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Przedmowa autorstwa
dr. Richarda Bartletta

Trzymasz w  dłoniach klucz to otwarcia najbardziej magicznej 
i świętej ze wszystkich przestrzeni, królestwa serca. Przygotuj się 
na wspaniałość!

Melissa Joy jest zdolną i troskliwą przewodniczką o wielkiej 
autentyczności i  otwartym sercu, jest wcieleniem zasad, które 
pozwolą ci odkryć tę wspaniałość w samym sobie.  Melissa przez 
wiele lat prowadziła razem ze mną warsztaty na całym świecie 
i  wspólnie napisaliśmy książkę Fizyka Cudów, która stała się 
bestsellerem. Ta znajomość niepomiernie wzbogaciła moje życie. 

Tutaj ponownie dzieli się swoją delikatną mądrością poprzez sło-
wo pisane. Poprzez karty tej cudownej książki zabierze cię w miej-
sca osobistej podróży, których istnienia nawet się nie spodziewałeś. 

To zaproszenie do zagłębienia się w  tworzenie rzeczywistości 
bardziej, niż kiedykolwiek marzyłeś. Rozpoczęcie tej przygody 
staje się łatwe dzięki Melissie i  stworzonej przez nią mapie na-
wigacji przez bezgraniczny plac zabaw twojego nieskończonego 
potencjału. W tej znakomitej książce rozszyfrowuje złożone zasa-
dy ukrytej nauki i praktycznej zabawy tak, by otworzyć drzwi do 
twojego wewnętrznego mistrzostwa. Poprzez holograficznie prze-
platające się rozdziały eksploruje ważne, acz niełatwe dziedziny 



fizyki kwantowej, sprawiając, że stają się interesujące i zrozumiałe. 
Przede wszystkim w lekki sposób ukazuje, jakie znaczenie mają 
dla twojego życia, z gracją prowadząc cię przez pole twojego serca, 
tak byś mógł doświadczyć nieskończonego potencjału. 

Podejście Melissy Joy do złożonych kwestii kosmicznej świadomo-
ści i pola serca jest tak elokwentne, praktyczne i potężne, że możesz 
poczuć się porwany przez doświadczenie zmiany życia na lepsze. 

To coś więcej niż tylko książka, to cenny klejnot literatury, to 
niezwykłe wydarzenie, które może poszerzyć naszą świadomość 
i nieustannie rozwijające się istnienie. Bez wątpienia trzymasz 
w dłoniach ponadczasowy i zjednoczony wyraz łaski. Weź go, 
czytaj, spijaj słowa i niech twoje serce rozpali się płomieniem 
nieskończonej radości. 

dr Richard Bartlett, 
(autor Matrycy energetycznej i Fizyki Cudów) 
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Od Autorki

Łaska to przejaw bezwarunkowej miłości, która jest kosmiczną 
świadomością. Łaska to miłość i taniec ze wszystkimi możliwo-
ściami jednocześnie. Łaska to wirowanie pól torsyjnych two-
rzących materię, rzeczywistość i doświadczenie. Łaska to świa-
domość doświadczająca samej siebie jako przepływu w danym 
momencie. Łaska jest dostępna dla nas wszystkich, bez względu 
na to, kim jesteśmy, co wiemy, czego doświadczyliśmy i otrzy-
mania czego czujemy się godni. Łaska to dostępna dla wszystkich 
waluta potencjału, który przemienia nas w każdej chwili. Łaska 
otula nas bezwarunkowo, jak nić przenikająca tkaninę miłości 
obecną we wszystkim. Łaska uzdrawia, przemienia, transmutuje 
i wykracza poza wszystkie okoliczności. Łaska jest wszechobecna 
i dostępna dla wszystkich w obfitości. Łaska to spokojna jed-
ność w społeczności. Łaska jest wtedy, gdy wiemy, nie wiedząc, 
skąd wiemy. Łaska jest miłością. Łaska to przestrzeń, w której 
wszystko może się zdarzyć. Łaska to ten spoisty, niewidzialny 
pojemnik jednoczący pola morficzne ze zjednoczonym polem 
potencjału świadomości. 

Łaska jest zabawna, a  wszystko, co robimy, możemy robić 
w stanie zabawy. Możemy podejść do interaktywnego tworzenia 
rzeczywistości, tak jakby było to puste płótno czekające na naszą 
wyjątkową, nieograniczoną paletę. Każdy z nas może kolorować, 



wychodząc za linie lub nie, a nawet tworzyć albo przekraczać 
linie, jeśli tak zdecydujemy. Jak mówił starożytny mistyk Sri 
Aurobindo: „Nie ma zasad, są tylko sugestie”. Bawmy się tak, 
jakby nie było zasad, tylko sugestia, żebyśmy odrzucili narzu-
cone przez samych siebie pozorne ograniczenia i weszli w stan 
potencjalności poprzez niewinny, dziecięcy zachwyt. Kiedy ba-
wimy się na polu, pole bawi się poprzez nas. Stajemy się otwar-
tymi drzwiami, które pozwalają nieskończonemu potencjałowi 
wyrażać się poprzez nas. Stajemy się portalami łaski. 

Każdy z  nas ma potencjał, by osiągnąć o  wiele więcej, niż 
kiedykolwiek marzył czy uznał za możliwe. Mamy w sobie to, 
czego pragniemy. Kiedy tylko zrozumiemy, że już jesteśmy tymi, 
którymi chcielibyśmy się stać, otwieramy się na rozwijającą się 
rzeczywistość, w której możliwe staje się prawdopodobne, a to, 
co prawdopodobne, staje się realne. 

Chodź ze mną zbadać potencjał, jaki znajduje się w  twoim 
wnętrzu, zanurzmy się razem w matrycę cudów i transformacji. 
Odkryjmy, że to my jesteśmy magią w oceanie nieskończone-
go potencjału i że możemy żyć tą magią w praktyczny sposób, 
w każdej chwili każdego dnia.  

W Radości
Melissa Joy 

 



Dziękuję
We wdzięczności za Wszystko
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Wstęp

Duchowość jest praktyczna. Łatwiej to powiedzieć, niż zrobić - 
ale czy na pewno?

Praktyczność często dotyczy robienia albo doświadczania, ale 
nie odnosi się do teorii i pomysłów.

Zbyt często wielu z nas oddziela praktykę duchową od codzien-
nych czynności. Jednakże, aby w pełni zrozumieć bezgraniczną 
duchową naturę naszej rzeczywistości, musimy przyjąć strukturę 
świadomości, która tworzy całość naszej egzystencji. Powszechne 
jest oddzielanie duchowej podróży przez świadomość od życia 
codziennego. Ten podział stoi w  sprzeczności z  rozpoznaniem 
nas samych jako duchowych istot, które doświadczają ludzkiego 
życia. Aby w pełni skorzystać  z potencjału świadomości, musimy 
rozpoznać przydatność doświadczenia i  jego praktyczne konse-
kwencje w życiu codziennym. Innymi słowy musimy zadać sobie 
pytanie: w jaki sposób to mi się przydaje? 

