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Książkę dedykuję wszystkim ludziom
otwartym na tworzenie lepszego świata,
przyjaznego każdej istocie, opartego
na miłości i dążeniu do wewnętrznego
rozwoju.
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Wstęp

a wstêpie chcia³bym przedstawiæ czytelnikom niezwyk³¹
historiê powstania tej ksi¹¿ki, poniewa¿ jest ona naprawdê osobliwa. Wszystko zaczê³o siê na pocz¹tku marca 2006
roku, kiedy uzyska³em pierwszy kontakt telepatyczny z istotami z hierarchii duchowej. Po kilku dniach od tego zdarzenia
zaczê³y pojawiaæ siê w mojej g³owie samoistne myœli, które
w pewnym sensie by³y zal¹¿kiem niniejszej pracy. Byæ mo¿e
by³y to podpowiedzi telepatyczne, takie ciche podszepty, aby
wzbudziæ twórczy niepokój. Tak siê te¿ sta³o – zacz¹³em zastanawiaæ siê jaki temat podj¹æ, lecz w trakcie rozmyœlañ nic konkretnego nie przychodzi³o mi do g³owy. Postanowi³em zadaæ
w tej sprawie pytanie istotom duchowym. Dosta³em odpowiedŸ,
¿e w kolejnych przekazach otrzymam tytu³ ksi¹¿ki oraz treœæ
wszystkich rozdzia³ów, przy czym ka¿dy przekaz bêdzie jedynie pewn¹ czêœci¹ materia³u, a resztê mam napisaæ sam. Poczu³em wielkie wyzwanie, a jednoczeœnie spore zaskoczenie,
poniewa¿ nigdy dot¹d nie mia³em ¿adnych doœwiadczeñ literackich, nie napisa³em ¿adnej ksi¹¿ki ani artyku³u do prasy,
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a tu nagle mam zostaæ pisarzem. Przez lata zajmowa³em siê
biznesem, prowadzi³em du¿¹ firmê produkcyjn¹ z bran¿y budowlanej, która póŸniej przekszta³ci³a siê w firmê handlow¹,
co sprawi³o, ¿e teraz mam o wiele wiêcej wolnego czasu. Prowadz¹c firmê, przez d³ugi czas uwa¿a³em, ¿e celem mojego
¿ycia jest osi¹gniêcie sukcesu w pracy zawodowej. Wkrótce
jednak odkry³em, co w rzeczywistoœci oznacza dla mnie sukces. W³asna firma, zabezpieczenie finansowe to by³o coœ, czego wtedy chcia³em. Dziœ wiem, ¿e tak jak wiele rzeczy w naszym
¿yciu, s¹ to sprawy przemijaj¹ce i nietrwa³e. Nie wszystko, co
uznajemy za sukces materialny, jest szczêœciem duszy. Bo choæ
aspekt materialny w naszym œwiecie jest wa¿ny, nie wyczerpuje on jego natury. S¹dzê, ¿e je¿eli coœ we w³asnym wnêtrzu
nak³ania nas do dzia³ania dla dobra innych i zostanie potraktowane powa¿nie, to da nam to zadowolenie. W pewnym sensie jest to obowi¹zek, jaki mamy wobec œwiata i wobec innych
dusz. Wydaje mi siê, ¿e w obecnych czasach u wielu ludzi pojawia siê uczucie niepowodzenia i znu¿enia ¿yciem wtedy, kiedy nie robi¹ nic dla innych. Ja równie¿ od jakiegoœ czasu czu³em
podœwiadomie, ¿e muszê zrobiæ w ¿yciu coœ innego, ¿e nie to
zajêcie, które wykonujê, jest dla mnie g³ównym celem ¿yciowym. To, ¿e od dawna interesowa³em siê wszelk¹ wiedz¹ niekonwencjonaln¹, nie spowodowa³o jednak prze³omu w moim
¿yciu. Dopiero po kontakcie z istotami duchowymi coœ siê
zmieni³o. Na to wydarzenie w istocie czeka³a moja podœwiadomoœæ. Istoty duchowe powiedzia³y mi, ¿e nie powinienem
martwiæ siê o treœæ, mam pos³u¿yæ siê intuicj¹, ona bêdzie
najlepszym sterem. Dowiedzia³em siê równie¿, ¿e ksi¹¿ka bêdzie popularna w kraju i za granic¹, co wywo³a³o we mnie lekkie niedowierzanie i pewnego rodzaju zdziwienie. Powiedzia³y
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mi tak¿e, ¿ebym skupi³ siê na œcie¿ce rozwoju duchowego, aby
móc dalej rozwijaæ swoj¹ duszê: „Bêdziesz zdobywa³ wiedzê
oraz bêdziesz szkoli³ tych, którzy jej potrzebuj¹, zosta³o niewiele czasu do nadchodz¹cych zmian, wiêc musisz siê dobrze
przygotowaæ na to, co nadejdzie. Uwierz w siebie, w to co masz
w sobie najlepszego, jesteœ tu po to, aby to wykorzystaæ, powodzenia”. To by³a zachêta z ich strony, abym wzi¹³ siê do pracy
i zbytnio siê nie przejmowa³. Tak wiêc wzi¹³em siê do pracy.
Oczywiœcie zdajê sobie sprawê z powagi tego wyzwania, poniewa¿ nie jestem pisarzem i s¹ to moje pierwsze kroki w tej dziedzinie. Ale nie chodzi tutaj o to, aby ksi¹¿ka ta by³a jakimœ
literackim szczytem, tylko o przekazanie wiedzy merytorycznej w mo¿liwie prostym jêzyku, zrozumia³ym dla wszystkich.
Doceniam tak¿e wagê wydarzeñ, które tocz¹ siê obecnie oraz
bêd¹ siê rozgrywa³y za kilka lat i chcia³bym czytelnikom prosto i zrozumiale je opisaæ. Czasu nie zosta³o ju¿ du¿o, a bardzo
wielu ludzi na naszej planecie nie wie, co tak naprawdê siê
dzieje i co bêdzie siê dzia³o w przysz³oœci. Ja wierzê, ¿e wydarzenia te radykalnie odmieni¹ nasz¹ œwiadomoœæ i sposób ¿ycia
na naszej planecie. Myœlê, ¿e równie¿ wy, czytelnicy, po przeczytaniu tej ksi¹¿ki uwierzycie w realnoœæ tego, co piszê.
Zatem, aby nie marnowaæ czasu, wzi¹³em siê do pracy. Od
marca do paŸdziernika 2006 roku zosta³a mi podyktowana
przez istoty duchowe treœæ do prawie wszystkich rozdzia³ów
ksi¹¿ki. Przekaz wygl¹da³ w ten sposób, ¿e po odpowiednim
odprê¿eniu i wyciszeniu umys³u oraz wejœciu w tzw. kana³
transmisji (tak ja to nazywam) w moim umyœle pojawia³ siê
jakby cichy g³os w postaci p³yn¹cej myœli. Istota duchowa przedstawia³a mi siê i zaczyna³a dyktowaæ materia³. W trakcie przekazu mog³em równie¿ w ka¿dej chwili zadaæ swoje pytanie,
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które zadawa³em mentalnie oraz pisz¹c na kartce. W ten sposób mog³em prowadziæ interaktywny dialog z istot¹ duchow¹.
W tym miejscu pragnê podziêkowaæ fundacji „Œwiadomoœæ
Ziemi”, bo w³aœnie dziêki niej nauczy³em siê prostej techniki
kontaktu telepatycznego z istotami duchowymi. Wszystkich,
którzy chcieliby nauczyæ siê tej metody, zapraszam na stronê
internetow¹ fundacji – (http:\\www.swiadomosc – ziemi.org).
Na pocz¹tku mia³em pewne w¹tpliwoœci, taka wewnêtrzna
cicha walka myœli, jednak wkrótce siê ich pozby³em. Poszczególne rozdzia³y dyktowa³y mi istoty zajmuj¹ce ró¿ne miejsce
w hierarchii, w³¹cznie z logosem wszechœwiata. Nie chcia³y
jednak, abym ujawnia³ ich imiona, poniewa¿, jak mi powiedzia³y, imiona mog¹ byæ ró¿nie kojarzone przez ludzi, a ponadto istoty przybiera³y wiele ró¿nych imion w trakcie swej
ewolucji. Tak naprawdê, w œwiecie duchowym imiona nie s¹
potrzebne, istoty rozpoznaj¹ siê po rodzaju energii, jak¹ reprezentuj¹. Chcia³bym tak¿e czytelnikom wyjaœniæ w skrócie
strukturê hierarchii duchowej, z której wywodz¹ siê istoty przekazuj¹ce mi wiedzê. Otó¿, aby przedstawiæ strukturê, trzeba
zacz¹æ od najwy¿szego, czyli od Boga przez du¿e B albo, inaczej
mówi¹c, Pierwotnej Energii Twórczej, od której wszystko siê
zaczê³o i dziêki której proces tworzenia jest p³ynn¹ ewolucj¹
inteligentnej energii duchowej. Zapewne ka¿dy s³ysza³ kiedyœ
przynajmniej raz takie powiedzenie: „siedem œwiatów”. To powiedzenie jest pozosta³oœci¹ staro¿ytnej wiedzy sprzed 12 tys.
lat, która obecnie jest na nowo odkrywana i doceniana. Te
„siedem œwiatów” to w rzeczywistoœci siedem wszechœwiatów kr¹¿¹cych wokó³ centralnego wszechœwiata, które istniej¹
w wielkim multiwersie istnienia. Przestrzennie ca³oœæ kr¹¿y
wokó³ wszechœwiata centralnego w postaci siedmiu p³askich
12

