wszystkie pytania, które tak ¿arli-
wie postawi³eœ sobie w swoim sercu. Zatem – czy mogê skierowaæ siê
do ciebie tak bezpoœrednio? – zwróæ na jej s³owa baczn¹ uwagê.

Ksi¹¿ka ta mówi o tym, w jaki sposób zwracaæ uwagê, a jeœli zwrócisz
uwagê na sposób zwracania uwagi, ka¿da twoja intencja mo¿e objawiæ
siê w twoim ¿yciu – a to odmieni je na zawsze.
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j
PRZEDMOWA

Jerry Hicks

Prze³omowa filozofia praktycznej duchowoœci, któr¹ niebawem od-
kryjesz w niniejszej ksi¹¿ce, zosta³a po raz pierwszy objawiona Es-

ther i mnie w roku 1986 jako odpowiedŸ na bardzo d³ug¹ listê pytañ,
które pozostawa³y bez odpowiedzi przez wiele d³ugich lat.

Na stronach tej ksi¹¿ki znajdziesz podstawy Nauk Abrahama TM w for-
mie, w jakiej zosta³y nam z mi³oœci¹ przekazane w pierwszych dniach
naszych z nimi rozmów (proszê odnotowaæ, i¿ za imieniem w liczbie
pojedynczej „Abraham” kryje siê grupa mi³uj¹cych istot, co jest powo-
dem, dla którego odnoszê siê do nich w liczbie mnogiej).

Nagrania, z których powsta³a ksi¹¿ka, któr¹ trzymasz w rêku, zosta-
³y najpierw oficjalnie opublikowane w 1988 roku jako czêœæ albumu
wydanego na kasetach, zawieraj¹cego dziesiêæ Wyj¹tkowych Tematów
(Special Subjects). Jednak od tego czasu wiele aspektów podstawowych
nauk Abrahama dotycz¹cych Uniwersalnego Prawa Przyci¹gania zosta³o
opublikowanych w ró¿nej postaci: ksi¹¿ek, p³yt CD, p³yt DVD, talii
kart, kalendarzy, artyku³ów, programów radiowych i telewizyjnych oraz
warsztatów, jak równie¿ by³y one opublikowane przez wielu innych
bestsellerowych autorów, którzy w³¹czyli nauki Abrahama do swojego
repertuaru nauk. Jednak¿e jeszcze nigdy wczeœniej przed ukazaniem
siê niniejszej ksi¹¿ki Prawo Przyci¹gania oryginalne nauki Abrahama
nie zosta³y opublikowane w ca³oœci w pojedynczym wolumenie.

(Jeœli chcia³byœ us³yszeæ jedno z oryginalnych nagrañ z tej serii, znajdziesz
je w nagraniu Wstêp do Abrahama oferowanym jako gratisowy, 70-minutowy
plik do za³adowania na naszej stronie: www.abraham-hicks.com).
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Ksi¹¿ka niniejsza powsta³a z przeniesienia zapisów naszego oryginalne-
go Zestawu dla Pocz¹tkuj¹cych pt. „Podstawy Abrahama” („Abraham Basics”
Starter Set) w postaci piêciu p³yt CD, a nastêpnie z proœby skierowanej do
Abrahama, aby poddali j¹ lekkiej redakcji dla wzmocnienia czytelnoœci
s³owa mówionego. Ponadto Abraham wzbogacili j¹ o kilka nowych frag-
mentów dla wzmocnienia jasnoœci i utrzymania kontynuacji przekazu.

Miliony czytelników, s³uchaczy i widzów korzysta z radoœci¹ z war-
toœci, jak¹ nios¹ im niniejsze nauki. Esther i ja jesteœmy równie¿ za-
chwyceni mo¿liwoœci¹ zaprezentowania wam orygina³u podstawowych
nauk Abrahama w postaci ksi¹¿ki Prawo Przyci¹gania.

Lecz jak ma siê niniejsza ksi¹¿ka do ksi¹¿ki Abrahama Proœ a bêdzie ci
dane? Có¿, uznaj Prawo Przyci¹gania za elementarz, z którego wziê³y
pocz¹tek wszystkie inne nauki. A ksi¹¿kê Proœ a bêdzie ci dane uznaj za
najbardziej wszechstronny wolumen pierwszych 20 lat nauk Abraha-
ma zebranych w jednym tomie.

Przejrzenie owego przemieniaj¹cego ¿ycie materia³u podczas prac
przygotowawczych do wydania niniejszej ksi¹¿ki by³o cudownym do-
œwiadczeniem dla Esther i dla mnie, gdy¿ przypomnia³o nam o tych
podstawowych i prostych Prawach, których dzia³anie Abraham skutecz-
nie objaœnili nam tak wiele lat temu.

Od momentu, w którym po raz pierwszy odebraliœmy niniejszy mate-
ria³, Esther i ja uczyniliœmy wszystko, co w naszej mocy, aby zastosowaæ
w naszym ¿yciu ca³¹ wiedzê p³yn¹c¹ z tych Praw, a cudowny postêp w na-
szym wype³nionym radoœci¹ ¿yciu jest absolutnie zdumiewaj¹cy. Wziê-
liœmy Abrahama za s³owo, gdy¿ wszystko, co nam powiedzieli, wydawa³o
siê nam niesamowicie logiczne, lecz prawdziwa wartoœæ wynikaj¹ca ze
stosowania tych nauk potwierdzi³a siê w naszych codziennych doœwiad-
czeniach. Dlatego z przeogromn¹ radoœci¹ mo¿emy wam przekazaæ tê
prawdê p³yn¹c¹ z naszego w³asnego doœwiadczenia: To naprawdê dzia³a!

(Uwaga Wydawcy orygina³u: Poniewa¿ nie zawsze istniej¹ fizyczne
odpowiedniki w jêzyku angielskim dla precyzyjnego wyra¿enia myœli planu
Nie-Fizycznego docieraj¹cych do Esther, czasami tworzy ona nowe kom-
binacje s³ów oraz pos³uguje siê standardowym s³ownictwem w nowy
sposób – na przyk³ad poprzez pisanie wyrazów wielk¹ liter¹ lub kursyw¹,
w przypadkach, w których w innych okolicznoœciach nie by³oby takiej
potrzeby – w celu wyra¿enia nowego sposobu patrzenia na ¿ycie).
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j
CZĘŚĆ I

Nasza droga
do doświadczenia

Abrahama
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j
WPROWADZENIE

Jerry Hicks

Napisaliœmy niniejsz¹ ksi¹¿kê, aby zapoznaæ ciê z Uniwersalnymi
Prawami i praktycznymi procesami, które w sposób wyraŸny i pre-

cyzyjny poprowadz¹ ciê do osi¹gniêcia twojego naturalnego Dobrosta-
nu. Lektura tej ksi¹¿ki wzbogaci ciê o wyj¹tkowe i korzystne
doœwiadczenie polegaj¹ce na uzyskaniu precyzyjnych i wyczerpuj¹cych
odpowiedzi na pytania, które zebra³em, stawiaj¹c sobie pytania przez
ca³e ¿ycie. Jeœli skutecznie pos³u¿ysz siê filozofi¹ w niej zawart¹, zali-
czan¹ do gatunku duchowoœci praktycznej, a opieraj¹c¹ siê na radoœci
¿ycia, bêdziesz móg³ pomóc innym ukierunkowaæ ich tak, by prowadzi-
li ¿ycie doskona³e, cokolwiek by to dla nich znaczy³o.