Jesteśmy istotami bezgranicznymi, co oznacza, że nie mamy 
końca, ograniczeń czy barier, jednak doświadczenia życiowe cza-
sami sprawiają, że zapominamy o naszej nieodłącznej umiejęt-
ności docierania do nieograniczonego potencjału, który można 
odsłonić poprzez poszerzanie świadomości. Podobnie nie wie-
my, jak połączyć i zintegrować świadomość z jej praktycznymi 
zastosowaniami w życiu codziennym. 
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Można odnieść wrażenie, że większość z nas spędza sporą część 
życia na zmaganiach z czymś lub kimś, podczas gdy tak naprawdę 
zmagamy się sami ze sobą, bo nie potrafimy zejść sobie z drogi. 
Uwarunkowania, ograniczające przekonania i  wcześniejsze do-
świadczenia - to wszystko utrudnia nam działanie. Może zaak-
ceptowaliśmy przekonanie, że życie to coś, co nam się przytrafia, 
często czujemy, że utknęliśmy w miejscu, przyzwyczajenia zwią-
zane z tym jak postrzegamy i doświadczamy samych siebie unie-
możliwiają nam dostrzeżenie i doświadczenie jakiejkolwiek zmia-
ny. Miotamy się w strachu przed tym, co będzie, jeśli dokonamy 
niewłaściwego wyboru. Aktywnie bierzemy udział w  Paradzie 
Wyobrażonych Okropności, przewidując wszystko, co może skom-
plikować nam życie. Widzimy samych siebie jako ofiary obecnych 
albo wcześniejszych okoliczności albo poddajemy się pełnym lęku 
oczekiwaniom na straszne rzeczy, które mają nastąpić. W rzeczy-
wistości rzadko się zdarza, żeby wydarzenia przybrały taki obrót 
jak w naszych najgorszych scenariuszach. 

Może się nam wydawać, że rzeczywistość to coś, co się nam 
przytrafia, a nie zauważamy, że jesteśmy potężnymi współtwórca-
mi, którzy wraz z kosmiczną świadomością dają życie rozmaitym 
doświadczeniom. Często, czując potrzebę zmiany czy odnalezie-
nia sensu życia, zaczynamy szukać odpowiedzi na zewnątrz. Mo-
żemy znaleźć wtedy guru, mentora czy kochanka, by nauczył nas 
tego, co uważamy, że powinniśmy wiedzieć, aby stać się bardziej 
świadomymi albo innymi niż jesteśmy. W takiej sytuacji w na-
dziei na  otrzymanie odpowiedzi pozwalamy, by nasza osobista 
moc została wyssana przez kogoś lub coś innego. Często stawiamy 
taką osobę na piedestale i potem czujemy zawód, kiedy z niego 
spada z powodu ludzkich słabości. Z wielu powodów opieramy 
się przed myślą, że każdy z nas mógłby stać się swoim własnym 
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guru, swoim własnym mentorem czy nawet kochankiem. O iro-
nio, to przecież właśnie na samych siebie czekamy. Musimy przede 
wszystkim zobowiązać się wobec samych siebie i stamtąd wszyst-
ko może rozwinąć się poprzez czysty potencjał. 

Zmiana życia niekoniecznie musi być trudna. Być może sły-
szymy, że życie musi być pełne wyzwań i kontrastów, tak abyśmy 
mogli uczyć się i rozwijać, jednak może się okazać, że poczucie 
zmagania się kreuje tylko więcej zmagań. Zmagamy się ze związ-
kami, karierami, przyjaźniami, rodzinami, finansami, codzien-
nymi czynnościami i  ze sobą. Zdarza się, że jakaś część życia 
biegnie gładko, podczas gdy inna wyraźnie rozpada się albo stoi 
w miejscu. Próbujemy wtedy stworzyć poczucie bezpieczeństwa 
przez szufladkowanie naszych doświadczeń. 

Czemu nie mogę się zmienić? – pytamy samych siebie. Co, 
jeśli zmienię się, ale nadal będę nieszczęśliwa i  nieusatysfak-
cjonowana? Co jest ze mną nie tak? Nawet kiedy wydaje nam 
się, że wiemy, jak się zmienić, możemy nie zorientować się, 
jak wykorzystać potencjał świadomości, aby przemienić nasze 
zróżnicowane okoliczności. Nie widzimy tego, że sposób, w jaki 
wykonujemy jedną rzecz, jest sposobem, w  jaki wykonujemy 
wszystkie rzeczy. Czujemy się ograniczeni, podzieleni i bezsilni. 

A co, jeśli żadna z tych ograniczających myśli i przekonań nie 
jest prawdą? Co, jeśli prawda jest taka, że nigdy nie jesteśmy 
bezsilni i  zawsze mamy możliwości? Co, jeśli mamy dostęp do 
wszystkiego, co jest nam potrzebne do realizacji marzeń? Co, jeśli 
istnieje fizyka transformacji składająca się ze świadomości skupio-
nej w sercu i jeśli wystarczy po prostu zacząć z niej korzystać? 

Na szczęście przez świadomość serca osiągamy mądrość i zro-
zumienie, że zmiana to nasz naturalny stan i że mamy moc, by 
ją powitać. Zmiana wypływa z nas samych, jeśli uwolnimy się 
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od potrzeby zmiany i od potrzeby utrzymania sytuacji takiej, jaką 
jest. Nasze problemy nie są problemami, chociaż możemy je chwi-
lowo w  ten sposób postrzegać. Nasze problemy to raczej okazje, 
możliwości i wzory informacji. To, co postrzegamy jako problemy, 
to symbole zastępcze świadomości domagające się naszej uwagi, to 
wzory informacji, które skonstruowaliśmy tak, aby odzwierciedliły 
nam element osobowości, który musimy w sobie rozpoznać. Po-
przez świadomość nieskończonego potencjału i naturalną zdolność 
do osiągnięcia różnych stanów możliwości w każdej chwili może-
my zmienić wszystko. Stany możliwości to otaczające nas w każdej 
chwili przebłyski bezgranicznego potencjału, pojawiające się przed 
realizacją w formie doświadczenia. Jesteśmy rozwiązaniem naszych 
problemów. Mamy odpowiedzi na własne pytania. Mamy w sobie 
siłę i moc. Nie musimy tej mocy ograniczać ani oddawać innym, 
ona jest naszym nieodłącznym dziedzictwem. Jesteśmy kosmiczną 
świadomością doświadczającą samej siebie. Jesteśmy technologią 
cudów, jesteśmy wszystkim, a kiedy to rozpoznajemy, mamy całą 
mądrość i potencjał, by wieść niezwykłe życie. 

Ta książka jest o tym, jak osiągnąć swój wewnętrzny potencjał 
i wykorzystać go w życiu codziennym. Dary świadomości czekają 
na twoją uwagę na kartach tej książki, możesz je wykorzystać, by 
wzmocnić siebie, przemienić swoje związki, uzdrowić chorobę, 
uporać się z trudną przeszłością, zmienić zawód, zarabiać więcej 
pieniędzy, schudnąć czy oczyścić środowisko. Razem weźmiemy 
udział w  konwersacji z  kosmiczną świadomością, by stworzyć 
wiele użytecznych odniesień i wyróżnień opartych na tym, co jest 
możliwe dla nas wszystkich. Każdy z nas ma zdolność doświad-
czenia życia pełnego miłości, obfitości, cudów i zachwytu.