pierœcieni, które pogrubiaj¹ siê przy krawêdziach zewnêtrznych.
Niedawne naukowe pomiary pierwotnego promieniowania podczerwonego daj¹ wyniki bardzo równomierne, co oznacza strukturê p³aszczyznow¹, i potwierdzaj¹ taki rozk³ad materii. Kiedyœ
staro¿ytni wierzyli, ¿e œwiat jest p³aski, lecz maj¹c tylko szcz¹tki
jeszcze starszej wiedzy, odnosili to do naszej Ziemi, a w rzeczywistoœci chodzi³o o p³aski wszechœwiat. W ka¿dym wszechœwiecie Pierwotna Energia Twórcza oddzieli³a od siebie swój
archetyp. Tak jak w modlitwie „Bóg z Boga, œwiat³oœæ ze œwiat³oœci” Bóg oddzieli³ od siebie czêœæ energii albo inaczej – œwiat³oœci. Ta oddzielona czêœæ jest to tzw. logos wszechœwiata lub
inaczej Bóg wszechœwiata, póŸniej mamy logosy galaktyczne
oraz logosy planetarne. Pomiêdzy ka¿dym logosem istnieje
bardzo rozbudowana hierarchia istot duchowych, które maj¹
do wykonania ró¿ne zadania i postawione ró¿ne cele. Wœród
nich s¹ równie¿ anio³owie i archanio³owie w swojej ewolucji
niewcielaj¹cy siê nigdy w fizyczne cia³o. W naszym œwiecie
wszystko jest nadzorowane przez duchow¹ hierarchiê, która
pozostaj¹c ukryta za zas³on¹, zaprojektowa³a wskazówki dla
naszego przebudzenia i wzrastania w ewolucji œwiadomoœci.
Muszê powiedzieæ, ¿e oni, jako prowadz¹cy – odpowiedzialni
za ca³y wszechœwiat, s¹ pe³ni oczekiwañ co do nastêpstw, jakie
wydarzenia duchowej przemiany na naszej planecie spowoduj¹ w kosmicznym porz¹dku. Jest jeszcze jedna istotna sprawa: niektóre z istot duchowej hierarchii by³y wcielone w ludzkie
cia³a w ró¿nych okresach ziemskiej historii, st¹d czasami ró¿ne imiona tych samych istot, które kilka razy przechodzi³y
proces wcielania w cia³o cz³owieka. Oczywiœcie ten opis hierarchii duchowej, który poda³em, jest bardzo uproszczony
i skrótowy. Oprócz tego w centralnym wszechœwiecie istnieje
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ca³e mnóstwo duchowych istot z Rajsk¹ Trójc¹ na czele. Mo¿na by tu jeszcze wiele napisaæ na ten temat, ale jest to w zasadzie materia³ na odrêbn¹ ksi¹¿kê. Tutaj nie mam zamiaru
udowadniaæ istnienia œwiatów duchowych oraz zwi¹zków ludzi z istotami pozaziemskimi. Na ten temat zosta³y ju¿ napisane tysi¹ce ksi¹¿ek, ja przyjmujê to za pewnik. Sceptyków
natomiast sk³aniam do polemiki z tymi, którzy wierz¹ wytrwale
w to, co oœmiesza wspó³czesna cywilizacja, powoduj¹c tym samym podtrzymanie starych dogmatów, które s¹ jej wygodne.
Chcia³bym powiedzieæ, drodzy czytelnicy, ¿e ¿yjemy w jednym z wielkich prze³omowych okresów historii. Ludzkoœæ przesz³a wiêcej przemian w ostatnim stuleciu ni¿ w poprzednich dwu
tysi¹cach lat. Cywilizacja zmienia kurs wtedy, kiedy nowe punkty
widzenia rzeczywistoœci przemieszczaj¹ ludzkie myœlenie na
nowe tory rozwoju. ¯yczy³bym wszystkim czytelnikom, aby ta
ksi¹¿ka sta³a siê katalizatorem dla zmiany œwiadomoœci i przewartoœciowania wielu spraw, z którymi ka¿dy cz³owiek ma codziennie do czynienia. Pragn¹³em zachowaæ przekazy w ich
oryginalnej formie, tak jak zosta³y mi przekazane. Myœlê, ¿e
w tej formie bêd¹ one bardziej oddzia³ywa³y na wasz¹ œwiadomoœæ. S¹ proste w odbiorze, nie zawieraj¹ bowiem trudnej terminologii. Dla odró¿nienia, wszystkie przekazy napisane s¹
kursyw¹.
I jeszcze coœ, o czym nie mogê zapomnieæ, a chcia³bym wam
to przekazaæ. Gdzieœ kiedyœ przeczyta³em, ¿e kto otrzymuje
wiedzê duchow¹, musi siê ni¹ dzieliæ z innymi, takie jest prawo
kosmiczne – i zrozumia³em wtedy, dlaczego istoty nakazywa³y
mi pisaæ ksi¹¿kê. Chcia³bym z ca³ego serca podziêkowaæ im za
to, a w szczególnoœci za przekazan¹ wiedzê, która, jak myœlê,
pomo¿e ludziom wiêcej zrozumieæ w obecnej i przysz³ej rze14

czywistoœci. Drodzy czytelnicy, powiem tak – prawdê rozumie
najpierw jednostka, a wiêkszoœæ odbiera j¹ póŸniej, tak przynajmniej by³o dotychczas. Jednak teraz nadesz³y czasy, aby
zastosowaæ takie metody nauczania i w taki sposób przekazywaæ now¹ wiedzê, ¿eby wszyscy bez wzglêdu na sw¹ wrodzon¹
naturê zrozumieli tê wiedzê. Pomimo ¿e niektóre koncepcje mog¹
dziœ wydawaæ siê niepojête, powinniœcie je zaakceptowaæ z ca³ego serca i nie odrzucaæ tylko dlatego, ¿e intelekt i racjonalny
umys³ nie mog¹ ich zrozumieæ i skatalogowaæ. Nied³ugo wszyscy ludzie to zrozumiej¹, bowiem transformacja duchowa naszej planety i ludzi ju¿ siê zaczê³a. Teraz bardziej ni¿ kiedykolwiek
w historii, Si³y Œwiat³a duchowej hierarchii poprzez ró¿ne osoby
na ca³ej planecie przekazuj¹ duchowe aksjomaty, aby mo¿liwe
sta³o siê uaktywnienie naszego boskiego aspektu. Je¿eli ksi¹¿ka ta choæby w ma³ym stopniu przyczyni siê do zmiany waszej
œwiadomoœci i odpowie na niektóre pytania, jakie nosicie w sercu, spe³ni swój cel. Moim cichym marzeniem by³oby, aby ta
ksi¹¿ka sta³a siê dla was, drodzy czytelnicy, takim ma³ym drogowskazem w trakcie przejœcia do Ery Wodnika.

Amadeusz Szymura
GRUDZIEÑ 2006
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ROZDZIAŁ 1.