Wielu czytelników mówi³o mi, i¿ pytania przeze mnie stawiane pod
wieloma wzglêdami odzwierciedlaj¹ ich w³asne pytania. Zatem doœwiad-
czaj¹c wyrazistego i genialnego charakteru odpowiedzi Abrahama,
z pewnoœci¹ nie tylko doznasz poczucia prawdziwego zadowolenia p³y-
n¹cego z faktu, i¿ twoje od dawna stawiane pytania wreszcie doczeka³y
siê odpowiedzi, ale odkryjesz, co równie¿ by³o naszym (Esther i mo-
im) udzia³em, nowy entuzjazm do w³asnego ¿ycia. A kiedy spojrzysz
na ¿ycie z tej nowej, œwie¿ej perspektywy i zastosujesz w praktyce pro-
cesy w niniejszej ksi¹¿ce sugerowane, odkryjesz, i¿ jesteœ w stanie
œwiadomie i celowo stworzyæ wszystko w swoim ¿yciu, cokolwiek pra-
gniesz robiæ, kimkolwiek pragniesz byæ i cokolwiek pragniesz posi¹œæ.



22

Wydaje mi siê, i¿ odk¹d pamiêtam, moje ¿ycie zmusi³o mnie do
stawiania d³ugiej serii niemaj¹cych z pozoru koñca pytañ, na które nie
udawa³o mi siê znaleŸæ zadowalaj¹cych odpowiedzi, gdy¿ bardzo zale-
¿a³o mi na odkryciu filozofii ¿ycia opartej na ca³kowitej prawdzie. Lecz
kiedy Abraham zawitali do naszego ¿ycia, odkrywaj¹c przed Esther
i przede mn¹ swoje objaœnienie dzia³ania potê¿nych Praw Wszechœwia-
ta, w po³¹czeniu ze skutecznymi procesami umo¿liwiaj¹cymi nam prze-
³o¿enie ideologii i teorii na wyniki w praktyce – zda³em sobie sprawê,
i¿ równomiernie p³yn¹cy potok ksi¹¿ek, nauczycieli i doœwiadczeñ ¿ycio-
wych, które napotka³em na swojej drodze, stanowi³ perfekcyjne kroki
prowadz¹ce do odkrycia Abrahama.

Ogromn¹ radoœæ sprawia mi myœl o szansie, przed któr¹ w chwili
obecnej stoisz, czytaj¹c tê ksi¹¿kê, aby samemu przekonaæ siê o warto-
œci s³ów Abrahama, poniewa¿ wiem doskonale, jak bardzo jego nauki
wzbogaci³y nasze ¿ycie. Doskonale zdajê sobie równie¿ sprawê z faktu,
i¿ nie trzyma³byœ teraz w rêku tej ksi¹¿ki, gdyby twoje doœwiadczenia
¿yciowe nie przygotowa³y ciê uprzednio (tak samo jak moje ¿ycie przy-
gotowa³o mnie) na przyjêcie informacji w niej zawartych.

Razem z tob¹ mam ochotê zatopiæ siê w lekturze niniejszej ksi¹¿ki
i odkryæ proste, a zarazem potê¿nie dzia³aj¹ce Prawa i praktyczne pro-
cesy proponowane przez Abrahama, które umo¿liwi¹ ci rozpoczêcie
celowego przyci¹gania do twojego ¿ycia wszystkiego, czego pragniesz i uwol-
nienie z niego wszystkiego, czego nie chcesz doœwiadczaæ.

STA£Y NAP£YW GRUP RELIGIJNYCH

Moi rodzice nie zaliczali siê do ludzi religijnych, a zatem nie do koñ-
ca pojmujê, z jakiego powodu odczuwa³em tak silny przymus wewnêtrz-
ny odnalezienia koœcio³a i zaanga¿owania siê w doktryny jego religii,
lecz stanowi³ on si³ê o przemo¿nym dzia³aniu na moje wnêtrze w okre-
sie dorastania. Byæ mo¿e by³a to próba wype³nienia bardzo realnej pustki,
któr¹ w swoim wnêtrzu odczuwa³em, a byæ mo¿e powodem by³ fakt, i¿
tak wiele osób z mojego otoczenia demonstrowa³o swój ¿ar wiary i swoj¹
pewnoœæ, ¿e odnaleŸli prawdê.

Na przestrzeni pierwszych 14 lat mojego ¿ycia mieszka³em w 18
domach w szeœciu stanach, dziêki czemu mia³em okazjê zapoznaæ siê
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z szerokim wachlarzem ró¿nych systemów filozoficznych. W ka¿dym
razie regularnie odwiedza³em koœció³ po koœciele, ¿ywi¹c przy ka¿dej
wizycie p³onn¹ nadziejê, ¿e za tymi drzwiami odnajdê to, czego poszu-
kiwa³em. Lecz kiedy zapoznawa³em siê z jedn¹ po drugiej grup¹ reli-
gijn¹ b¹dŸ z grup¹ systemu filozoficznego, moje rozczarowanie
narasta³o, kiedy widzia³em, jak ka¿da z nich wykrzykiwa³a swoje racje,
jednoczeœnie dyskredytuj¹c wszystkie pozosta³e. I w takim oto œrodowi-
sku, w którym raz po raz opuszcza³a mnie nadzieja, zdawa³em sobie
sprawê, ¿e nie znajdujê odpowiedzi, których poszukiwa³em (dopiero
po odkryciu nauk Abrahama uda³o mi siê zrozumieæ owe oczywiste
sprzecznoœci wystêpuj¹ce w systemach filozoficznych i nie odczuwaæ
ju¿ wiêcej negatywnych emocji w zwi¹zku z nimi). Moje poszukiwania
odpowiedzi trwa³y dalej.

TABLICA OUIJA PRZEMAWIA ALFABETEM

Chocia¿ nigdy przedtem nie mia³em ¿adnych osobistych doœwiad-
czeñ w pracy z tablic¹ Ouija, to jednak ¿ywi³em w stosunku do niej
ostre negatywne przekonania. Wierzy³em, ¿e w najlepszym przypadku
jest to tylko gra, a w najgorszym – od pocz¹tku do koñca mistyfikacja.
Zatem kiedy w roku 1959 moi przyjaciele mieszkaj¹cy w Spokane, w sta-
nie washington, przyszli do mnie z pomys³em zagrania w tê grê, na-
tychmiast odrzuci³em ten pomys³ jako totalnie bezsensowny. Jednak¿e
poniewa¿ moi przyjaciele nalegali, bym spróbowa³, a nastêpnie zafun-
dowali mi moje pierwsze doœwiadczenie z tablic¹ Ouija, przekona³em
siê na w³asne oczy, i¿ grze w ni¹ towarzyszy prawdziwe zjawisko.