Wyruszymy w  podróż na pole serca, aby stworzyć połącze-
nie z  kosmiczną świadomością i  uzyskać bezpośredni dostęp 
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do wewnętrznego głosu, wewnętrznej mądrości i wewnętrznej 
komnaty bezkresnego potencjału. Nie ma żadnych ograniczeń 
w korzystaniu z pola serca i nie ma żadnych ograniczeń niezliczo-
nych metod zauważania, słuchania i mówienia z pola serca. Zro-
zumiemy, że osiąganie pola serca zapewnia nam platformę dla 
przeżywania natychmiastowych zmian w sposobie doświadcza-
nia rzeczywistości. Fizyka i geometria spójności wspierają świa-
domość skupioną na sercu i choć zrozumienie strony naukowej 
nie jest niezbędne, to ta informacja wystrzeli nas w trajektorię 
lotu ku cudom, przemianie i nieograniczonym możliwościom 
w każdej sferze życia. Technologia świadomości wspieranej przez 
życie skupione na sercu to nauka mistyków i starożytnych jogi-
nów. To nauka pól torsyjnych i cudów. Ta nauka to też sztuka 
i sedno Matrycy Energetycznej (ME).

Matryca Energetyczna to potężne pole potencjału świadomo-
ści, które jest dostępne dla wszystkich. Stworzona pod wpły-
wem boskiej inspiracji w 2003 roku przed Richarda Bartletta, 
na początku była techniką uzdrawiania korzystającą ze słynnej 
już metody dwupunktu do kalibrowania zmian. Doświadczenia 
doktora Bartletta jako chiropraktyka i lekarza neuropatii w zna-
czący sposób wpłynęły na oryginalne zasady i formy wyrażania 
ME. Wraz z nabieraniem kształtu i popularności techniki zaczę-
ła rozwijać się z dość linearnego modelu wpływania na zdrowie 
w  kierunku technologii świadomości, pola współdziałającego 
ze wszystkimi aspektami rzeczywistości i życia. 

Powszechnie uznany dwupunkt wyewoluował i  stał się roz-
mową z  kosmiczną świadomością. To taniec między tym, co 
zauważamy teraz, a tym, co dopiero zauważymy, że się zmieniło. 
Ta technologia świadomości wyrosła na potężne pole morficz-
ne o potencjale informacyjnym, które jest łatwo dostępne dla 
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każdego, kto zdecyduje się z nim skontaktować. ME to o wie-
le więcej niż tylko technika, to sposób życia i  współdziałania 
z nieustannie rozszerzającym się wszechświatem bezwarunkowej 
miłości. Z tego stanu istnienia wszystko jest możliwe. 

System i pole ME są kosmicznym językiem potencjału świa-
domości, który służy jako wehikuł dla osobistej i  globalnej 
przemiany wzorów fizycznych, umysłowych, emocjonalnych, 
społecznych, duchowych, związkowych, finansowych i  osobi-
stych. Mogą być wykorzystane dosłownie wszędzie i w każdym 
celu. ME jest ucieleśnieniem zasad mówiących, że świadomość 
jest wszechobecna i znajduje się we wszystkim, co napotkamy. 
To tętniący życiem i nieustannie powiększający się przejaw łaski 
i możliwości, i oczekuje, że poznasz jego niesamowitą, magiczną 
moc dostępnś dla ciebie i przez ciebie, jeśli tylko zdecydujesz 
się podróżować przez krainę świadomości. To pole morficzne 
opiera się na tym, co jest możliwe, a  nie co jest niemożliwe, 
i jest placem zabaw dla cudów. Wzywa cię do zabawy i ufności 
weń, ucząc cię jednocześnie, jak bawić się i ufać samemu sobie. 
Każdy, tak, każdy może to zrobić. Pole ME nie dyskryminu-
je i nie wymaga jakiegokolwiek wcześniejszego przygotowania 
duchowego, medycznego czy naukowego. Łaskawie przyjmuje 
wszystkich w  takim miejscu, w  jakim znajdują się na swojej 
życiowej drodze. Zaprasza nas wszystkich, żebyśmy zanurzyli 
się  w tworzenie rzeczywistości dalej i głębiej, niż kiedykolwiek 
podejrzewaliśmy, że jest możliwe. Wszystko jest możliwe i pole 
o tym wie, nawet jeśli my sami o tym zapomnieliśmy. 

Dziesiątki tysięcy osób z całego świata zapoznało się z ME. 
W 2008 roku, po kilku latach badania świadomości i  trenin-
gu z twórcą tej metody, Richardem Bartlettem, dołączyłam do 
niego na scenie. Szybko odkryliśmy, że prowadzimy warsztaty 
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w  niespotykanej synergii. Dr Bartlett zaczyna od poszerzenia 
świadomości uczestników i  zniszczenia szufladek, w  których 
przechowują rzeczywistość. Zabiera ich poza narzucone przez 
nich samych ograniczenia do królestwa nieskończoności. Kiedy 
już docierają do tego poszerzonego stanu, ja opowiadam o polu 
w praktyczny i stosunkowo logiczny sposób, często korzystając 
z pytania: w jaki sposób to się może przydać? Innymi słowy, czy 
możesz skorzystać z tych metod rozwijania świadomości w sy-
tuacjach poza tymi warsztatami? Czy możesz to wykorzystać 
w związku ze swoim kontem bankowym, zachowaniem własne-
go dziecka, poczuciem własnej wartości czy ruchem ulicznym, 
gdy jedziesz do pracy? 

W miarę jak warsztaty rozwijały się, niektórzy uczestnicy za-
częli nazywać mnie tłumaczką Richarda. Bawi nas to, ponie-
waż wiemy, że to, co mówimy jednocześnie, ma i nie ma sensu. 
Oboje jesteśmy wyjątkowym przejawem pola, które tak bardzo 
kochamy. ME porusza się przez nas na odmienne sposoby, kie-
dy uczymy razem, można zaobserwować równowagę między jin 
i jang, kobiecością i męskością, tym co duchowe i naukowe, ezo-
teryczne i  praktyczne, rozwojowe i  podstawowe, abstrakcyjne 
i liniowe. Pole pozwala na taką syntezę doświadczeń, by uczest-
nicy mogli zjednoczyć w sobie przeciwieństwa. 

O dziwo doktor Bartlett jest o wiele bardziej linearny i  lo-
giczny, a ja bardziej wielowymiarowa i intuicyjna, niż mogłoby 
się wydawać. Podczas warsztatów zamieniamy się rolami, tak że 
żadne w nas nie pozostaje cięgle w jednej z nich, a raczej jeste-
śmy wszystkimi aspektami, tak jak każdy. Świadomie wchodzi-
my w te przestrzenie, tak by nasi uczniowie mogli doświadczyć 
wszystkich aspektów pola i ucieleśnić jego nieodłączną złożoność 
i prostotę. Właśnie to niezwykłe połączenie tego, co intuicyjne, 
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z tym co logiczne, kulminacji serca i umysłu, synergii kobiecości 
i męskości i zjednoczenia przeciwieństw pozwala nam na prze-
kroczenie postrzeganych ograniczeń i  wkroczenie w  istnienie 
w postaci zdumiewających istot. 

Moja rola w usprawnianiu nauczania ME polega na uprasz-
czaniu tego, co złożone, i ucieleśnianiu możliwości dla każdego 
z  nas tak, byśmy mogli z  łatwością odwzorowywać różnorakie 
stany własnego wnętrza. Czasami wydaje się, że reprezentuję serce 
nauk, bezwarunkowo kochającą obecność, która odzwierciedla 
boski plan, a  czasami jestem logiką, pragmatycznie wyjaśniam 
naukową stronę cudów w zrozumiały sposób. Czasami też stroję 
sobie absurdalne żarty. Jestem każdym z  tych aspektów, ale nie 
jestem wyłącznie jednym z nich. Wszystko ma swój czas i miej-
sce i zapraszamy uczestników warsztatów do objęcia wszystkich 
aspektów istnienia. Duchowość jest praktyczna, a praktyczność 
jest elastycznością świadomości, a to z kolei jest uosobieniem ME. 