Oczyszczenie
ie bez powodu pierwszy przekaz, który otrzyma³em, dotyczy oczyszczenia. Tak naprawdê niewielu ludzi zdaje sobie sprawê, jak wa¿ne dla zdrowia fizycznego i duchowego jest
oczyszczenie cia³a. W starym powiedzeniu, które mówi: „Jesteœ
tym, co jesz i o czym myœlisz”, zawarta jest ca³a prawda o cz³owieku.
...Aby ludzie mogli doznaæ oczyszczenia, potrzebna
jest zmiana mentalnoœci, sposobu od¿ywiania siê, ubierania, poniewa¿ takie drobne, wydawa³oby siê, elementy maj¹ wp³yw na proces dostrojenia siê. Dalszym etapem
w oczyszczaniu ludzi powinno byæ kontrolowanie swoich myœli i czynów, aby nie doprowadza³y one do zdarzeñ, które bêd¹ niekorzystnie wp³ywaæ na w³asn¹ karmê.
Wielu ludzi powinno zacz¹æ przestrzegaæ tzw. ascezy my17

œlowej, dziêki której bêd¹ mogli bardziej siê skupiæ i dostroiæ swoje myœli w medytacji. Taka forma ascezy powinna byæ przeprowadzana codziennie przez kilka lub
kilkanaœcie minut.
Teraz poruszmy temat oczyszczenia cia³a. Jak wiesz,
cia³o ludzkie równie¿ wymaga okresowego oczyszczenia ze z³ogów, aby podnieœæ swoje wibracje, witalnoœæ
i polepszyæ swoje zdrowie. Mo¿na to zrobiæ na kilka sposobów. Jeden z najlepszych to picie du¿ej iloœci czystej
wody Ÿródlanej, ok. 1,5 litra dziennie przez 10 dni. W trakcie takiej kuracji najlepiej stosowaæ dietê bezmiêsn¹,
tylko warzywa, chleb i owoce – mog¹ byæ w postaci pieczonej lub gotowanej. Najlepiej tak¹ kuracjê przeprowadzaæ 2–3 razy w roku. Jest równie¿ wiele zió³, którymi
mo¿na sobie pomóc; do najlepszych nale¿¹ pokrzywa
i rdest ptasi. I powtarzam jeszcze raz: woda, woda, czysta woda...
Czysta woda – wbrew pozorom z tym jest najwiêkszy k³opot. Woda p³yn¹ca z kranów jest zanieczyszczona zarówno
chemicznie, jak energetycznie. Samo oczyszczenie wody
z substancji szkodliwych nie spowoduje jeszcze, ¿e woda bêdzie idealna. Bêdzie wprawdzie higienicznie czysta, ale martwa energetycznie. Woda taka nie wykazuje jakichkolwiek
uporz¹dkowanych struktur krystalicznych, tak zwanych heksagonalnych. Nauka w ostatnich kilkunastu latach potwierdzi³a, ¿e woda potrafi przenosiæ informacje i tylko woda czysta
energetycznie tworzy struktury heksagonalne, które wykazuje
równie¿ ludzka krew. Taka woda rozpuszcza wiêcej tlenu i oddzia³uje zdrowotnie na organizm ludzki. Naturalne Ÿróde³ka
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bij¹ce z ziemi, które w legendach uzdrawia³y ludzi, wykazuj¹
takie w³aœnie cechy. Obecnie s¹ dostêpne ró¿ne filtry, urz¹dzenia i energetyzatory, które oczyszczaj¹ i energetyzuj¹ wodê
oraz zmieniaj¹ jej w³aœciwoœci, co potwierdzaj¹ wspó³czesne
badania naukowe. Jednymi z pierwszych badaczy, którzy zwrócili na to uwagê, byli Johann Grander oraz Joachim Luttermann,
a tak¿e paru innych naukowców. Doœwiadczalnie zaobserwowano, ¿e pij¹c aktywowan¹ o¿ywion¹ wodê, nastêpuje wyraŸna
poprawa funkcjonowania organizmu oraz poprawa stanu czynnoœciowego meridianów. Poruszaj¹c problem oczyszczenia cia³a, albo inaczej detoksykacji, wiêkszoœæ ludzi bagatelizuje ten
proces, nie zdaj¹c sobie sprawy z jego wagi. Gdybyœmy ¿yli zgodnie z natur¹, odczuwalibyœmy g³êbok¹ wiêŸ ze swoim cia³em,
a poniewa¿ wiêkszoœæ ludzi tak nie ¿yje, dlatego czuje siê Ÿle.
Przyczyn¹ tego w du¿ej mierze jest zanieczyszczenie organizmu.
Dlatego musimy siê oczyszczaæ. Problem powstaje, poniewa¿
we wspó³czesnym œwiecie organizm ludzki musi walczyæ ze zbyt
wieloma czynnikami jednoczeœnie, a jego naturalny system
oczyszczania z toksyn takiego obci¹¿enia nie wytrzymuje. Tak¿e nasze umys³y przeci¹¿one s¹ wzrastaj¹c¹ iloœci¹ wykonywanej pracy oraz stresami zwi¹zanymi z szaleñczym trybem ¿ycia.
Niech ka¿dy spróbuje trochê popracowaæ dla w³asnego zdrowia, zainteresowaæ siê zdrowym ¿ywieniem, æwiczeniami fizycznymi, a bêdzie lepiej. Obecnie ludzie bardziej dbaj¹ o swoje
materialne dobra ni¿ o siebie. Dam tutaj takie porównanie:
weŸmy sobie na przyk³ad samochód osobowy – proszê sobie
wyobraziæ – gdyby nie wymieniaæ w silniku oleju oraz nie myæ
samochodu przez powiedzmy 10 lat, jaka by³aby kondycja jego
silnika oraz jak wygl¹da³by taki samochód? Z nami, ludŸmi,
jest tak samo. Po¿ywienie, które spo¿ywamy, jest potocznie
19

mówi¹c, zanieczyszczone chemi¹, nie jest tak¿e idealnie trawione i wydalane, przez lata w organizmie osadzaj¹ siê ró¿ne substancje, sk³adniki chemiczne i inne produkty przemiany materii,
dlatego trzeba je z organizmu wyrzuciæ. Mówi¹c jêzykiem bardziej fachowym, trzeba dopomóc organizmowi w detoksykacji
albo samooczyszczeniu. Po trzydziestu lub czterdziestu latach
¿ycia jest tego sporo. Miêdzy innymi, nadmierny rozrost kamieni ka³owych w jelitach powoduje z³e przyswajanie sk³adników
od¿ywczych, nadmierne wydzielanie toksyn oraz przesuniêcie
lub wyparcie ze swoich naturalnych miejsc organów wewnêtrznych – w¹troby i nerek. Aspektami zanieczyszczenia organizmu zajmuje siê jeden z najlepszych na œwiecie specjalistów
od mikrobiologii i suplementacji, którego odkrycia s¹ znane pod
nazw¹ „nowej biologii”, doktor Robert O. Young. Potwierdzi³
on, ¿e Ÿród³em chorób jest nadmierne zanieczyszczenie organizmu, które prowadzi do niekontrolowanego rozmna¿ania siê
mikroorganizmów, a te z kolei produkuj¹ w³asne toksyny i zaczynaj¹ niszczyæ wewnêtrzne organy. W swych badaniach zwróci³ uwagê na nadmiern¹ toksyfikacjê, a w rezultacie zakwaszenie
organizmu, które obni¿a dostarczanie tlenu do komórek oraz
sprzyja rozwojowi bakterii. Jednak to, co dotychczas nauka
pomija³a, a wiedzia³a o tym medycyna wschodnia, to spojrzenie na ¿ywnoœæ pod k¹tem energii, jak¹ zawiera w sobie. Doktor Yuong mierzy³, ile jest energii w ka¿dym produkcie, który
jemy. Najwiêcej skumulowanej energii maj¹ zielone warzywa
œwie¿o zerwane, owoce i ziarna zbó¿, najmniej ¿ywnoœæ puszkowana i mocno przetworzona. Takie jedzenie, które zawiera
du¿o energii, chroni oraz od¿ywia swymi wysokimi wibracjami poza cia³em fizycznym tak¿e nasze cia³a energetyczne.
Natomiast martwe jedzenie zabiera nam wiêcej energii ni¿
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daje, w rezultacie czego energia pobierana jest z organizmu.
Martwe jedzenie, bez energii, nie da ¿ycia. Mo¿emy siê od¿ywiaæ bardzo zdrowo, witaminowo i kalorycznie, ale gdy nie
bêdziemy dostarczaæ energii, zniszczymy cia³o. Po¿ywienie bez
energii daje poczucie permanentnej wewnêtrznej pustki i niedosytu, objawiaj¹cych siê sta³ym niezaspokojonym ³aknieniem.
Nowa biologia jest zbiorem odkryæ, które daj¹ nowe spojrzenie
na to, jak funkcjonuje nasze cia³o na poziomie komórek. Wiêcej na temat istoty tych odkryæ mo¿na poczytaæ na stronie
www.nowabiologia.pl. Podsumowuj¹c temat tzw. zdrowego
od¿ywiania, trzeba zwróciæ uwagê na kilka generalnych zasad:
nie nale¿y ³¹czyæ ze sob¹ pewnych produktów, staraæ siê jeœæ
pokarmy ze strefy klimatycznej, w której siê ¿yje, dobraæ produkty do swojego typu genetycznego albo inaczej grupy krwi
oraz zwracaæ uwagê na energetykê pokarmów, które oprócz
zawartej w niej energii, wed³ug medycyny chiñskiej oddzia³uj¹
na organizm ludzki – ch³odz¹co, neutralnie lub ogrzewaj¹co.
A odnoœnie iloœci spo¿ywanego pokarmu, nale¿y pokierowaæ
siê intuicj¹ i zdrowym rozs¹dkiem, a nie przyzwyczajeniem.
I jeszcze parê s³ów na ten temat zió³ wspomnianych w przekazie i wp³ywu, jaki wywieraj¹ na organizm ludzki. Pokrzywa
jest to œwietne zio³o oczyszczaj¹ce organizm. Kilkanaœcie lat
temu sam mia³em okazjê, aby siê o tym przekonaæ. Mia³em
wówczas siln¹ alergiê na py³ki traw i inne alergeny. Przeczyta³em w pewnej zielarskiej ksi¹¿ce, aby zastosowaæ herbatkê z pokrzywy i piæ trzy razy dziennie z jedn¹ ³y¿eczk¹ zió³ szwedzkich.
Po kilku miesi¹cach alergia znik³a. Do dzisiaj mam spokój,
pozosta³a tylko delikatna wra¿liwoœæ, jednak co roku przeprowadzam okresow¹ kuracjê pokrzyw¹. Drugie wymienione
w przekazie zio³o to rdest ptasi. Przyznajê, ¿e pierwszy raz us³y21