Z tego te¿ powodu, poniewa¿ wci¹¿ by³em na etapie poszukiwania
odpowiedzi na listê pytañ nagromadzonych w ci¹gu mojego ¿ycia, za-
da³em tablicy Ouija nastêpuj¹ce pytanie: „W jaki sposób mogê staæ siê
prawdziwie dobrym cz³owiekiem?”. Najpierw, z zawrotn¹ prêdkoœci¹,
tablica przeliterowa³a alfabet, po czym plansza pokaza³a s³owo:

R-E-A-D (C-Z-Y-T-A-J).
„Co mam czytaæ?” – zapyta³em. Tablica odpowiedzia³a, literuj¹c:

B-O-O-K-S (K-S-I-¥-¯-K-I)
Gdy po raz kolejny zapyta³em: „Jakie ksi¹¿ki?”, tablica przeliterowa-

³a (ponownie odpowiadaj¹c tak szybko, jak za pierwszym razem):
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A N Y  A N D  A L L  B Y  A L B E R T  S C H W E I T Z E R
(WSZYSTKIE MO¯LIWE ALBERTA SCHWEITZERA).

Moi znajomi nie s³yszeli o Albercie Schweitzerze, a chocia¿ ja sam
wiedzia³em o nim bardzo niewiele, to jednak wskazówka ta wzbudzi³a
moj¹ ciekawoœæ, mówi¹c skromnie, tote¿ postanowi³em odrobiæ swoj¹
pracê domow¹ i dowiedzieæ siê czegoœ o tym mê¿czyŸnie, który w³aœnie
trafi³ do mojej œwiadomoœci w ten prawdziwie nadzwyczajny sposób.

Uda³em siê do pierwszej lepszej biblioteki, gdzie odkry³em bardzo bo-
gaty dzia³ ksi¹¿ek autorstwa Alberta Schweitzera i przeczyta³em je wszystkie
– jedn¹ po drugiej. I chocia¿ nie mogê powiedzieæ, ¿e znalaz³em w nich
jakiekolwiek konkretne odpowiedzi na moj¹ d³ug¹ listê pytañ, to ksi¹¿ka
Schweitzera The Quest of the Historical Jezus (Poszukiwania Jezusa na Przestrze-
ni Dziejów) w sposób szczególny uœwiadomi³a mi, ¿e istnieje o wiele wiê-
cej sposobów patrzenia na rzeczy, ni¿ chcia³em braæ pod uwagê.

Mój entuzjazm wobec czegoœ, co, jak mia³em nadziejê, mia³o byæ
oknem otwieraj¹cym mnie na porywaj¹ce oœwiecenie, a zarazem odpo-
wiedzi¹ na wszystkie moje pytania, zosta³ w koñcu zgaszony. Okaza³o
siê, ¿e tablica Ouija nie przynios³a mi ani powalaj¹cego oœwiecenia, ani
odpowiedzi na wszystkie moje pytania, ale z pewnoœci¹ spowodowa³a,
¿e uœwiadomi³em sobie istnienie dostêpnej drogi inteligentnej komu-
nikacji, której mo¿liwoœci istnienia nigdy nie podejrzewa³em, zanim
nie doœwiadczy³em jej na swoim przyk³adzie.

Tablica Ouija nie zadzia³a³a w moim przypadku, kiedy pos³ugiwa³em
siê ni¹ indywidualnie, ale wypróbowa³em jej dzia³anie na setkach osób,
które spotka³em podczas moich podró¿y, kiedy pracowa³em w bran¿y
rozrywkowej, i uda³o mi siê znaleŸæ trzy osoby, którym rzeczywiœcie
pomog³a. W przypadku kilku moich przyjació³ mieszkaj¹cych w Port-
land, w stanie Oregon (w przypadku których tablica Ouija faktycznie
zadzia³a³a), godzinami „rozmawialiœmy” z tymi, którzy, jak s¹dziliœmy,
byli Istotami Planu Nie-Fizycznego. Jak¿e bogata i rozrywkowa parada
piratów, ksiê¿y, polityków i rabinów przewinê³a siê przez konwersacje
z nami! Przypomina³o to ten typ niezwyk³ych konwersacji, w jakie
móg³byœ siê wdaæ na przyjêciach z osobami reprezentuj¹cymi szerok¹
gamê przekonañ, postaw i poziomu intelektualnego.

Muszê przyznaæ, ¿e nie nauczy³em siê niczego wartoœciowego z owej
tablicy, co móg³bym wykorzystaæ we w³asnym ¿yciu lub co chcia³bym
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przekazaæ innym, tote¿ pewnego piêknego dnia po prostu j¹ wyrzuci³em
i taki by³ koniec tego etapu mojego zainteresowania lub moich dzia³añ
z wykorzystaniem tablicy Ouija. Jednak¿e to niesamowite doœwiadcze-
nie, szczególnie w zakresie kontaktu z Inteligencj¹, która zachêci³a mnie
do czytania ksi¹¿ek, nie tylko obudzi³o we mnie zrozumienie, i¿ „tam”
istnieje coœ o wiele wiêkszego, ni¿ sobie wtedy zdawa³em sprawê, lecz
równie¿ wzbudzi³o we mnie jeszcze wiêksze pragnienie znalezienia
odpowiedzi na moje pytania. Wreszcie uwierzy³em, i¿ mo¿liwe jest
pod³¹czenie siê do Inteligencji, która mia³a praktyczne odpowiedzi na
pytania dotycz¹ce funkcjonowania Wszechœwiata, powodu, dla które-
go tu jesteœmy, sposobów na bardziej radosne ¿ycie i sposobów wype³-
nienia powodów naszego pobytu na Ziemi.

MYŒL I BOGAÆ SIÊ

Prawdopodobnie pierwsze doœwiadczenie wi¹¿¹ce siê z faktycznym
znalezieniem praktycznych odpowiedzi na moj¹ rosn¹c¹ listê pytañ
pojawi³o siê w momencie odkrycia przeze mnie fascynuj¹cej ksi¹¿ki
podczas koncertów, jakie dawa³em w kilku szko³ach i uniwersytetach
w 1965 roku. Ksi¹¿ka ta le¿a³a sobie na stoliku do kawy w holu ma³ego
motelu gdzieœ w stanie Montana i do dziœ pamiêtam sprzecznoœæ, jaka
we mnie wezbra³a, kiedy wzi¹³em j¹ do rêki i spojrza³em na s³owa
wydrukowane na ok³adce: Myœl i bogaæ siê! autorstwa Napoleona Hilla.

Tytu³ ten by³ dla mnie odpychaj¹cy, gdy¿ podobnie jak w przypadku
wielu innych osób, mnie równie¿ uczono wykorzystywaæ moje nega-
tywne wyobra¿enie o ludziach zamo¿nych jako usprawiedliwienie dla
braku pozyskiwanych z ³atwoœci¹ œrodków finansowych w moim w³a-
snym przypadku. Jednak¿e ksi¹¿ka ta mia³a w sobie coœ niesamowicie
porywaj¹cego i po przeczytaniu zaledwie 12 jej stron w³osy stanê³y mi
dêba, a ciarki przesz³y po plecach.