Odkąd zapoznałam się z polem ME w 2006 roku, moje życie 
zmieniło się dramatycznie zarówno w kwestiach niezwykłych, jak 
i codziennych. W niektórych kwestiach zmiany są tak wielkie, że 
już nie rozpoznaję osoby, którą byłam. Dzięki darom odzwier-
ciedlonym w ME odrzuciłam części mnie, które były jak maski 
i  persony, i  odnalazłam swoje nieodłączne ja. Przypomniałam 
sobie i stałam się swoją prawdziwą jaźnią. Nauczyłam się wcielać 
w życie świadomość skupioną na sercu. Przemieniłam trwały opór 
wobec zmian oparty na strachu i zwątpieniu w wewnętrzne zaufa-
nie, które wspiera mnie w rozwoju pełnego życiowego potencja-
łu. Poprzednio czułam się sparaliżowana niemożnością podjęcia 
decyzji, a  teraz naprawdę wiem, że zawsze mam wybór i nigdy 
nie stoję w miejscu. Bruzdy wyryte przez depresje i poczucie nie-
szczęścia są teraz wypełnione radością bez względu na zewnętrzne 
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okoliczności. Wiele z moich ograniczających sposobów na inte-
rakcję z życiem zostało znacząco odmienionych przez spotkanie 
z ME. To potężne, niesamowite pole przemiany nieustannie od-
zwierciedla mój świadomy potencjał i daje mi niezliczone możli-
wości tworzenia i odtwarzania życiowych doświadczeń. 

Z bezwarunkowym wsparciem, miłością i łaską pola ME po-
łączoną z osobistym oddaniem się potencjałowi mamy wolność 
wyboru przemiany. To my powodujemy zmiany, których do-
świadczamy, a ME wspiera ten wybór na każdym kroku. 

ME nauczyło mnie, by ufać samej sobie jako potężnemu, zna-
czącemu i wyjątkowemu przejawowi kosmicznej świadomości. 
Nauczyło mnie, by uwolnić się od przywiązań i ograniczeń, co 
pozwala na zmianę sytuacji życiowej. Nauczyłam się przemie-
niać pragnienia w realne doświadczenia.

Ponadto pole ME daje mi strategie doświadczania życia w inny 
sposób, bezzwłocznie. Pole ME pomogło mi wyleczyć się z choro-
by, jak i zmienić skrzywione postrzeganie samej siebie i poczucie 
bycia odłączoną od całości. Uznanie połączenia siebie z wszystkim 
tworzy naturalny rezonans, który pozwala nam dostąpić cudów. 

Ta możliwość to coś, co ME oferuje wszystkim, z tobą włącz-
nie. To pole nie odrzuca nikogo ani nie wybiera tych, którzy mogą 
korzystać z jego dobrodziejstw, a raczej z ciekawością  zaprasza każ-
dego, kto je napotka. Ciekawość to klucz do wrót indywidualnego 
i zbiorowego potencjału. Wystarczy ciekawość, żeby otworzyć świa-
domość na to, że transformacja w każdej chwili jest możliwa. 

ME to potężna trampolina dla rozwoju osobistego i wyższej świa-
domości. Jako technologia świadomości pole ME działa przez wspól-
ne mianowniki i kluczowe uniwersalne zasady, które, jeśli wykorzy-
stane, pozwalają pojedynczym osobom, wspólnotom i społeczeństwu 
rozwijać się, poddać, zamanifestować i ucieleśnić wyższą świadomość. 
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Ta książka nie tylko zaspokoi twoją ciekawość, ale też zainspi-
ruje cię do osiągnięcia łaski i bezwarunkowej miłości przez pole 
serca. Właśnie one są silnikiem i paliwem rakietowym napędza-
jącym ME. 

Ta książka dotyczy badań, ale przede wszystkim jest o poszu-
kiwaniach. Poszukiwanie to świadomość wyrażająca się przez 
ciekawość, zsynchronizowana z  bezgranicznym potencjałem. 
Dołącz do mnie w poszukiwaniu i odkrywaniu pola nieograni-
czonych możliwości. 
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5
Świadomość serca:

portal do Radości

Kiedy odchodzimy od logiki porównawczej na rzecz jedności skupionej 
wokół serca, znajdujemy nowe możliwości postrzegania 

i przewidywania doświadczeń dla naszego życia. 
Być może wszystkie ograniczenia w życiu biorą się 

z ograniczonego postrzegania życiowych perspektyw. 
– Glenda Green, Keys to Jeshua

Pole serca zapewnia nam bezpośredni dostęp do wewnętrznego 
głosu, wewnętrznej mądrości i wewnętrznej komnaty bezgranicz-
nego potencjału. Pole serca tworzy połączenie z kosmiczną świa-
domością. Nie ma żadnych ograniczeń, kiedy jesteśmy w kontak-
cie z polem serca, tak samo jak nie ma żadnych ograniczeń w ilości 
metod lub strategii zauważania, słuchania i mówienia z pola serca. 

Kiedy uwaga prowadzi nas w konkretne miejsce albo w miej-
sce znajdujące się w polu jakiejś osoby, nie porozumiewamy się 
tylko z tym miejscem lub przestrzenią. Porozumiewamy się z in-
formacją. Pomyśl, że wszystko w tym wszechświecie składa się ze 
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światła, informacji i rezonansu. Kiedy obserwujemy konkretną 
przestrzeń albo miejsce, tworzymy rezonans z  informacją osa-
dzoną w tym, co zauważamy. Sam fakt obserwowania informa-
cji w neutralnym stanie pozwala zaistnieć przemianie. 

Wzory zdają się zmieniać, kiedy obserwujemy konkretne 
miejsce lub przestrzeń z pola serca. Nie robimy właściwie nic 
poza obserwowaniem informacji, jednakże akt obserwowania 
wiąże obserwującego z  obserwowanym, a  to wpływa na rezo-
nans z informacją lub sposób jej wyrażenia. 

Informacja jest wzorem, który może być zawarty w  polach 
torsyjnych, które podobno istnieją wszędzie w kosmicznej świa-
domości [1]. Pole serca jest polem torsyjnym [2]. Wygląda jak 
obwarzanek złożony z dwóch wirujących pól, gdzie wewnętrz-
ne obraca się w  jedną stronę, a  zewnętrzne w  drugą. Między 
tymi polami torsyjnymi znajduje się wir, a w wirze informacja 
jako potencjał łączy się z obydwoma obejmującymi się polami. 
To tworzy moment inercji i  rozpędu zarazem, co pomaga in-
formacji wystrzelić poprzez próżnię jako forma, działanie i do-
świadczenie. Informacja jako możliwość tworzy doświadczenie 
bezpośrednio z pola serca. 

Pole serca nie jest fizycznym sercem, ale zawiera w sobie fi-
zyczne serce, ponieważ zawiera w sobie wszystko. 

Z badań Instytutu Matematyki Serca wynika, że:
Serce wytwarza najpotężniejsze, rytmiczne pole elektromagne-

tyczne ciała. W porównaniu z polem elektromagnetycznym mózgu 
pole serca ma około 60 razy większą amplitudę i przenika wszystkie 
komórki ciała. Magnetyzm jest około 5000 razy silniejszy od pola 
mózgu i może zostać wykryty wrażliwymi urządzeniami pomiaro-
wymi z odległości kilku metrów [3]. 
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Niewykluczone, że pole torsyjne serca jest pierwszą rzeczą, jaka 
powstaje, zanim pojawi się serce fizyczne, i wszystko jest emanacją 
tego pola torsyjnego. Kiedy nawiązujemy kontakt z polem serca, 
uzyskujemy dostęp do czystego potencjału, takiego jakim był, za-
nim zamanifestował się jako forma lub doświadczenie. 