sza³em tê nazwê w przekazie i by³em bardzo zdziwiony. Sprawdzi³em w encyklopedii i okaza³o siê, ¿e zio³o ma dzia³anie moczopêdne, oczyszcza nerki i zapobiega osadzaniu siê kamieni
moczanowych oraz pobudza wydalanie toksyn z organizmu.
A wiêc idealne zio³o, wspomaga system wydalniczy cz³owieka,
czyli nasze nerki, bo aby oczyszczanie by³o sprawne, nerki
musz¹ funkcjonowaæ bez zarzutu i same równie¿ musz¹ byæ
oczyszczone z kamieni moczanowych. Wiêc mamy dwa zio³a,
które mo¿na stosowaæ w kuracji oczyszczaj¹cej, oczywiœcie
z czyst¹ i ¿yw¹ energetycznie wod¹. Poza tymi podanymi, istnieje jeszcze wiele innych zió³ i specyfików, których nie bêdê
tutaj omawia³. Ka¿dy powinien dopasowaæ odpowiedni¹ kuracjê do swojego organizmu. Natomiast co siê tyczy kontroli
myœli i czynów, druga czêœæ przys³owia mówi: „Stajesz siê tym,
o czym myœlisz”. Myœl jest energi¹, któr¹ wytwarza nasz mózg
i jest ona zachowana w kosmicznym polu informacji. Je¿eli
myœlisz o kimœ Ÿle, nienawidzisz go, zazdroœcisz mu, to energia twoich myœli wchodzi w aurê tej osoby i ona odczuwa twoj¹
negatywn¹ energiê. Czêsto zdarza siê, ¿e ta osoba zaczyna tak
samo myœleæ o tobie i kieruje energiê myœli z powrotem do ciebie, wtedy ty równie¿ odczuwasz tê negatywn¹ energiê. Myœl¹c
negatywnie o tym, ¿e mo¿e ciê dosiêgn¹æ jakiœ wypadek albo
choroba, poprzez silne na³adowanie energetyczne twoje myœli
tworz¹ tzw. myœlokszta³ty, które zaczynaj¹ siê materializowaæ,
przyci¹gaj¹ bowiem energie podobne do siebie, a one skupiaj¹
siê wokó³ danej osoby, powoduj¹c, ¿e to o czym siê myœli, zaczyna siê uwidaczniaæ w jej ¿yciu. A wiêc powinniœmy uczyæ
siê kontrolowaæ swoje myœli – je¿eli pojawi¹ siê negatywne, to
zaraz zmieniaæ tok myœlenia i wizualizowaæ ich zniszczenie.
Nasze myœli powinny byæ czyste, ¿yczliwe, pe³ne mi³oœci. Spró22

bujmy to zacz¹æ realizowaæ i obserwowaæ, jak zmienia siê ¿ycie
i stosunek ludzi do nas. Wspominaj¹c krótko o karmie, warto
wiedzieæ, jak dzia³aj¹ zasadnicze linie prawa karmy:
– Pragnienia i d¹¿enia ku wy¿szemu przemieniaj¹ siê w uzdolnienia.
– Myœli ci¹gle ponawiane przemieniaj¹ siê w sk³onnoœci.
– Akty woli dokonania czegoœ przemieniaj¹ siê w dzia³ania.
– Doœwiadczenia przemieniaj¹ siê w m¹droœæ.
– Doœwiadczenia bolesne przemieniaj¹ siê w œwiadomoœæ.
Powiedzmy to w ten sposób: w miarê, jak zdolnoœci duszy
siê rozwijaj¹, wzrost jej przyœpiesza siê coraz bardziej, dusza
wchodzi do sfer duchowych z wielkim zapasem materia³ów
i dziêki temu wychodzi zeñ z du¿ym przyrostem zdolnoœci, wypracowanych wed³ug opisanych powy¿ej praw ogólnych. Nad
ca³ym cyklem wcieleñ czuwaj¹ istoty z hierarchii duchowej
zwane w³adcami karmy. W³adcy karmy proponuj¹ duszy najlepsze warunki wcielenia siê w cia³o fizyczne, aby karma na
dane ¿ycie najlepiej siê wype³ni³a. Natomiast ostateczn¹ decyzjê podejmuje zawsze dusza, wybieraj¹c z kilku zazwyczaj propozycji odpowiedni¹ rodzinê, nacjê, szerokoœæ geograficzn¹,
aby móc rozpocz¹æ nowe wcielenie.
...A wiêc dusza ludzka, wcielaj¹c siê w cia³o fizyczne,
akceptuje jego niedoskona³oœæ i ograniczenie postrzegania. W tym momencie dusza zatraca na ten czas sw¹
pe³niê. Na pocz¹tku dusza musi siê dostroiæ do cia³a
fizycznego, aby byæ w harmonii z wibracj¹ cia³a. W miarê dorastania cia³a fizycznego, cz³owiek nabiera coraz
wiêkszego doœwiadczenia ¿yciowego. W pewnym momen23