Teraz rozumiemy ju¿, ¿e owe fizyczne odczucia w ¿o³¹dku s¹ dowo-
dem potwierdzaj¹cym to, i¿ w danym momencie znajdujemy siê na
drodze do czegoœ wybitnie wartoœciowego, lecz ju¿ wtedy czu³em, ¿e
ksi¹¿ka ta rozbudzi³a we mnie wiedzê, i¿ moje myœli s¹ wa¿ne i ¿e moje
doœwiadczenia w jakimœ stopniu stanowi¹ odzwierciedlenie treœci mo-
ich myœli. Ksi¹¿ka okaza³a siê porywaj¹ca i ciekawa i wznieci³a we mnie
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pragnienie podjêcia próby zastosowania oferowanych tam sugestii, co
te¿ uczyni³em.

Wykorzystanie w praktyce nauk w niej zawartych tak dobrze zda³o
egzamin w moim przypadku, ¿e w bardzo krótkim czasie uda³o mi siê
zbudowaæ miêdzynarodow¹ firmê stwarzaj¹c¹ mi okazjê do wywiera-
nia pozytywnego wp³ywu na ¿ycie tysiêcy ludzi w bardzo znacz¹cy spo-
sób. Zacz¹³em nawet sam nauczaæ zasad, których siê nauczy³em. Chocia¿
osobiœcie, w ogromnym stopniu, skorzysta³em z wartoœci ksi¹¿ki Na-
poleona Hilla zmieniaj¹cej ludzkie ¿ycie, to ¿ycie wielu osób, których
tych zasad uczy³em, nie uleg³o a¿ tak widocznym zmianom, jak by³o to
w moim przypadku. To z kolei sk³oni³o mnie do kontynuacji poszuki-
wañ prowadz¹cych do bardziej konkretnych odpowiedzi.

SETH MÓWI O TWORZENIU RZECZYWISTOŒCI

Nie ustawa³em w moich wieloletnich poszukiwaniach zmierzaj¹cych
do uzyskania znacz¹cych odpowiedzi na moje pytania, a moje pragnie-
nie znalezienia sposobu na to, by pomagaæ innym skuteczniej osi¹gaæ
cele, narasta³o we mnie jak nigdy przedtem. Moja uwaga zosta³a jed-
nak od tego wszystkiego chwilowo odwrócona przez nowe ¿ycie, jakie
rozpocz¹³em razem z Esther w Phoenix, w Arizonie. Zwi¹zek ma³¿eñ-
ski zawarliœmy w roku 1980 po uprzedniej kilkuletniej znajomoœci i jak
siê okaza³o, byliœmy par¹ w niewyt³umaczalny sposób zgodn¹. Dzieñ
po dniu w cudowny sposób doœwiadczaliœmy radoœci, poznawaliœmy
nasze nowe miasto, budowaliœmy w nim nasz nowy dom i odkrywali-
œmy razem nowe ¿ycie. I chocia¿ Esther nie podziela³a w pe³ni mojego
pragnienia wiedzy ani mojego g³odu odpowiedzi, mia³a entuzjastyczne
podejœcie do ¿ycia, by³a zawsze radosna i bardzo mi³o spêdza³o siê czas
w jej towarzystwie.

Pewnego dnia, podczas kolejnej wizyty w bibliotece, zauwa¿y³em
ksi¹¿kê zatytu³owan¹ Seth przemawia autorstwa Jane Roberts i zanim
uda³o mi siê j¹ wydostaæ z pó³ki, znowu poczu³em, jak w³osy staj¹ mi
dêba, a przez cia³o przechodzi dreszcz emocji. Przewertowa³em strony
tej ksi¹¿ki, zastanawiaj¹c siê, co takiego w jej zawartoœci mog³o spo-
wodowaæ tak¹ moj¹ reakcjê emocjonaln¹.
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W czasie, w którym Esther i ja byliœmy ze sob¹ razem, znalaz³em
tylko jedn¹ kwestiê sporn¹ pomiêdzy nami: Esther nie chcia³a s³yszeæ
o moich doœwiadczeniach z tablic¹ Ouija. Zawsze, kiedy oddawa³em
siê tym (w mojej opinii) niesamowicie rozrywkowym opowieœciom,
Esther opuszcza³a pomieszczenie. W dzieciñstwie wpojono w ni¹ silny
lêk przed czymkolwiek, co nie mia³o wymiaru fizycznego i poniewa¿
nie chcia³em zak³ócaæ jej spokoju, zawsze, kiedy Esther by³a w okolicy,
ucina³em wszelkie opowieœci na ten temat. Z tego te¿ wzglêdu nie by³o
to dla mnie w ogóle niespodziank¹, ¿e Esther nie chcia³a s³yszeæ o ksi¹¿ce
pod tytu³em Seth przemawia…

Autorka powy¿szej ksi¹¿ki Jane Roberts wchodzi³a w pewnego ro-
dzaju trans i pozwala³a istocie planu Nie-Fizycznego o imieniu Seth
przemawiaæ przez siebie w celu podyktowania serii wysoce wp³ywo-
wych ksi¹¿ek Setha. Dzie³a te podzia³a³y na mnie stymuluj¹co, uzna³em
je za fascynuj¹ce i dostrzeg³em w nich drogê prowadz¹c¹ do uzyskania
niektórych odpowiedzi na d³ug¹ listê moich pytañ. Esther jednak by³a
t¹ ksi¹¿k¹ przera¿ona. Jej z³e samopoczucie z ni¹ zwi¹zane da³o o sobie
natychmiast znaæ w momencie, kiedy us³ysza³a o sposobie, w jaki ksi¹¿ka
ta zosta³a napisana, po czym powa¿nie przybra³o na sile, kiedy zobaczy³a
dziwne zdjêcie zamieszczone na tylnej ok³adce ksi¹¿ki, przedstawiaj¹ce
Jane przemawiaj¹c¹ w transie s³owami Setha.

„Mo¿esz czytaæ tê ksi¹¿kê, jeœli masz na to ochotê” – powiedzia³a do
mnie Ester – „ale nie przynoœ jej do sypialni”.

Zawsze by³em zwolennikiem os¹dzania drzewa po jego owocach,
zatem wszystko rozwa¿am z punktu widzenia moich emocji w danej
kwestii… a w materiale Setha tak wiele rzeczy wywo³ywa³o we mnie
tak zgodne uczucia. Zatem nie robi³o mi ró¿nicy, sk¹d one pochodz¹
ani w jaki sposób zosta³y one przedstawione. Krótko mówi¹c, poczu³em,
¿e znalaz³em cenne informacje, które mog³em wykorzystaæ i które mo-
g³em przekazaæ innym ludziom, którzy w mojej opinii mogli je równie¿
wykorzystaæ. By³em tym pomys³em podekscytowany!
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j
MOJE OBAWY