Ze wszystkimi polami morficznymi można nawiązać kontakt 
przez pole serca. Jednym z powodów, by wejść na to pole, jest 
możliwość osiągnięcia stanu pełnego potencjału i neutralności. 
Poprzez pole serca możemy nawiązać kontakt nierozróżnionych 
stanów informacji i potencjału świadomości, zanim informacja 
przybierze formę i zdefiniuje się przez działanie, perspektywę i/
lub doświadczenie. Pole serca jest bramą do wszystkiego, co jest, 
i wszystkiego, czego można doświadczyć. 

Kiedy schodzimy na poziom serca, przeważnie nie czujemy, 
nie zauważamy ani nie myślimy o niczym, co ma związek z tym 
doświadczeniem, bo to jeszcze nie jest doświadczenie. Pole serca 
jest czystym potencjałem. Kiedy angażujemy się w interaktywne 
tworzenie rzeczywistości, robimy to z miejsca czystego poten-
cjału i neutralności, i  to jest właśnie pole serca. Dzięki niemu 
mamy dostęp do okoliczności umożliwiających transformację, 
bo docieramy do stanu istnienia przed opadnięciem fali. 

Tworzymy rezonans z wzorem, zanim ten wzór zostanie od-
dzielony, zidentyfikowany i nazwany jako konkretne doświad-
czenie. Jeśli pracujemy na przykład z kolanem, to nie jest tak 
naprawdę kolano, bo kolano jest czymś oddzielonym od całości, 
zidentyfikowanym i  nazwanym. Nazywanie tego wzoru stwa-
rza odpowiadające mu odniesienia, które ograniczają to, co jest 
dla tego kolana możliwe, przez wszystkie myśli i  przekonania 
towarzyszące krainie kolan. W  ich krainie nie ma zbyt wiele 



Metoda dwupunktowa

98

wolności, ale wolność nieograniczonych wyborów pojawia się, 
gdy bawimy się z kolanem jak z bezimiennym wzorem. 

Kiedy nie nadajemy czemuś nazwy ani etykietki, jest to 
tylko wzór informacji. Wzór staje się czystym potencjałem 
i w  swoim braku formy daje nam dostęp do równoważnych 
możliwości. To podejście umożliwia prawdopodobieństwo re-
alizacji przemiany. 

Fizyka świadomości serca jest tą samą fizyką pól torsyjnych, 
która wspiera działanie na odległość, uzdrawianie na odległość 
i  natychmiastowe podróże w  czasie, lewitacje, niewidzialność 
i nieograniczoną (darmową) energię. Fizyka pól torsyjnych jest 
powstającym modelem fizyki, która była dostępna od tysięcy lat. 
To fizyka nas samych. To fizyka miłości. 

Fizyka nas samych
Dobrze jest mieć ogólną wizję rozmaitych modeli fizycznych pre-
zentowanych tutaj, ponieważ pozwalają na wgląd w praktyczne 
aspekty kreacji rzeczywistości. Niektóre z  nich omawiam w  tej 
książce po to, by można było użyć ich do wspomagania naszych 
własnych umiejętności i stworzyć pożądane zmiany w życiu. 

Rozumienie fizyki zapewnia mapy podróży po wzorach świa-
domości. Pamiętaj jednak, mapy to nie terytorium, tylko raczej 
modele wyjaśniające świadomość, przydatne do poszerzania do-
świadczenia nas samych jako bezgranicznych istot. 

Ponadto zrozumienie fizyki pozwala nam ucieleśnić uważność, 
to, w jaki sposób możemy zauważać i doświadczać samych siebie 
w inny sposób. Opisana w tej książce fizyka pomoże nam zrozu-
mieć, jak zmiana i transformacja mogą zaistnieć natychmiastowo 
i jak, już od następnej chwili, życie może wyglądać inaczej. 
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Ogólne zrozumienie fizyki pól torsyjnych pomaga nam w rozpo-
znaniu własnej roli w świadomym połączeniu do pól morficznych 
i memów. Pola morficzne i memy to naczynia na świadomość, pola 
torsyjne informacji, która poprzez rezonans kształtuje i formuje na-
sze indywidualne (i wspólne) doświadczenia. 

Poniższe wyjaśnienia wpływają na pewne zasady fizyki pól tor-
syjnych i fizyki kwantowej oraz oferują uproszczone opisy interak-
tywnego tworzenia rzeczywistości. Ponadto ukazują wpływ indy-
widualnej perspektywy na tworzenie świadomego doświadczenia. 

Z  rozdziału drugiego dowiedzieliśmy się o  tym, że światło 
może być źródłem życia i  że wszystkie żyjące istoty, włączając 
w to ciebie i mnie, składają się z biofotonów, czyli światła. Do-
wiedzieliśmy się też, że biofotony stwarzają spójny hologram 
ciała, generują pola torsyjne i porozumiewają się z polami tor-
syjnymi aury. 

Następnie rozdział drugi opowiadał o  tym, że pola torsyjne 
zdają się być wszędzie we wszechświecie i  że przekazywanie 
informacji przez pola torsyjne nie jest ograniczone czasem ani 
przestrzenią. Pola torsyjne komunikują się z innymi polami tor-
syjnymi, bez względu na to gdzie są, i robią to błyskawicznie. 

W rozdziale trzecim omawialiśmy sposób organizacji infor-
macji w pola morficzne, które wpływają na nawyki poprzez re-
zonans morficzny. Memy także tworzą i wpływają na zaprogra-
mowane zachowania poprzez wirusowe przenoszenie myśli od 
osoby do osoby. Pojawił się wniosek, że zarówno pola morficzne, 
jak i memy używają pól torsyjnych, które znajdują się wszędzie, 
jako pojemników dla informacji i komunikacji. 

Z  rozdziału czwartego dowiedzieliśmy się, że wszechświat 
może być hologramem. Nic nie jest oddzielone, wszystko jest 
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połączone. Pamiętaj, każda część hologramu zawiera jego całość. 
Jeśli wszechświat jest hologramem, to i my nim jesteśmy. 

Jeśli składamy się ze światła (biofotonów), a tak właśnie jest, 
a  światło tworzy hologram ciała, który przekazuje informacje 
przez pola torsyjne, a  pola torsyjne znajdują się wszędzie, to 
zgodnie z  zasadą hologramu wszechświat także składa się ze 
światła, informacji i pól torsyjnych. 

Ponadto w rozdziale drugim omówiliśmy kosmiczną świado-
mość i jej nieograniczony potencjał. Stwierdziliśmy, że kosmicz-
na świadomość jest wszystkim i że wszystko pochodzi z niczego, 
czyli niezróżnicowanego potencjału świadomości. W  jaki spo-
sób nic staje się czymś? Jak to, co jest niewyodrębnione i bez-
kształtne, wyodrębnia się i nabiera kształtów?

Torsja jako świadomość wirująca w eterze
Fizyk Daniel Winter twierdzi, że odpowiedzią jest eter albo 
niematerialna substancja wszechświata. Eteryczny model Win-
tera, fizyka implozji, jest dobrze podsumowany w pouczającej 
książce Jana Wicherinka Souls Of Distortion Awakening. 