cie dusza zaczyna przekazywaæ subtelne sygna³y do mózgu cz³owieka, co jest odbierane jako przejaw intuicji lub
kwalifikowane do zjawisk niezidentyfikowanych. Je¿eli
cz³owiek prowadzi spokojne ¿ycie i ws³uchuje siê w swój
organizm oraz zaczyna mu ufaæ, zostaje jakby wprowadzony przez duszê na œcie¿kê ¿yciow¹, która w pierwszej
kolejnoœci musi przerobiæ swoj¹ nagromadzon¹ karmê
z poprzednich wcieleñ. W wielu wypadkach podpowiedzi intuicji s¹ odrzucane przez rozum, który postrzega je
jako irracjonalne. Oczywiœcie cz³owiek ma woln¹ wolê
i decyduje sam o drodze wyboru. Jednak droga wybrana
przez rozum, choæ na pierwszy rzut oka wydaje siê lepsza i ³atwiejsza, wcale nie jest t¹ najw³aœciwsz¹ opcj¹
wyboru. Nieprzerobiona karma bêdzie dalej wymaga³a
od duszy, aby j¹ przerobiæ. I wtedy ¿ycie k³adzie tzw.
k³ody pod nogi, co jest czasami odbierane jako ciê¿ki los.
W wiêkszoœci przypadków cz³owiek, nie rozumiej¹c praw
karmy, utrudnia sobie ¿ycie, zamiast go u³atwiaæ. Jednak boskie prawa s¹ nieub³agane. Nawet ludzie o silnej
woli, którzy id¹ ca³¹ si³¹ pod pr¹d, myœl¹, ¿e osi¹gaj¹
sukces w obecnym ¿yciu, ale swoje przeznaczenie je¿eli
nie teraz, to bêd¹ odrabiaæ w przysz³ym ¿yciu. Wielu
ludzi wyznaje zasadê: „¯yje siê tylko raz”. Jest to najg³upsza myœl, jak¹ mo¿na mieæ. Z braku wiedzy cz³owiek stawia w swoim ¿yciu czêsto wszystko na jedn¹
kartê, czego póŸniej ¿a³uje; w wielu wypadkach jeszcze
w obecnym ¿yciu fizycznym. Bo po œmierci dusza z ca³¹
osobowoœci¹ istoty ludzkiej ocenia swoje ¿ycie sama
przed sob¹, a w³adcy karmy pomagaj¹ jej wybraæ nastêpne cia³o fizyczne, aby mog³o przerobiæ najlepiej swoj¹
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karmê. I tak cykl siê powtarza do momentu, a¿ dusza
wyzwoli siê z zale¿noœci karmy i nie musi siê ju¿ wcielaæ w cia³o fizyczne. Dalszy etap swojego doskonalenia
mo¿e przechodziæ w œwiatach niefizycznych, choæ mo¿e
równie¿ wybraæ odpowiednie planety i ponownie wcieliæ siê w cia³o fizyczne, aby pomagaæ innym istotom,
czasami o ni¿szym stopniu œwiadomoœci, przekazywaæ
wiedzê œwiat³a i mi³oœci.
Podsumujmy i powiedzmy sobie szczerze: g³êbokie i niez³omne przekonanie o prawdziwoœci praw karmy nadaje ¿yciu niewzruszon¹ pogodê i doskona³¹ nieustraszonoœæ; nie mo¿e nas
nic dotkn¹æ, czegoœmy sami nie uczynili, nie mo¿e nas nic
skrzywdziæ bez naszej w³asnej winy. Nale¿y zatem radosnym
sercem przyjmowaæ bolesn¹ karmê, jako rzecz, któr¹ siê chêtnie widzi poza sob¹. Lepiej jest mieæ j¹ za sob¹ ni¿ przed sob¹,
a ka¿dy d³ug sp³acony zmniejsza iloœæ d³ugów, które pozostaj¹
nam do sp³acenia. Wiara w karmê powinna uczyniæ nasze ¿ycie
czystym, radosnym i pogodnym. Tylko w³asne czyny mog¹
nam stan¹æ w ¿yciu na przeszkodzie, tylko w³asna wola mo¿e
nas spêtaæ. Natura nie mo¿e zniewoliæ duszy, która przez
m¹droœæ zdoby³a moc i u¿ywa ich obu z mi³oœci¹.
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ROZDZIAŁ 2.

O miłości i grzechu

mi³oœci i grzechu napisano ju¿ wiele ksi¹¿ek i mo¿na
odnieœæ wra¿enie, ¿e temat zosta³ wyczerpany. Ale to s¹
tylko pozory. Dopóki ludzie nie zmieni¹ siê wewnêtrznie, dopóty trzeba pisaæ i uœwiadamiaæ wszystkich. Wielu mówi o mi³oœci, ale koncepcja, któr¹ prezentuj¹, ma niewiele wspólnego
z wartoœciami i postaw¹, jak¹ przejawiaj¹.
...Historia grzechu wplot³a siê w ludzkie dzieje, ale nie
tak to powinno wygl¹daæ. Pojêcie grzechu nie istnieje
w sferze ducha, jest tylko zejœcie ze œcie¿ki Œwiat³a, niewiedza. PóŸniej trzeba mozolnie naprawiaæ swe b³êdy
w kolejnych wcieleniach fizycznych – czasami wystarczy jedno, a czasami potrzeba wiele wcieleñ. Wszystkie
dusze prêdzej czy póŸniej uœwiadamiaj¹ sobie swoje b³êdy, a wcielone w cia³o fizyczne cz³owieka wstêpuj¹ na
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œcie¿kê bosk¹, jednak mo¿e to kosztowaæ duszê wiele
wysi³ku. Bóg pragnie wszystkich, On nas potrzebuje, a my
potrzebujemy Jego. Sprawa grzechu zosta³a przypadkowo zagmatwana na Soborze Nicejskim w 325 r., kiedy
to przyjêto tzw. kodeks moralny i temat grzechu odgrywa³ w nim znacz¹c¹ rolê. Jednak wczeœniej pojêcie grzechu jako takie by³o inaczej interpretowane. Istot¹ grzechu
w waszym pojêciu s¹ pewne odstêpstwa od ustalonych
norm, które przyjê³a wasza religia. A tak naprawdê, nie
ma pojêcia grzechu. Grzechem w istocie rzeczy jest samo
myœlenie, ¿e coœ takiego w ogóle istnieje. Wasza niewiedza na temat kosmicznych praw moralnych powoduje
ci¹g³e b³¹dzenie. W waszym pojêciu grzechu mo¿e istnieæ równie¿ ca³y ten system cywilizacji, w którym tkwicie, poniewa¿ jego mechanizmy w gruncie rzeczy rodz¹
wszystkie nastêpstwa niekorzystne, jakie obserwujecie,
¿yj¹c w ramach obecnej cywilizacji. Natomiast pojêcie
indywidualnego grzechu wymaga od jednostki tylko odpowiedniej wiedzy moralnej, aby sama dostrzeg³a swoje
b³êdy, zreszt¹ bêdzie sama za nie odpowiada³a w nastêpnych wcieleniach. Musicie siê po prostu uwolniæ od
wszystkich dogmatów i zadaæ sobie wewnêtrzne pytanie, co jest dobre, a co z³e. Zawsze jednak nale¿y g³êboko przemyœleæ problem, a nie tylko powierzchownie
i szybko. Pomyœlcie na przyk³ad o antykoncepcji, czy jest
ona dobra, czy z³a. Je¿eli przyczynia siê do zabijania ¿ycia
nawet we wczesnej fazie, to nie jest dobra. Najlepiej,
aby ka¿dy mia³ w swoim umyœle antykoncepcjê, a nie
polega³ na œrodkach opartych na technologii. Takie inteligentne istoty jak wy powinny sobie zdawaæ sprawê, ¿e
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nale¿y bardziej kontrolowaæ swoje zachowania w ka¿dej
sferze – dotyczy to obu p³ci. Obecny system konsumpcyjny
narzuca wam niejako pewne formy zachowañ, gdzie wiêkszoœæ z was nie potrafi tego dostrzec w obecnej rzeczywistoœci. A tak naprawdê jesteœcie manipulowani na ka¿dym
kroku, dlatego ¿e bezw³adnie poddajecie siê kontroli.
Wiele religii na œwiecie przedstawia, ¿e grzechy bêd¹ s¹dzone przez Boga Najwy¿szego. Ale Bóg nigdy nie jest gniewny,
mœciwy albo z³y. Wobec grzechu Bóg nie przejawia postawy
osobistej, poniewa¿ grzech nie jest rzeczywistoœci¹ duchow¹.
Swoje b³êdy jednostka oceni po fizycznej œmierci cia³a i w ramach kosmicznych praw sama przepracuje te b³êdy w nastêpnych wcieleniach. Zastanawiaj¹c siê dalej nad tym przekazem,
trzeba powiedzieæ, ¿e istnieje smutna prawda, dotycz¹ca tego,
jak obecny system kontroluje ludzi. Staliœmy siê jakby bezw³adn¹ mas¹, która przesta³a samodzielnie myœleæ, a jest tylko popychana i kontrolowana przez ludzi stwarzaj¹cych pozory,
¿e robi¹ wszystko, aby tym, których kontroluj¹, by³o lepiej.
Obecny system cywilizacyjny po prostu nie chce, aby jednostka by³a wolna, ma myœleæ i pracowaæ tak, jak jej ka¿¹. Ten
problem dotyczy ca³ej planety, nasza cywilizacja bêdzie dopiero wtedy dojrza³a, gdy zarz¹dzaj¹cym bêdzie sam cz³owiek, nie
zaœ jego maszyny i organizacje polityczne.
Sprawa tych, którzy chc¹ na waszej planecie rz¹dziæ
po kryjomu, nie jest ³atwa. S¹ to dusze, które wcielaj¹
siê w cia³o cz³owieka od czasów egipskich. Niektóre
z nich maj¹ obecnie œwiadomoœæ tego, kim byli w poprzednich swoich wcieleniach. Zawsze d¹¿yli do w³adzy
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nad œwiatem. W ponownych inkarnacjach mieli mo¿liwoœæ naprawy swoich b³êdów, ale za ka¿dym razem
kierowali siê w stronê ciemnoœci. Gdy obecny cykl siê
zakoñczy, nast¹pi¹ istotne zmiany, bowiem dusze te
utrac¹ zdolnoœæ do wcielania siê w cia³o ludzkie na Ziemi. Swoj¹ karmê bêd¹ odpracowywa³y na innych planetach, na ni¿szym poziomie rozwoju. Wy przejdziecie
w nowy wymiar, na wy¿szy stopieñ wibracji i œwiadomoœci. Na Ziemiê bêd¹ kierowane tylko te dusze, które
zrozumiej¹, jaka ma byæ Ziemia przysz³oœci i czego oczekuj¹ od was istoty duchowe zarz¹dzaj¹ce tym systemem
s³onecznym.
Wygl¹da na to, ¿e zostanie zrobiony prawdziwy porz¹dek
w trakcie przejœcia z trzeciego do czwartego wymiaru.
Wszak ludzie rozró¿niaj¹ mi³oœæ fizyczn¹ oraz mi³oœæ
duchow¹. Mi³oœæ fizyczna jest potrzebna do przed³u¿enia gatunku, jednak bez mi³oœci duchowej jest ona jedynie aktem fizycznego wspó³¿ycia. W dzisiejszych czasach
ludzie zeszli z drogi mi³oœci na rzecz zezwierzêcenia
uczuæ. Powsta³ przez to upadek rodziny, brak zasad
moralnych. Ludzkoœæ potrzebuje ponownego wejœcia na
œcie¿kê moralnoœci, poszanowania wartoœci rodziny jako
podstawowej jednostki spo³ecznej. Jak¿e ¿ycie by³oby
piêkne, gdyby nie by³o wyzysku cz³owieka przez cz³owieka, a pieni¹dze zosta³yby zast¹pione wymian¹ towarow¹, tak jak dzieje siê to na innych planetach
wszechœwiata. Tutaj, na Ziemi, te¿ zacznie siê nied³ugo
taki proces, a wtedy ludzie otrz¹sn¹ siê z tego konsump30