ZOSTAŁY ROZWIANE

Esther Hicks

S¹dzê, ¿e Jerry okaza³ wielk¹ m¹droœæ oraz ¿yczliwoœæ, nie nalegaj¹c na
to, bym zapozna³a siê z ksi¹¿kami Setha, poniewa¿ rzeczywiœcie od-

czuwa³am du¿¹ awersjê w stosunku do nich. Sama myœl o tym, ¿e jakaœ
osoba mo¿e nawi¹zywaæ kontakt z Istot¹ Nie-Fizyczn¹, wywo³ywa³a
we mnie uczucie wielkiego niepokoju, zatem poniewa¿ Jerry nie chcia³
powodowaæ mojego z³ego samopoczucia, wstawa³ wczeœnie rano i kie-
dy ja jeszcze spa³am, sam czyta³ te ksi¹¿ki. Z biegiem czasu, kiedy
znajdowa³ coœ, co szczególnie go interesowa³o, delikatnie wplata³ ten
w¹tek w nasz¹ rozmowê i w momencie, kiedy stawia³am mniejszy opór,
czêsto zdawa³am sobie sprawê z wartoœci danej myœli. Krok po kroku
Jerry zaznajamia³ mnie z jedn¹ koncepcj¹ po drugiej, a¿ do chwili, kie-
dy zaczê³am odczuwaæ prawdziwe zainteresowanie tymi niezwyk³ymi
dzie³ami. W koñcu lektura tych ksi¹¿ek sta³a siê naszym porannym
rytua³em. Siedzieliœmy w swoim towarzystwie, a Jerry czyta³ mi na g³os
fragmenty ksi¹¿ek Setha.

Moje obawy nie wyp³ywa³y z jakichkolwiek moich negatywnych do-
œwiadczeñ osobistych w tym zakresie, lecz z pog³osek, które do mnie
dotar³y, prawdopodobnie od innych, do których one równie¿ dotar³y t¹
drog¹. Kiedy spogl¹dam na sprawy z dzisiejszej perspektywy, obawy te
wydaj¹ mi siê zupe³nie nielogiczne. W ka¿dym razie, doœwiadczy³am
prawdziwej zmiany postawy, kiedy zda³am sobie sprawê z faktu, i¿
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jeœli chodzi³o o moje osobiste doœwiadczenia w tej kwestii… wszystkie
one rodzi³y we mnie dobre odczucia.

Z biegiem czasu, kiedy usta³y moje obawy dotycz¹ce sposobu, w ja-
ki Jane odbiera³a informacje od Setha, zaczê³am odczuwaæ ogromne
pok³ady wdziêcznoœci za te cudowne ksi¹¿ki. W rzeczy samej, tak
wielk¹ radoœæ przynosi³a nam ich lektura, ¿e wpadliœmy na pomys³
udania siê do Nowego Jorku w celu poznania Jane i jej mê¿a Roberta
– a mo¿e nawet Setha! Jak¹¿ drogê przeby³am, docieraj¹c do punktu,
w którym chcia³am osobiœcie poznaæ tê Istotê Planu Nie-Fizycznego.
Jednak¿e w ksi¹¿ce nie by³o numeru telefonu do autorów, tak wiêc
nie wiedzieliœmy, co dok³adnie nale¿a³o zrobiæ, aby ten numer uzy-
skaæ.

Pewnego dnia siedzieliœmy, jedz¹c lunch, w ma³ej kawiarence po³o-
¿onej obok ksiêgarni w Scottsdale, w Arizonie, a Jerry przerzuca³ stro-
ny nowej ksi¹¿ki, któr¹ w³aœnie kupi³, kiedy nieznajomy siedz¹cy
nieopodal podszed³ do nas, pytaj¹c: „Czy czyta³ Pan jakiekolwiek z ksi¹-
¿ek Setha?”.

Nie mogliœmy uwierzyæ w to, co s³yszeliœmy, gdy¿ ani jednej osobie
nie mówiliœmy o tym, ¿e czytamy te ksi¹¿ki. Dalej mê¿czyzna ten pyta³:
„Wiedzieliœcie, ¿e Jane Roberts nie ¿yje?”.

Pamiêtam, jak ³zy nap³ynê³y mi do oczu pod wp³ywem tych s³ów. To
by³o tak, jakby ktoœ powiedzia³ mi, ¿e umar³a moja siostra, a ja o tym
nie wiedzia³am. To by³ szok. Ogarnê³o nas takie rozczarowanie i zdali-
œmy sobie sprawê, ¿e teraz nie bêdziemy ju¿ mogli poznaæ Jane i jej
mê¿a Roberta… ani Setha.

SHEILA ZOSTAJE „KANA£EM CHANNELINGOWYM” THEO

Dzieñ lub dwa po dotarciu do nas wieœci o œmierci Jane, nasi przyja-
ciele i wspólnicy, Nancy i jej m¹¿ Wes, spotkali siê z nami na obiedzie.
„Mamy dla was taœmê i chcemy, ¿ebyœcie jej pos³uchali” – rzek³a Nan-
cy, wciskaj¹c mi kasetê w d³oñ. Zachowanie naszych przyjació³ wyda³o
mi siê dziwne; by³o w nim coœ niezwyk³ego. W rzeczy samej, odebra-
³am od nich takie samo odczucie, jak od Jerry’ego, kiedy by³ na etapie
pierwszej fascynacji ksi¹¿kami Setha. Przypomina³o to sytuacjê, w któ-
rej nasi przyjaciele skrywali jak¹œ tajemnicê, któr¹ chcieli siê podzieliæ,
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ale wykazywali zaniepokojenie nasz¹ reakcj¹ na ni¹, kiedy ju¿ siê ni¹
podziel¹.

„Co to takiego?” – zapytaliœmy oboje z Jerrym.
„To przekaz channelingowy” – wyszepta³a Nancy.
Nie s¹dzê, abyœmy kiedykolwiek wczeœniej, Jerry b¹dŸ ja, us³yszeli

s³owa przekaz channelingowy w takim kontekœcie. „Co masz na myœli,
mówi¹c »przekaz channelingowy«”? – zapyta³am.

Kiedy Nancy i Wes zaoferowali nam swoje krótkie i chaotyczne wy-
jaœnienie, Jerry i ja zdaliœmy sobie sprawê, ¿e opisuj¹ oni ten sam pro-
ces, dziêki któremu powsta³y ksi¹¿ki Setha. „Ma na imiê Sheila” – ci¹gnêli
dalej – „i przemawia w imieniu istoty zw¹cej siê Theo. Przyje¿d¿a wkrót-
ce do Phoenix i mo¿ecie umówiæ siê na spotkanie z ni¹, jeœli chcecie”.

Postanowiliœmy umówiæ siê na spotkanie i wci¹¿ pamiêtam, jak bar-
dzo siê na nie cieszyliœmy. Spotkanie odby³o siê w przepiêknym (za-
projektowanym przez Franka Lloyda Wrighta) domu w Phoenix, w jasny
dzieñ, i ku mojej uldze, nic nawet zbli¿onego do nawiedzenia przez
duchy nie mia³o tam miejsca. Wszystko wydarzy³o siê w bardzo mi³ej
i przyjemnej atmosferze. Kiedy zajêliœmy miejsca i „z³o¿yliœmy wizytê”
Theo (có¿, powinnam chyba raczej powiedzieæ, kiedy Jerry z³o¿y³ wizy-
tê Theo – nie s¹dzê, bym odezwa³a siê nawet jednym s³owem w trakcie
tego spotkania), by³am zupe³nie zaskoczona!