Daniel Winter prezentuje model nazwany „fizyką implozji”. 
Wnioskuje on, że cały wszechświat, cały świat materialny skła-
da się z jednej niematerialnej substancji zwanej eterem. Eter 
jest superprzewodzącą cieczą, która przepływa przez wszystkie 
materialne obiekty. Eteryczna próżnia to bardzo gęsty, ale po-
zbawiony tarcia przewodnik. Najlepszym porównaniem dla 
niematerialnej natury eteru jest superprzewodzący stan helu. 
Hel ochłodzony do temperatury poniżej 2 stopni Kelvina staje 
się supercieczą, co oznacza, że przedmioty mogą się w nim po-
ruszać, nie wywołując tarcia [4].
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Daniel Winter wierzy, że wiry, zawirowania i tornada w po-
dobnym do cieczy eterze są podstawowym budulcem materii. 
Jeśli eter przypomina ciecz, zachowuje się zgodnie z  zasadami 
hydrodynamiki [5].

Upewnijmy się, że zrozumieliśmy: zawirowania i tornada…. 
są podstawowym budulcem materii. Hmm? Pole torsyjne jest 
zawirowaniem. Pole torsyjne ma kształt tornada. Pole torsyjne 
jest torusem. Pole serca jest torusem. 

Torus jest wyjątkową formą opływową w hydrodynamice, po-
zwala, by ciecz płynęła spiralnie na zewnątrz i do wewnątrz po 
jednej powierzchni. Jest to bardzo stabilna forma opływowa. Jeśli 
wszechświat składa się z jednej uniwersalnej substancji, eteru, 
to właśnie forma tworzy różne i oddzielne rzeczy z uniwersalnej 
substancji. Torus to idealna, naturalna forma opływowa, dzięki 
której można stworzyć z eteru pozornie osobne jednostki, wystar-
czająco stabilne, żeby przetrwać [6].

Według modelu Wintera torus to pojemnik, przez który 
potencjał świadomości może doświadczyć samego siebie jako 
formy. Pola torsyjne wirują, a wirując, mnożą się. Wiele pól tor-
syjnych, czyli wehikułów kosmicznej świadomości zagnieżdża 
się razem, tworząc bryły platońskie albo figury geometryczne. 
W zależności od liczby połączonych pól torsyjnych kształty będą 
się zmieniać, dając początek różnym formom geometrycznym. 
Zagnieżdżanie się może trwać bez końca i tworzyć nieskończoną 
liczbę fraktalnych holonomicznych kształtów [7].

Według modelu implozyjnego:
Materia jest stabilnym wzorem przepływu wyłaniającego się 

z eteru. Przyjmuje geometryczne kształty z bezkształtnej energii, 
tworząc iluzję oddzielnych cząsteczek elektronowych w powło-
kach elektronowych i cząsteczkach jądra [8].
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Winter twierdzi, że elektrony w powłokach elektronowych od-
powiadają wirom zagnieżdżonym w platońskich symetriach. Uwa-
ża, że cząsteczki elektronów są tak naprawdę falami wirów [9].

Na czas czytania tej książki pomyśl o eterze, o niezróżnicowa-
nemu morzu potencjału świadomości. Eter, jako bezwarunkowa 
miłość, jest tym morzem potencjału bez mechanizmu doświad-
czania samego siebie. Wydaje się, że nie ma warunków pozwala-
jących miłości na poznanie samej siebie. 

Szukając sposobu na poznanie siebie, to, co jest bezwarunkową 
miłością i światłem, być może zaczęło tańczyć i wirować w swej 
własnej wibracji. Ten taniec albo wirowanie mogło wytworzyć 
pole torsyjne i być może z tego pierwszego powstały kolejne. Wie-
le pól torsyjnych zagnieździło się razem, dając początek odbiciom 
i geometrii spójności, tworząc naczynie, do którego miłość jako 
światło może przelać siebie, żeby doświadczyć siebie samej przez 
wyróżnienie się z nieskończonych możliwości. 

Załamanie funkcji fali 
i nasza świadomość

Załamanie funkcji falowej to popularne określenie z dziedziny 
fizyki kwantowej, wywodzące się ze słynnego eksperymentu 
z podwójną szczeliną,  spopularyzowanego przez fizyka Richar-
da Feynmana. Ten eksperyment ukazuje, że materia i  energia 
mogą przejawiać cechy zarówno fali, jak i cząsteczek [10].

W dużym skrócie naukowcy badali naturę elektronu i chcie-
li sprawdzić, czy był cząsteczką czy falą. Kiedy znajdowali się 
w pomieszczeniu, elektron zachowywał się jak cząsteczka, co po-
twierdziło ich oczekiwania. Kiedy jednak opuścili pomieszczenie 
i nie obserwowali elektronu, tylko nagrywali go kamerą wideo, 



Świadomość serca

103

zachowywał się jak fala. Naukowcy odkryli, że oczekiwania obser-
watorów załamały funkcję falową, zmieniając ją z prawdopodob-
nego stanu fali w ustalone formy cząsteczek. Wywnioskowali, że 
faktycznie, to świadomość obserwatora załamuje funkcję falową. 

Dlaczego przejmujemy się tym, co robi cząsteczka i czy faluje 
wtedy, gdy na nią nie patrzymy? Kiedy zrozumiemy, że nasze 
obserwacje i  oczekiwania faktycznie wpływają na zachowanie 
rzeczywistości, będziemy mogli z większą mocą bawić się w in-
teraktywne tworzenie rzeczywistości. Rzeczywistość nie jest ani 
cząsteczką, ani falą. Jest jednym i drugim i żadnym z nich jed-
nocześnie, a jako współtwórcy o kosmicznej świadomości wpły-
wamy na to, jakie przybierze kształty.

Podobnie w czasie naszej nieustannej obserwacji rzeczywisto-
ści raz po raz załamujemy funkcję fali do stanu braku zmiany. 
Postrzegamy przez te same soczewki uważności i  to załamuje 
funkcję fali ze stanów rozmaitych możliwości do tych, które 
wybraliśmy do obserwacji. Postrzeganie przez ograniczone so-
czewki uważności jest pełne uprzedzeń, bowiem filtrują one to, 
co jesteśmy w stanie dostrzec i czego doświadczyć. 

To, jak postrzegamy życie, jest wynikiem tego, w  jaki spo-
sób załamujemy funkcje fali. Nasze perspektywy, obserwacje, 
opinie, myśli i  przekonania nieustannie załamują funkcje fali 
z nieskończonych możliwości do stanów prawdopodobieństwa, 
do tego, co faktycznie obserwujemy i postrzegamy jako nasze 
doświadczenie. Widzimy to, co spodziewamy się zobaczyć i nie-
ustająco i konsekwentnie załamujemy funkcję fali. 

Kiedy bawimy się w potężnym polu morficznym takim jak 
ME, zakładamy, że robimy coś przeciwnego do załamywania 
funkcji fali z  opartej na cząsteczkach, ustalonej, niezmiennej 
rzeczywistości o  ograniczonej perspektywie. Przekształcamy 
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funkcję fali z rzeczywistości o pojedynczej przyczynie, która jest 
stanem bez zmian i bez elastyczności, w stany możliwości opar-
te na falach albo stan przepływu [11]. Z tego stanu falującego 
przepływu możemy zrobić coś, co nazywamy drugim słabym 
załamaniem funkcji fali w  nową konfigurację świadomości, 
nowy stan zmiany. Jesteśmy w  stanie przemieścić się ze stanu 
bez zmian i bez elastyczności do stanu przepływu, do nowego 
stanu przemiany lub transformacji. 