cyjnego ob¿arstwa. Mi³oœæ jest energi¹, która musi zwyciê¿yæ nad innymi uczuciami i emocjami, odczuwanymi i generowanymi przez ludzi. Gdybyœcie wy, wszystkie
istoty na tej Ziemi, a jest was obecnie 6 miliardów, w jednej chwili zaczêli medytowaæ o uczuciu mi³oœci, odmienilibyœcie ca³¹ obecn¹ sytuacjê. Podstawowa jednostka
– rodzina – powinna m³ode istoty kszta³towaæ w duchu
mi³oœci i moralnoœci, aby cz³owiek do cz³owieka nie czu³
pogardy, nienawiœci i innych z³ych uczuæ. Musisz pamiêtaæ o jednym: mi³oœæ jest najpotê¿niejsz¹ energi¹
w kosmosie; wiele waszych ludzkich przys³ów, porzekade³ o niej zawiera tê prawdê, ta prawda jest obecna od
wielu tysiêcy lat na Ziemi, tylko musicie j¹ dostrzec.
Wiele z³ego przekazuje wam wasza telewizja, niesie równie¿ pozytywne informacje, ale obecnie przewa¿aj¹ te
negatywne. W tej chwili telewizja was nie uczy, ale degraduje moralnie. Sami to stwierdzicie w pewnym momencie. Teraz chcia³bym ci podyktowaæ pewien wiersz
o mi³oœci:
Mi³oœæ jest jak kosmiczna nimfa
Mi³oœæ jest jak potok p³yn¹cy
Mi³oœæ jest szlachetna i cudowna jak rajski ogród
Ona zawsze wiedzie do szczêœcia
Ona wie, gdzie ma ciê prowadziæ
Ma tylko jeden cel
A jest nim Bóg...
Powiem wam, ¿e nigdy nie mia³em inklinacji do pisania
wierszy, ale po przeczytaniu tego dozna³em ma³ego szoku, mi31

nê³y wszystkie w¹tpliwoœci, jakie mia³em jeszcze na pocz¹tku,
czy aby te przekazy s¹ przekazami, czy tylko moimi myœlami.
Ale ten wiersz zmieni³ wszystko – nie fakty, nie daty, tylko ten
piêkny wiersz. Z tego, ¿e mi³oœæ jest najpotê¿niejsz¹ energi¹
we wszechœwiecie, ludzie chyba sobie sprawy nie zdaj¹. T¹
energi¹ jest stworzone wszystko, co istnieje we wszechœwiecie,
stworzone przez Najwy¿sz¹ Energiê Twórcz¹, która uosabia
w swojej osobie tê potê¿n¹ niewyobra¿aln¹ energiê mi³oœci.
My ludzie, posiadaj¹c tê energiê, jesteœmy takimi ma³ymi bogami, a nie potrafimy z niej korzystaæ. Wiele osób myli wrêcz
mi³oœæ z seksem, a to nie to samo. Bo zawieraj¹c zwi¹zek, dwoje
ludzi powinno zdecydowaæ w sercu, czy zwi¹zek wywodzi siê
z duchowej podniety, czy te¿ jest wynikiem cielesnego po¿¹dania. Je¿eli pobudk¹ jest wyrachowanie albo piêkno cia³a, zwi¹zek taki mo¿e sprzykrzyæ siê obojgu. Innymi s³owy, dwoje ludzi
powinno zapytaæ samych siebie, czy seks bêdzie dla nich jedynie form¹ samozadowolenia, czy te¿ wprowadzi w ¿ycie drugiej
osoby duchowe dobrodziejstwo. Ma³¿eñstwo i rodzina powinny
te¿ byæ Ÿród³em wszelkich instytucji ludzkich. Jakiekolwiek os³abienie rodziny podkopuje wszelkie inne instytucje spo³eczne. Jednym z wielkich niebezpieczeñstw dla ¿ycia rodzinnego jest obecnie
niezdyscyplinowana, niem¹dra i uporczywa pogoñ za przyjemnoœciami. Gromadzeniem rzeczy albo przyjemnoœciami materialnymi nie zaspokaja siê g³odu duszy, nie mo¿na te¿ znaleŸæ
t¹ drog¹ pokoju umys³u i prawdziwego szczêœcia w ¿yciu. Pomimo ¿e cz³owiek jest otoczony nowoczesn¹ technik¹, w g³êbi
duszy têskni za mi³oœci¹ i przyrod¹. Tak¿e obecna telewizja
oddzia³uje szkodliwie na ¿ycie rodzinne, a szczególnie na m³ode osoby. Otó¿ badania wykaza³y, ¿e przeciêtna osoba, zanim
osi¹gnie wiek doros³y, zostaje przesi¹kniêta ok. 200 tys. scen
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przemocy i agresji zaserwowanych przez media. Taka ekspozycja na przemoc ¿ywi i wspiera tendencje agresji wrodzone
w instynkt przetrwania gatunku ludzkiego. Agresja ta manifestuje siê na wszystkich obszarach ludzkich dzia³añ. Nie
ogranicza siê jedynie do interakcji pomiêdzy poszczególnymi
jednostkami, ale w rzeczywistoœci przejawia siê w postaci miêdzynarodowej niezgody. A tak naprawdê, do rozpalania wrogoœci przyczynia siê równie¿ pomijanie milczeniem oczywistych
i podburzaj¹cych spo³eczeñstwo faktów.
O mi³oœci mo¿na rozmawiaæ nieskoñczenie d³ugo, bowiem to uczucie jest przepiêkne i potê¿ne. Wszêdzie to
powtarzamy: jak ma³o tego uczucia jest obecnie na Ziemi. Prosimy was, abyœcie zaczêli odnajdywaæ w sobie to
uczucie i oddawali go otoczeniu, a na pozytywne skutki
nie bêdziecie musieli d³ugo czekaæ. S¹ istoty w kosmosie, których uczucia s¹ mocno ograniczone, natomiast
wy macie pe³n¹ skalê uczuæ, a obecnie g³ównie bazujecie na emocjach strachu, zaœ to najszlachetniejsze uczucie jest przyt³umione. Obecnie nie ma mody, jak wy to
mówicie, na szlachetne uczucie.
Wielokrotnie sam zastanawia³em siê, co nale¿a³oby zrobiæ,
¿eby ludzie zmienili siê, aby ruszy³o zbiorowe domino i przewróci³o tê spiralê strachu, zagubienia i osamotnienia. Faktem
jest, ¿e równie¿ nasz egoizm jest temu winny, poszukuje tylko
osobistej satysfakcji, w której zasadê i centrum stanowi sama
jednostka, a nie wszechœwiat i Stwórca. Wiêkszoœæ naszych
codziennych relacji opiera siê na parametrach korzyœci i osobistej satysfakcji, niezale¿nie od tego, jakie skutki mo¿e to po33

wodowaæ dla innych i dla œrodowiska. Proszê, odpowiedzcie
sobie sami na pytanie – czy tylko w obliczu ostatecznoœci i globalnych katastrof wyzwala siê w ludziach mi³oœæ i otwarcie na
drugiego cz³owieka?