Jerry przyniós³ na spotkanie zeszyt po brzegi wype³niony pytaniami,
które, jak mówi³, zapisywa³ tam, od kiedy mia³ szeœæ lat. By³ tak pod-
ekscytowany, zadaj¹c pytanie po pytaniu, czasem przerywa³ nawet w po-
³owie odpowiedzi po to, by móc zadaæ jeszcze jedno pytanie, zanim nie
skoñczy³ siê nasz czas. Pó³ godziny minê³o w mgnieniu oka, a my czu-
liœmy siê cudownie!

„Czy mo¿emy wróciæ jutro?” – zapyta³am, poniewa¿ zaczê³a siê teraz
we mnie rodziæ lista pytañ, które ja chcia³am postawiæ Theo.

CZY POWINNAM MEDYTOWAÆ?

Kiedy wróciliœmy tam nastêpnego dnia, zapyta³am Theo (za poœred-
nictwem Sheili), co mo¿emy zrobiæ, aby szybciej osi¹gaæ wyznaczone
cele. Theo odpowiedzia³: Afirmacje, po czym poda³ mi wspania³¹ afir-
macjê: Ja, Esther Hicks, dostrzegam i przyci¹gam do siebie, za spraw¹ Boskiej
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Mi³oœci, takie Istoty, które poszukuj¹ oœwiecenia poprzez moj¹ pracê. Wspó³-
praca nasza od teraz wzniesie nas oboje na wy¿szy poziom wibracji.

Jerry’emu i mnie praca z afirmacjami nie by³a obca; ju¿ wtedy siê
nimi pos³ugiwaliœmy. Pyta³am dalej: „I co jeszcze?”. Theo odpowie-
dzia³: Medytuj. Có¿, nie zna³am wtedy nikogo, kto by medytowa³, a ca³y
ten pomys³ medytacji wydawa³ mi siê dziwny. Nie by³o to coœ, w czym
bym siebie widzia³a. Jerry powiedzia³, ¿e medytowanie kojarzy mu siê
z ludŸmi dostrzegaj¹cymi, jak nisko mog¹ w ¿yciu upaœæ – ile cierpie-
nia czy ubóstwa s¹ w stanie wytrzymaæ – a mimo to wci¹¿ istnieæ. W mo-
im przekonaniu medytacja nale¿a³a do tej samej dziwnej kategorii
dzia³añ, jak chodzenie po roz¿arzonych wêglach czy le¿enie na ³ó¿ku
fakira lub stanie na jednej nodze przez ca³y dzieñ z rêk¹ wyci¹gniêt¹ po
ja³mu¿nê.

Lecz wtedy postawi³am Theo nastêpuj¹ce pytanie: „A co masz na
myœli mówi¹c: »medytuj«?”

Theo odpowiedzia³: Ka¿dego dnia usi¹dŸ na 15 minut w spokojnym po-
mieszczeniu, maj¹c na sobie wygodne ubranie i skup siê na oddychaniu. A kiedy
twój umys³ odp³ynie myœlami gdzieœ indziej, a tak siê stanie, po prostu uwolnij
tê inn¹ myœl i skup siê ponownie na oddychaniu. Pomyœla³am: Niech bêdzie, to
nie wydaje siê tak dziwaczne.

Zapyta³am jeszcze, czy powinnam przyprowadziæ ze sob¹ nasz¹ 14-let-
ni¹ córkê Tracy na spotkanie z Theo, na co uzyska³am odpowiedŸ: Jeœli
ona sobie tego ¿yczy, proszê bardzo, ale nie jest to konieczne – gdy¿ wy równie¿
jesteœcie kana³ami. Pamiêtam, jak bardzo nieprawdopodobne wydawa³o
mi siê to, ¿e coœ tak dziwnego, jak bycie kana³em przekazu – lub tak
znacz¹ce, jak bycie nim – nie by³o nam wczeœniej znane. A w tym mo-
mencie magnetofon kasetowy siê zatrzyma³, wskazuj¹c tym samym, ¿e
up³yn¹³ czas spotkania.

Nie mog³am uwierzyæ, jak szybko czas spotkania z Theo min¹³. Gdy
spojrza³am na moj¹ listê pytañ pozostaj¹cych wci¹¿ bez odpowiedzi,
Stevie, przyjaciel Sheili, który obs³ugiwa³ magnetofon i jednoczeœnie
sporz¹dza³ notatki w trakcie naszej rozmowy z Theo, zauwa¿y³ chyba
moj¹ delikatn¹ frustracjê, bo zada³ mi pytanie: „Czy macie jeszcze jed-
no ostatnie pytanie? Czy chcielibyœcie poznaæ imiê waszego przewodni-
ka duchowego?”.

Nie by³o to pytanie, które nasunê³oby mi siê na myœl, poniewa¿ ni-
gdy nie s³ysza³am okreœlenia przewodnik duchowy. Lecz spodoba³o mi
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siê brzmienie tej nazwy, a wiêc odpowiedzia³am: „Tak, proszê, kto jest
moim przewodnikiem duchowym?”.

Theo odpar³: Uzyska³em odpowiedŸ, ¿e bezpoœrednio otrzymasz tê informa-
cjê. Prze¿yjesz doœwiadczenie jasnos³yszenia i sama siê dowiesz.

Tamtego dnia opuœciliœmy ów piêkny dom w najlepszym z mo¿liwych
nastrojów. Theo zachêci³ nas do wspólnej medytacji. Poniewa¿ jesteœcie
zgodni, jej dzia³anie bêdzie o wiele potê¿niejsze – powiedzia³. Zatem, dostoso-
wawszy siê do sugestii Theo, udaliœmy siê bezpoœrednio do domu, w³o-
¿yliœmy na siebie szlafroki (nasze najbardziej wygodne odzienie),
zaci¹gnêliœmy zas³ony w pokoju goœcinnym i usiedliœmy w celu odbycia
medytacji (cokolwiek to mia³o znaczyæ). Pamiêtam, jak myœla³am: Bêdê
medytowaæ ka¿dego dnia przez 15 minut i dowiem siê, jak ma na imiê mój prze-
wodnik duchowy. Jerry i ja oboje mieliœmy wra¿enie dziwnoœci tego wspólnie
wykonywanego rytua³u, tote¿ zajêliœmy miejsca obok siebie, w du¿ych
wygodnych fotelach z oparciem na g³owê i po bokach, z przeœwituj¹c¹
pó³k¹ pomiêdzy nami, tak, abyœmy nie mogli wzajemnie siê widzieæ.

COŒ ZACZÊ£O PRZEZE MNIE „ODDYCHAÆ”

Instrukcje Theo na temat procesu medytacji by³y bardzo zdawkowe:
Ka¿dego dnia usi¹dŸ na 15 minut w spokojnym pomieszczeniu, maj¹c na sobie
wygodne ubranie i skup siê na oddychaniu. A kiedy twój umys³ odp³ynie myœla-
mi gdzieœ indziej, a tak siê stanie, po prostu uwolnij tê inn¹ myœl i skup siê
ponownie na oddychaniu.

Tote¿ ustawiliœmy budzik na 15 minut, a ja zrelaksowa³am siê w mo-
im wielkim, wygodnym fotelu i skupi³am siê na oddychaniu. Zaczê³am
liczyæ oddechy: wdech, wydech. Prawie natychmiast ogarnê³o mnie
uczucie pewnego rodzaju odrêtwienia. By³o to niesamowicie mi³e uczu-
cie. Spodoba³o mi siê.