Załamywanie funkcji fali następuje, ilekroć dokonamy wy-
boru. Wyobraź sobie, że pole potencjału świadomości jest spój-
ną mieszanką nieskończonej informacji i  niezróżnicowanego 
potencjału. Potencjał świadomości zawiera w  sobie wszystko 
i  nie odrzuca niczego. Z  tego spójnego, niezróżnicowanego, 
nieskończonego pola, które przypomina spokojne morze poten-
cjału, odległe możliwości powstają jak fale w przestrzeni, która 
oddziela podgrupy od całości. Te podgrupy pozostają częścią 
całości, ale mają cechy ruchomych fal i mogą zostać wytropione 
przez intuicyjną prawą półkulę mózgu. Fale możliwości wyła-
niające się ze stanu oddzielenia stają się coraz bardziej prawdo-
podobne, bo niektóre z nich mają większą gęstość i są bardziej 
obciążone informacjami niż inne. Ciężkie fale możliwości stają 
się stanami prawdopodobieństwa, które jeszcze łatwiej mogą 
się załamać. Kiedy pozwalamy, żeby to lewa, logiczna półkula 
dokonała wyboru z  punktu widzenia obserwatora, następuje 
załamanie funkcji fali z wielu prawdopodobnych stanów do rze-
czywistości. Przypomina to kroplę wody łączącą się z piaskiem. 
Fala przemienia się w cząsteczkę jako świadomość poprzez indy-
widualną obserwację, załamuje funkcję fali i powstaje materia, 
forma i doświadczenie. 
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Załamanie funkcji fali i pola torsyjne
Jak już wiemy, pola torsyjne są wszędzie, nawet w naszych oso-
bistych polach [12].

Kiedy załamujemy funkcję fali i przekształcamy prawdopodo-
bieństwo w  rzeczywistość z naszej zdefiniowanej, osobistej per-
spektywy (cząsteczka rzeczywistości), ta cząsteczka perspektywy 
elektronu ma swój pęd (moment pędu perspektywy). Każda per-
spektywa albo pęd cząsteczki daje początek polu torsyjnemu [13].

Osobista perspektywa, przedstawiona i odzwierciedlona w za-
łamaniu funkcji fali, także stworzy pole torsyjne, zakodowane 
jako część świadomości zbiorowej. Jak już wiemy, pola torsyjne 
mogą wysyłać i odbierać informacje wszędzie i w każdej chwili. 
W takim razie nasza osobista perspektywa tworzy pole torsyjne 
z  zakodowaną informacją na temat naszego punktu widzenia. 
To pole torsyjne następnie łączy się z polami eteru, uniwersalnej 
tkaniny świadomości. Nasze wyjątkowe podejście do życia zo-
staje zakodowane w hologramie. 

Dzięki polom torsyjnym inni mogą rezonować z  naszymi wy-
borami, myślami, emocjami i utrzymywanymi stanami. Być może 
dlatego nasze osobiste myśli, emocje, wybory i rezonans wywierają 
wpływ na świat. To rzuca nowe, ekscytujące światło na słynną maksy-
mę Mahatmy Gandhiego: Bądź zmianą, którą chcesz ujrzeć w świecie. 

Kiedy stajemy się zmianą, którą chcemy ujrzeć, hologram 
osobistego świetlistego ciała emituje pola torsyjne oparte na pę-
dzie konkretnych elektronów albo osobistego punktu widzenia. 
Zmień pęd, a zmienisz prawdopodobieństwo wydarzeń dla sie-
bie i świadomości zbiorowej. 

Nasze myśli, emocje i  wybory nie są zawieszone w  próżni, 
wpływają na to, co jest wyrażone przez próżnię nieskończonego 
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potencjału. To, jak załamujemy funkcje fali i jak ją potem przy-
wracamy, ma wpływ na wszystko, bo wszystko jest połączone 
i  zsynchronizowane przez wzajemną komunikację pól torsyj-
nych miedzy sobą i ze wszystkim. 

Nasze osobiste punkty widzenia, które mogą zmienić się 
w mgnieniu oka, wywierają wpływ, który dociera do świadomo-
ści zbiorowej. Efekt fali nie ma granic, tak samo jak kosmiczna 
świadomość jest nieograniczona w swoim potencjale. 

Zabawa na falach zmienia pływ i prąd
Niektórzy twierdzą, że cofnięcie procesu załamania funkcji fali 
następuje naturalnie, kiedy się bawimy. Zabawa sprawia, że znaj-
dujemy się w sercu i możemy obejść linearny, logiczny i analitycz-
ny mózg, który tworzy rzeczywistość na podstawie tego, co zna. 
Logiczna część mózgu szufladkuje i segreguje informacje. Sortuje 
informacje na podstawie podobieństw, kategoryzując i organizu-
jąc wszystko, co napotka. Zauważa to, co jest takie samo, a nie to, 
co jest inne. Ta część naszej świadomości oddziela, identyfikuje i na-
zywa. Linearna, logiczna, lewa półkula jest seryjnym procesorem, 
zdolnym śledzić tylko kilka informacji naraz. Jako taka, utrzymuje 
porządek w rzeczywistości przez załamywanie funkcji fali z wielu fal 
możliwości do jednego wyboru. Każdy wybór zdaje się podążać za 
wcześniejszym wyborem w linearny sposób, po kolei. 

Rozumująca lewa półkula decyduje, co postrzegać w oparciu 
o to, co już wie, czyli zauważa tylko to, co znajome, i tylko tego 
można w rezultacie doświadczyć. Lewa półkula zdaje się być zarzą-
dzana przez oddzielającą, cząsteczkową rzeczywistość. Lewa pół-
kula to mechanizm, który wybiera. Skupia uwagę na pojedynczej 
kropli wody, która oddzieliła się od pozostałych i wsiąkła w piasek. 
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Lewa półkula załamuje funkcję fali, postrzegając w ograniczony 
sposób, widzi tylko to, co spodziewa się zobaczyć. 

Kiedy uczymy się poszerzać świadomość i wchodzić w  stan 
zabawy, poza granicami oczekiwań, planów czy przywiązania do 
rezultatów, poza granicami tego, co spodziewamy się zobaczyć, 
poza granicami myślenia, wchodzimy do krainy świadomości 
prawej półkuli. Postrzegając przez intuicyjną prawą półkulę, 
możemy łatwo cofnąć załamanie funkcji fali w  rozmaite fale 
możliwości, które czekają na dalsze rozpoznanie. 

Intuicyjna, prawa półkula mózgu jest procesorem równoległym, 
co oznacza, że potrafi jednocześnie śledzić wiele fal możliwości. 
Prawa półkula widzi wzory informacji jako prawdopodobieństwa, 
zanim zostaną urzeczywistnione. Przemawia językiem pełnym sym-
boli i wzorów. Śledzi połączenia, które zazwyczaj umykają seryjne-
mu procesorowi lewej półkuli. Prawą półkulą zdają się zarządzać 
fale przeplatających się sieci prawdopodobieństwa. Potrafi śledzić 
wiele fal, zanim staną się kropelkami wyboru na piasku. 

Wchodząc w pole serca, wchodzimy w spójny stan świado-
mości, omijając podziały i  ograniczenia umysłu i  dostępując 
totalnej świadomości, zanim fala się załamie. 