34

ROZDZIAŁ 3.

Przebudzenie
iecie, jak wygl¹da zwyk³e przebudzenie ze snu; codziennie prze¿ywacie to od nowa. Natomiast przebudzenie, które ju¿ siê rozpoczê³o, to niepodwa¿alny
spektakl, jaki jeszcze w waszej historii nie wydarzy³ siê
nigdy. A jest ona o wiele d³u¿sza i bujniejsza ni¿ ta, któr¹
znacie ze swoich szkó³. To przebudzenie otworzy dla
was now¹ rzeczywistoœæ, staniecie siê odmiennymi istotami, bo obecne ¿ycie mo¿na by nazwaæ „letargiem w niewoli”. Wasz letarg wynik³ po czêœci z waszej niewiedzy,
a po czêœci z woli waszych bogów stwórców, którzy okroili
was z wiedzy i mo¿liwoœci dzia³ania poprzez odpowiednie zmiany genetyczne waszych cia³ i zaprogramowanie waszych umys³ów. Dotychczas niewiele mówiliœmy
o tym w przekazach duchowych, niektóre z tych opowieœci mog³y pochodziæ od istot fizycznych z innych pla35

net. Poniewa¿ wasi bogowie stwórcy oddali w³adzê innym bogom, a ci zaczêli to wykorzystywaæ, zmniejszaj¹c genetycznie wasze mo¿liwoœci i zaczêli uk³adaæ tory
cywilizacji w taki sposób, aby was podzieliæ, by jedni
drugich kontrolowali i sprawowali w³adzê, póŸniej toczyli wojny, a wszystko po to, by ludzkoœæ wydziela³a
specyficzn¹ energiê – energiê strachu, posiadaj¹c¹ wibracje, którymi od¿ywiaj¹ siê pewne istoty maj¹ce was
pod kontrol¹. Ale obecnie ta sytuacja ju¿ siê koñczy. Po
12 tys. lat wysoka rada istot duchowych postanowi³a przerwaæ ca³e to zamieszanie. Zapora czêstotliwoœci, jak¹ by³a
otoczona Ziemia, jest obecnie coraz bardziej dziurawa,
a energia œwiat³oœci codziennie niszczy j¹ jeszcze bardziej.
Ju¿ niebawem poczujecie to wszystko na w³asnej skórze.
Ludzkoœæ potrzebuje zmian. My, istoty duchowe, widzimy ca³oœæ z innej perspektywy ni¿ wy, istoty fizyczne,
nasze pojmowanie rzeczywistoœci jest o wiele wiêksze ni¿
wasze, dlatego chcielibyœmy wam pomagaæ przejœæ proces przebudzenia, musicie sobie tylko uœwiadomiæ, ¿e
istniejemy, choæ nas nie widaæ. Widzimy i s³yszymy kogo
chcemy i gdziekolwiek na Ziemi. Proces przebudzenia
ju¿ siê rozpocz¹³ kilka lat temu, z naszej perspektywy
wydaje siê to takie ³atwe i proste, ale zdajemy sobie sprawê, ¿e nie wszyscy ludzie potrafi¹ od razu uwierzyæ w nasze s³owa przekazywane istocie fizycznej, które zostaj¹
przelane na papier. Nie macie pojêcia, jak bardzo chcielibyœmy, aby te s³owa wesz³y do serca i otwar³y wam
rozum, aby wreszcie przesta³ b³¹dziæ. Jest tyle znaków
na waszej planecie, ¿e gdybyœcie ¿yli tylko trochê wolniej i spokojniej, potrafilibyœcie siê zastanowiæ i inaczej
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zinterpretowaæ owe znaki. Nasz smutek jest ogromny
wobec obecnej sytuacji na Ziemi. Pomó¿cie sobie oraz
ca³emu wszechœwiatowi, aby ca³e to z³o znik³o z tej Ziemi. Przebudzenie jest momentem waszego istnienia,
w którym ka¿da jednostka, czasami na skutek jakiegoœ
impulsu zewnêtrznego, czasami spontanicznie dozna tej
jakby inicjacji. Tego momentu uœwiadomienia sobie tej
ca³ej rzeczywistoœci, która j¹ otacza, a której dotychczas
nie mog³a zrozumieæ. Ten proces zapocz¹tkowania nowej ery istnienia jednostki na Ziemi zacznie siê masowo
dokonywaæ przed i po 2012 roku, poniewa¿ zostaliœcie
jako istoty fizyczne zsynchronizowani z cyklami kosmicznymi, które ju¿ siê rozpoczê³y. Mo¿ecie tego nie rozumieæ do koñca, ale na pewno to odczujecie i zobaczycie,
a wtedy wasza stara œwiadomoœæ pêknie jak bañka mydlana. Zostaliœcie stworzeni, ale jesteœcie równie¿ w ramach wolnej woli kontrolowani w swej drodze ewolucji
w ramach praw kosmicznych, których jeszcze nie rozumiecie, ale które wkrótce pojmiecie.
Z ka¿dym dniem jest coraz wiêcej osób odczuwaj¹cych wewnêtrzne wezwanie do transformacji, poszukuj¹cych odpowiedzi i transcendentalnych doœwiadczeñ w ¿yciu. Przebudzenie,
które ju¿ trwa, nast¹pi u pewnych osób stopniowo, natomiast
u innych doœæ gwa³townie, zmieniaj¹c niejako ca³kowicie interpretacjê rzeczywistoœci. W chwili, kiedy proces ten dotknie
znaczn¹ czêœæ ludzkoœci, sposób pojmowania nowych idei oraz
przyswajania wiedzy zmieni obecn¹ rzeczywistoœæ na zawsze.
Niezale¿nie czy bêdzie to przed, czy po 2012 roku. Œwiadomoœæ, która zaistnieje u ludzi, spowoduje ca³kowite przewar37