Budzik zadzwoni³ po 15 minutach i przestraszy³ mnie. Kiedy uzmy-
s³owi³am sobie, ¿e towarzyszy mi Jerry i ¿e jestem w pokoju goœcin-
nym, wykrzyknê³am: „Powtórzymy to!”. Ustawiliœmy budzik na kolejne
15 minut i ponownie odczu³am to cudowne uczucie oderwania lub
odrêtwienia. tym razem nie czu³am pod sob¹ fotelu. Mia³am wra¿enie,
¿e pozostajê zawieszona w pomieszczeniu, w którym nic poza mn¹ nie
istnieje.
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Zatem ustawiliœmy zegar na kolejne 15 minut, a ja ponownie zatopi-
³am siê w tym nowym, rozkosznym uczuciu oderwania – a wtedy po-
czu³am niesamowite wra¿enie, ¿e coœ przeze mnie „oddycha”.
Odczuwa³am to tak, jakby coœ pe³nego si³y i mi³oœci wdycha³o powie-
trze do moich p³uc i wydycha³o je z powrotem. Teraz uœwiadamiam
sobie, ¿e by³ to mój pierwszy niesamowity kontakt z Abrahamem, ale
wtedy wiedzia³am tylko, ¿e coœ bardziej mi³uj¹cego ni¿ cokolwiek, cze-
go wczeœniej doœwiadczy³am, przep³ywa³o przez ca³e moje cia³o. Jerry
powiedzia³, ¿e us³yszawszy ró¿nicê w moim oddychaniu, spojrza³ na
mnie zza pó³ki i wygl¹da³o to tak, jakbym by³a w stanie ekstazy.

Kiedy budzik zadzwoni³, a ja zaczê³am odzyskiwaæ œwiadomoœæ miej-
sca, w którym siê znajdowa³am, poczu³am, jak Energia przetacza siê
przeze mnie. By³o to uczucie, którego nie da siê z niczym innym po-
równaæ, a jednoczeœnie – najbardziej niesamowite doœwiadczenie w ca-
³ym moim ¿yciu; moje zêby przez kilka minut brzêcza³y mi z wra¿enia
(nie dzwoni³y).

Có¿ za zadziwiaj¹ca sekwencja wydarzeñ doprowadzi³a do tego, ra-
czej niewiarygodnego, spotkania z Abrahamem: zupe³nie nieracjonal-
ne obawy, którymi ¿y³am przez ca³e ¿ycie, które nie znalaz³y ¿adnego
potwierdzenia w moim w³asnym doœwiadczeniu ¿yciowym, a które
zosta³y uwolnione i zast¹pione najbardziej przepe³nionym mi³oœci¹ i naj-
bardziej osobistym spotkaniem z Energi¹ Źród³a. Nie czyta³am nigdy
o niczym, co da³o mi jakiekolwiek prawdziwe zrozumienie tego, czym
lub kim jest Bóg, ale wiedzia³am ju¿ wtedy, ¿e to, czego doœwiadczy-
³am, musia³o byæ w³aœnie Bogiem.

MÓJ NOS PISZE ALFABETEM

Z powodu silnego emocjonalnie doœwiadczenia naszej pierwszej próby
medytacji podjêliœmy decyzjê o przeznaczaniu na ni¹ od 15 do 20 mi-
nut ka¿dego dnia. I tym sposobem przez mniej wiêcej 9 miesiêcy Jerry
i ja zajmowaliœmy miejsca w naszych wygodnych fotelach, spokojnie
oddychaj¹c i doznaj¹c Dobrostanu. A¿ pewnego dnia, tu¿ przed Œwiê-
tem Dziêkczynienia w roku 1985, w czasie medytacji dozna³am czegoœ
nowego: moja g³owa zaczê³a bardzo delikatnie siê poruszaæ. By³o to
bardzo mi³e doœwiadczenie, odczuwaæ tego typu uczucie delikatnego
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ruchu, bêd¹c jednoczeœnie w stanie oderwania. Dozna³am wra¿enia, i¿
nieomal unoszê siê w powietrzu.

Tak naprawdê to nie uwa¿a³am tego za nic szczególnego, poza œwiado-
moœci¹, i¿ to nie ja jestem wykonawc¹ tego ruchu i ¿e by³o to niezwykle
przyjemne doœwiadczenie. Moja g³owa porusza³a siê w ten sposób przez
dwa lub trzy dni za ka¿dym razem, kiedy medytowaliœmy, a oko³o trze-
ciego dnia zda³am sobie sprawê, ¿e moja g³owa nie porusza³a siê tak po
prostu bez sensu, tylko ¿e faktycznie pisa³a litery, wykorzystuj¹c w tym
celu mój nos, zupe³nie tak, jakby pisa³a na tablicy. Wykrzyknê³am wtedy
ze zdumienia: „Jerry, mój nos pisze literami alfabetu!”.

Kiedy uœwiadomi³am sobie, ¿e mia³o miejsce coœ wyj¹tkowego i ¿e
ktoœ próbowa³ nawi¹zaæ ze mn¹ komunikacjê, gor¹ca fala dreszczy prze-
sz³a przez ca³e moje cia³o. Nigdy przedtem ani nigdy od tamtej chwili
nie doœwiadczy³am tak cudownie intensywnych i porywaj¹cych sensa-
cji przelewaj¹cych siê niczym fala przez moje cia³o. Po tych wspania-
³ych doznaniach fizycznych ktoœ napisa³ moim nosem: Nazywam siê
Abraham. Jestem twoim przewodnikiem duchowym. Kocham ciê. Przyszed³em,
aby z Tob¹ pracowaæ.

Jerry wyj¹³ swój notes i zacz¹³ zapisywaæ wszystko, co ja niezdarnie
t³umaczy³am, pisz¹c swoim nosem w powietrzu. Litera za liter¹, Abra-
ham zaczêli odpowiadaæ na pytania Jerry’ego, co czasami trwa³o kilka
godzin przy jednej sesji. Ogarnê³a nas ogromna radoœæ p³yn¹ca z na-
wi¹zania kontaktu z Abrahamem w ten sposób!

ABRAHAM ZACZYNA PISAÆ NA MASZYNIE ALFABETEM

By³ to w pewnym stopniu powolny i niewygodny œrodek komunika-
cji, ale Jerry uzyskiwa³ w ten sposób odpowiedzi na swoje pytania,
a ca³e to doœwiadczenie by³o dla nas nad wyraz radosne. Tote¿ przez
mniej wiêcej dwa miesi¹ce Jerry zadawa³ pytania, Abraham na nie od-
powiadali, literuj¹c s³owa ruchem mojego nosa, a Jerry wszystkie te
przekazy skrupulatnie notowa³. A¿ pewnej nocy le¿eliœmy w ³ó¿ku,
kiedy nagle moja rêka zaczê³a delikatnie brzd¹kaæ po klatce piersiowej
Jerry’ego. Ruch ten zaskoczy³ mnie, wiêc szybko wyjaœni³am: „To nie
ja. To musz¹ byæ oni”. Po czym odczu³am silny impuls pisania na ma-
szynie.
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Podesz³am do maszyny do pisania i zawiesi³am rêce tu¿ nad klawia-
tur¹ i w ten sam sposób, jak moja g³owa porusza³a siê mimowolnie, by
nosem pisaæ w powietrzu litery alfabetu, tak samo teraz moje d³onie
zaczê³y poruszaæ siê po klawiaturze maszyny do pisania. Porusza³y siê
z tak zawrotn¹ szybkoœci¹ i z tak¹ si³¹, ¿e a¿ wywo³a³o to zaniepokoje-
nie Jerry’ego. Sta³ obok mnie gotowy wzi¹æ mnie za rêce, jeœli by³oby to
konieczne, bo nie chcia³, by coœ mi siê sta³o. Potem przyzna³, ¿e tak
szybko siê porusza³y, ¿e ledwo by³ w stanie je dostrzec. Nie by³o jed-
nak powodów do obaw.