Zmierzamy bezpośrednio do morza potencjału, który znajduje 
się w polu serca. Podłączamy się do potencjału świadomości przez 
najbardziej autentyczną część nas samych, która zna sama siebie jako 
całość, bezgraniczną, ponadczasową i  bezwymiarową. Osiągamy 
spójność w zjednoczonym polu, kiedy wkraczamy w świadomość 
serca. W stanie świadomości serca nie da się nic robić. To odmienny 
stan świadomości, który staje się wehikułem nowej rzeczywistości 
opartej na jedności, miłości i bezgranicznym potencjale. 

Wchodzenie w  pole serca o  kształcie torusa jest łatwe jak 
oddychanie. Zazwyczaj nie myślimy o  oddychaniu, a  jednak 
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oddychamy. Podobnie często nie zauważamy, kiedy jesteśmy 
w polu serca, a kiedy nie. Zauważanie świadomości skupionej 
na sercu pomaga nam wchodzić w  stan łaski konsekwentnie 
i bez wysiłku. A w tym stanie najłatwiej o transformację. 

Praktyczna zabawa 
– wchodzenie w pole serca

•	 Weź wdech. Podczas wydechu rozluźnij swoje ciało. Opuść 
ramiona i pozwól, żeby twoja uwaga rozluźniła się w centrum 
twojego fizycznego ciała. Zauważ spokój, nieruchomość, brak 
myśli. Z tej przestrzeni zwróć uwagę na to, co zauważasz. Ja-
kie informacje wypływają z twojej wewnętrznej istoty?

•	 Zadaj otwarte pytanie, takie jak: co bym zauważył, gdyby 
moja świadomość wróciła w pole serca? albo: gdzie się znaj-
duję w stosunku do pola serca? Idź za tą uwagą i połącz się 
z nią. Z tej przestrzeni zwróć uwagę na to, co zauważasz. 

•	 Wyobraź sobie, że jesteś polem serca. Elektromagnetyczne 
pole serca to pierwsza rzecz, która wyłania się z próżni. W ta-
kim razie zawsze jesteś w swoim sercu. Uważność sprawia, że 
jesteśmy z polem serca w rezonansie lub nie.

•	 Wyobraź sobie windę. Zobacz, jak miniaturowa wersja ciebie 
wchodzi do windy i drzwi się zamykają. Wciśnij guzik dół. 
Podążaj za świadomością, kiedy winda zjedzie w dół twojej 
głowy, przez gardło, a nawet niżej, do wnętrza klatki piersio-
wej. Otwórz drzwi. Zwróć uwagę na to, co zauważasz, kiedy 
wychodzisz z windy do przestrzeni poza przestrzenią. 

•	 Poświęć chwilę, żeby wczuć się w  coś lub kogoś, kogo ko-
chasz. Poczuj to połączenie. Zauważ uczucie i  pozwól mu 
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rozprzestrzenić się po całym ciele. Zaproś uczucie do środka 
pola torsyjnego serca i poproś, żeby do ciebie przemówiło.

•	 Zrozum, że pole serca jest połączone ze wszystkim. Uświadom 
sobie, że nie jesteś oddzielną istotą ani ciałem. Wyobraź sobie, że 
jesteś jak musująca pastylka witaminy C i czujesz, jak poczucie 
oddzielenia rozpuszcza się tak jak tabletka w wodzie. Zauważ, 
że masz wrażenie wpadania i  rozprzestrzeniania się jednocze-
śnie. Nie ma żadnego oddzielenia między tobą a  wszystkim 
innym. Zapytaj serce, co by ci powiedziało, gdybyś miał go 
teraz posłuchać. 

•	 Zaszalej! Wyobraź sobie zjeżdżalnię wodną prowadzącą z głowy 
do pola serca, zobacz, że twoje gałki oczne wyskakują z czaszki, 
zjeżdżają w dół i wpadają z pluskiem do basenu. Kiedy się wy-
nurzą, zwróć uwagę na to, co widzisz w polu serca. 

•	 Zwróć uwagę na ciągły przepływ myśli z mózgu lub w świa-
domości, ale nie przywiązuj się do nich. Im więcej mamy 
myśli, tym mniej słuchamy serca. Zobacz myśli, jakby były 
przepływającymi chmurami. Nie przywiązuj się do nich, tyl-
ko obserwuj z ciekawością, ale bez osądzania. Obserwowanie 
myśli i  doświadczeń bez osądzania utrzymuje nas w  stanie 
świadomości skupionej w sercu. 

•	 Zwróć uwagę na autentyczne pragnienia. Pragnienia wyła-
niają się z pola serca i są znacznikami, które skupiają uwagę. 
Pragnienia to język, jakim serce do nas przemawia. Kiedy ich 
słuchamy, wchodzimy w przepływ, w którym pragnienia ma-
terializują się i stają doświadczeniami. 

•	 Zaufaj sobie. Jednym ze sposobów na zauważanie, mówienie 
i  słuchanie z  serca jest zaufanie do samego siebie. Im bar-
dziej rozwiniesz to zaufanie, tym bardziej serce będzie cię 
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prowadzić w podróży przez świadomość. Im bardziej rezonujesz 
z zaufaniem, tym bardziej twój umysł będzie podążał za inteli-
gencją serca. 

•	 Odpuść poczucie niebycia w sercu. Pamiętaj, że myśl o pro-
blemie może stać się problemem. Zapytaj siebie: gdybym wie-
dział, co mogę zauważyć, słuchając serca, bez względu na to, 
co ktoś mógłby zasugerować, jakie metody wpadania w pole 
serca mógłbym odkryć?

Warto odkryć, że pole serca to przestrzeń bez przestrzeni, czyli 
coś, w co nie można dosłownie wpaść. Jest to raczej coś, w czym 
jesteś, ale twoja uwaga od tego odeszła. Czasami łatwiej jest 
wyobrazić sobie pole serca rozpościerające się wokół ciebie jak 
różowy bąbel bezwarunkowej miłości. Zwróć uwagę na uczucie 
rozprzestrzeniania się, kiedy jesteś w środku tego bąbla. 

Na początku wiele osób nie czuje niczego, wpadając w pole 
serca, ale często pojawia się fala czystej radości emanującej 
z morza potencjału. Stan radości oznacza powrót do naszego na-
turalnego stanu bycia czystą świadomością, a jej nieskończony 
potencjał przepływa przez nas bez żadnego oporu. Radość może 
pojawić się bez względu na warunki zewnętrzne i jest potężnym 
i łaskawym efektem ubocznym świadomości skupionej w sercu. 

Swój pełny potencjał możemy osiągnąć, jeśli wykroczymy 
poza perspektywę tego, co wydaje się nam, że wiemy, i wejdzie-
my w pole serca. Sztywne trzymanie się poglądów i przekonań 
na jakikolwiek temat tworzy ograniczające parametry, które 
uniemożliwiają rozprzestrzenienie się w wymiarze nieokreślono-
ści, gdzie wszystko jest możliwe. 
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Otwierając się na niewiedzę, otrzymujemy dostęp do wszyst-
kiego, co wykracza daleko poza to, o czym mamy blade pojęcie. 

Z rozległej przestrzeni niewiedzy nasza świadomość przenosi 
się od ograniczonej perspektywy, do tego, co nie ma perspek-
tywy ani ograniczeń. Niewiedza otwiera drogę do poznania 
wszystkiego. 
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