Moje palce dotknê³y ka¿dego klawisza wiele, wiele razy, zanim za-
czê³y pisaæ literami alfabetu, po czym przesz³y do pisania prawie ca³ej
jednej strony nastêpuj¹cego tekstu: c h c ê p i s a æ n a m a s z y n i e
c h c ê p i s a æ n a m a s z y n i e c h c ê p i s a æ n a m a s z y n i e,
nie u¿ywaj¹c przy tym wielkich liter ani spacji pomiêdzy wyrazami.
Nastêpnie moje palce zaczê³y pisaæ na maszynie wiadomoœæ, powoli
i metodycznie, prosz¹c mnie, abym codziennie na 15 minut siada³a
przy maszynie do pisania. I w taki te¿ sposób porozumiewaliœmy siê ze
sob¹ przez kolejne dwa miesi¹ce.

MASZYNISTKA ZACZYNA PRZEMAWIAÆ

Pewnego dnia jechaliœmy autostrad¹ naszym ma³ym cadillakiem se-
ville, a naprzeciw nas jecha³a wielka, 18-ko³owa ciê¿arówka oraz nacze-
pa. Tor odcinka drogi, którym jechaliœmy, nie wygl¹da³ na prawid³owo
podniesiony na zakrêcie i w momencie, kiedy nasza trójka zaczê³a jed-
noczeœnie podchodziæ do zamaszystego zakrêtu, wyda³o nam siê, ¿e
obie te ciê¿arówki bêd¹ skrêca³y na nasz pas. Mieliœmy wra¿enie, ¿e za
chwilê zostaniemy zgnieceni przez te dwa ogromne pojazdy. W samym
œrodku tego porywu intensywnych emocji Abraham zaczêli do nas prze-
mawiaæ. Poczu³am, jak szczêka mi siê napina (co nie by³o uczuciem tak
ró¿ni¹cym siê od uczucia ziewania), po czym moje usta zaczê³y mimo-
wolnie formu³owaæ nastêpuj¹ce s³owa: WeŸ nastêpny wyjazd. Tak te¿
zrobiliœmy. Zatrzymaliœmy siê pod tym przejazdem, a Jerry nawi¹za³
tego dnia trwaj¹c¹ kilka godzin rozmowê z Abrahamem. By³o to niesa-
mowicie ekscytuj¹ce prze¿ycie!
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Chocia¿ z ka¿dym dniem, w którym proces mojego t³umaczenia
Abrahama ewoluowa³, ja czu³am siê coraz bardziej pewnie, poprosi-
³am Jerry’ego o zachowanie tych zdarzeñ jako naszej tajemnicy, gdy¿
obawia³am siê reakcji innych, gdyby dowiedzieli siê, co mi siê przytra-
fi³o. Jednak¿e z czasem garstka bliskich przyjació³ zaczê³a odbywaæ z na-
mi spotkania w celu prowadzenia dialogu z Abrahamem, a mniej wiêcej
rok póŸniej podjêliœmy decyzjê o udostêpnieniu tych nauk szerszej gru-
pie odbiorców i tak te¿ siê dzieje do dnia dzisiejszego.

Ewolucja mojego doœwiadczenia t³umaczenia wibracji Abrahama trwa
nadal i ma miejsce ka¿dego dnia. Na ka¿dym seminarium Jerry i ja
czujemy podziw i zachwyt dla jasnoœci przekazu, m¹droœci i mi³oœci
p³yn¹cej do nas od Abrahama.

Pewnego dnia uœmia³am siê do rozpuku, gdy uœwiadomi³am sobie
nastêpuj¹c¹ prawdê: „tyle lêku wzbudza³a we mnie sama myœl o tablicy
Ouija, a teraz sama jestem jedn¹ z nich”.

ZACHWYCAJ¥CE DOŒWIADCZENIA
Z ABRAHAMEM NIEUSTANNIE EWOLUUJ¥

Nigdy nie bêdziemy w stanie wyraziæ w³aœciwymi s³owami naszych
uczuæ p³yn¹cych ze wspó³pracy z Abrahamem. Wydaje siê, ¿e Jerry za-
wsze wiedzia³, czego pragnie najbardziej i znajdowa³ sposoby na osi¹-
gniêcie wiele z tego, co zamierzy³, jeszcze przed poznaniem Abrahama.
Lecz powiedzia³, ¿e Abraham pomogli mu osi¹gn¹æ œwiadomoœæ celu
naszego pobytu na Ziemi, poj¹æ z absolutn¹ jasnoœci¹, w jaki sposób
otrzymujemy to, co chcemy, b¹dŸ nie, oraz zdobyæ wiedzê, ¿e mamy
nad tym pe³n¹ kontrolê. „Niefortunne okresy” oraz „niepomyœlne dni”
nie istniej¹ i nie ma potrzeby poruszaæ siê z fal¹ przyp³ywów pomyœl-
noœci i jej odp³ywów, któr¹ wprawi³ w ruch ktoœ inny. Do tego wszyst-
kiego, jesteœmy wolni… jesteœmy jedynymi twórcami doœwiadczeñ, które
nas w ¿yciu spotykaj¹ i œwiadomoœæ ta wype³nia nas przeogromn¹ ra-
doœci¹!

Abraham objaœnili nam, ¿e mój m¹¿ i ja stanowimy znakomite po³¹-
czenie energii dla przedstawienia œwiatu ich nauk, poniewa¿ potê¿ne
pragnienie Jerry’ego znalezienia odpowiedzi na jego pytania przyci¹-
gnê³o do nas Abrahama, a mnie uda³o siê wyciszyæ umys³ i uwolniæ
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opór w taki sposób, by przyzwoliæ odpowiedziom na nap³yniêcie do
nas.

Bardzo ma³o czasu zabiera mi przyzwolenie Abrahamowi na przema-
wianie przeze mnie. Z mojego punktu widzenia wygl¹da to tak: wysy-
³am od siebie nastêpuj¹c¹ intencjê: Abrahamie, chcê w jasny i wyraŸny
sposób przemawiaæ waszymi s³owami, po czym skupiam uwagê na odde-
chu. W ci¹gu kilku sekund czujê, jak jasnoœæ, mi³oœæ i moc Abrahama
wzbieraj¹ we mnie i wtedy ruszamy w drogê...