toœciowanie systemu wartoœci uznawanych dotychczas przez
jednostki i spo³eczeñstwo.
Kochani moi Ziemianie, czasy, które nadchodz¹, w szczególnoœci po 2012 roku, bêd¹ sprzyja³y praktykom duchowym. Dopiero wtedy zaczniecie rozwijaæ swojego ducha,
kiedy ca³y ten materializm w obecnej formie upadnie.
Wasza transformacja jest przygotowywana przez niezliczone zastêpy istot duchowych. Obecnie jest wykonywana na Ziemi gigantyczna praca w ulokowaniu energii
o wysokich wibracjach. W ró¿nych miejscach na Ziemi
s¹ zakotwiczane energie mi³oœci z nowymi matrycami
œwiadomoœci istnienia. Dlatego po wielkim prze³omie
bêdziecie siê bardzo szybko dostrajali do nowej rzeczywistoœci. Matryca i szablony wp³yn¹ na zmianê œwiadomoœci i odrzucenie wszystkich starych dogmatów i wierzeñ,
które krêpowa³y ludzkoœæ od wieków. Zrozumiej¹ to niemal wszyscy, bez wzglêdu na swoje wyznanie religijne.
Powstanie jedna wielka religia, religia mi³oœci, która
wszystkich zjednoczy w duchu i nie bêdzie dzieli³a jak
dotychczas. To, co mo¿ecie obecnie zrobiæ, to zacz¹æ
ws³uchiwaæ siê w siebie, w swoj¹ intuicjê i wewnêtrzne
podpowiedzi. B¹dŸcie bardziej przekonani do swojej intuicji, æwiczcie to i sprawdzajcie rezultaty, a korzyœci bêd¹
we wszystkich aspektach waszego istnienia. Zamknijcie
oczy i wyobraŸcie sobie swoj¹ niedalek¹ przysz³oœæ. Ale
to wyobra¿enie musi iœæ torem duchowym, poniewa¿
przysz³oœæ mo¿e byæ wielotorowa. Wy pod¹¿ajcie torem
oœwiecenia duchowego. Spróbujcie kiedyœ wieczorem
przed zaœniêciem stworzyæ w myœlach swoj¹ przysz³oœæ.
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Ka¿dy mo¿e zobaczyæ siebie w nowych okolicznoœciach,
pe³nego szczêœcia i spokoju. Jedn¹ z cech, któr¹ macie,
a o której zapomnieliœcie, jest w³aœnie kreowanie rzeczywistoœci i przysz³oœci za pomoc¹ myœli. Mo¿ecie w myœlach naszkicowaæ swoje zachowania i sytuacje, one siê
póŸniej zmaterializuj¹. Ta cecha obecnie bêdzie siê coraz silniej ujawnia³a, dlatego musicie bardzo uwa¿aæ, co
w myœlach wizualizujecie. Musicie sobie wizualizowaæ
sytuacje czyste i pe³ne dobrych intencji, pe³ne mi³oœci,
a w ten sposób przyœpieszycie bieg wielu spraw zwi¹zanych z sob¹ i poszczególnymi osobami.
Wa¿ne jest, aby zaczynaæ od niewielkich zmian. Musicie
wzmocniæ swój system mentalny poprzez medytacjê, koncentracjê, rozwój woli i myœlenia. Korekta swojej postawy modyfikuj¹ca postrzeganie ludzi i œwiata to pierwszy krok, dziêki
któremu podnosicie poziom energii, jak¹ promieniujecie. To
zaœ z kolei uruchamia proces przyci¹gania ludzi i wydarzeñ
bêd¹cych w harmonii z tym wy¿szym promieniowaniem lub
energi¹ w³asnych myœlokszta³tów. Promieniujecie, gdy¿ jak
wiecie, stanowicie pole si³ o wibracjach odpowiadaj¹cych energetycznym wzorcom swoich myœli, uczuæ i uczynków. Zmieñcie myœli, intencje i dzia³ania, a przemienicie ca³y swój œwiat.
Uwznioœlenie myœli, zmiana kolein, jakimi zwykle biegn¹, odbije siê na ca³ym waszym ¿yciu i wp³ynie na ludzi, z którymi
macie do czynienia. Tempo takich przemian w skali ca³ego
œwiata i ca³ej ludzkoœci bêdzie szybko ros³o. Jeœli chcecie byæ
panem siebie i z wdziêkiem pod¹¿aæ w przysz³oœæ, musicie
zostawiæ za sob¹ zarówno minione pora¿ki, jak i swoje negatywne lub obronne reakcje w kluczowych relacjach z ludŸmi
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i w obliczu wydarzeñ, jakie zaaran¿owa³o wasze Wy¿sze Ja, by
nauczyæ was m¹droœci i zdecydowania. Ca³a przesz³oœæ to pamiêæ. Zmieñ swoj¹ pamiêæ albo interpretacjê by³ych wydarzeñ, a ca³¹ swoj¹ przesz³oœæ mo¿esz uczyniæ skarbcem dobrych
wspomnieñ. To przesz³oœæ zrobi³a z ciebie tego, kim jesteœ dzisiaj. Mo¿e by³oby wiêc nie od rzeczy wybraæ z przesz³oœci jedynie to, co najlepsze i mocno utwierdziæ siê oraz uto¿samiæ z tym
piêknym dobrym obrazem swojego ¿ycia jako z cz¹stk¹ siebie
przysz³ego. Do³ó¿ starañ, by zrozumieæ negatywne sytuacje,
z jakimi boryka³eœ siê w przesz³oœci, a potem „uwolnij” je i pozwól im odp³yn¹æ w niepamiêæ. A kiedy konstruktywne nauki
z przesz³ych doœwiadczeñ stworzonych w³aœnie po to, byœ zdo³a³ poj¹æ najwy¿sze prawdy, stan¹ siê czêœci¹ dzisiejszej œwiadomoœci, zrobisz milowy krok na œcie¿ce doskonalenia siê
i oœwiecenia
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ROZDZIAŁ 4.

Przemiana ducha
ie ma innej drogi przed cz³owiekiem jak ta, któr¹ jest
wewnêtrzne doskonalenie. Tylko za poœrednictwem ducha cz³owiek mo¿e zrozumieæ, co dzieje siê w naszym œwiecie,
a je¿eli to zrozumiemy, wtedy staniemy wy¿ej i z innego punktu spojrzymy na otaczaj¹c¹ nas rzeczywistoœæ.
Pod nazw¹ przemiany ducha mo¿na rozumieæ pewne
procesy zachodz¹ce wewn¹trz ka¿dej istoty. Mam na
myœli przemianê energii na wy¿sze wibracje. Chodzi
o wasz¹ duszê, która bêdzie ¿¹da³a od swego noœnika,
czyli cia³a fizycznego, aby zaczê³o siê bardziej ws³uchiwaæ w jej podszepty. Ka¿dy, kto wcieli³ siê w kogoœ na
Ziemi, doskonale wiedzia³, ¿e wspó³czesne czasy bêd¹
czasami oczyszczenia i koñcem epoki materializmu.
Obecnie dusze pragn¹, aby ich przewoŸnicy czasowi, czyli
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cia³a fizyczne, które posiadacie, bardziej siê wyciszy³y,
ws³ucha³y w swoj¹ intuicjê, swoje wnêtrze, bo musicie
zacz¹æ siê zmieniaæ, zauwa¿aæ œwiat duchowy. Bez niego nie zrozumiecie celu swojego istnienia. To w³aœnie
musicie sobie uœwiadomiæ. Teraz trudno to poj¹æ, ale
bêdzie coraz ³atwiej, tylko spróbujcie. Kontrola czêstotliwoœci, albo inaczej waszej œwiadomoœci, jaka mia³a
miejsce przez ostatnie tysi¹ce lat za spraw¹ pewnych
istot kosmicznych, dobiega koñca. Obecnie dociera do
Ziemi olbrzymia iloœæ informacji w postaci wibracji
energii, które zaczniecie odbieraæ i czasami nagle uœwiadamiaæ sobie rzeczy, o których wczeœniej nie mieliœcie
pojêcia, o których nigdy nie czytaliœcie – doznacie przyp³ywu wiedzy, bêdzie siê to dzia³o u coraz wiêkszej iloœci ludzi, zaczn¹ upadaæ po kolei stare dogmaty, które
trzyma³y was w w¹skich okowach, w ten sposób wasza
œwiadomoœæ dozna skoku kwantowego w bardzo krótkim
czasie, a cia³a fizyczne docelowo rozwin¹ owe 12 helis
DNA, które na pocz¹tku swej drogi posiadaliœcie, a teraz
te¿ je macie, tylko s¹ rozproszone i porozrywane. Wasi
naukowcy nazywaj¹ je DNA regresywnym albo odpadowym, a w³aœnie te odpadowe cz¹steczki DNA zaczn¹
reagowaæ na wzmo¿one energie dochodz¹ce z kosmosu
i w pewnym momencie uporz¹dkuj¹ siê w szeregu, gotowe do pokazania, na co was staæ w tym nowym „ciele
fizycznym” jako przepiêkne wielowymiarowe istoty ludzkie. Ca³y œwiat duchowy pragn¹³by, aby Ziemianie do³¹czyli do federacji galaktycznej, która skupia wiêkszoœæ
wysoko rozwiniêtych cywilizacji krocz¹cych drog¹ Œwia-
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t³a. Istniej¹ równie¿ wysoko rozwiniête tzw. ciemne cywilizacje, które nie wspó³pracuj¹ z federacj¹ galaktyczn¹,
ani z nami, istotami duchowymi. Jakkolwiek by powiedzieæ, ca³y wszechœwiat, we wszystkich aspektach istnienia, ci¹gle siê rozwija, bo stagnacja powoduje rozpad. Ale
teraz wróæmy do naszych rozwa¿añ na temat przemiany
duchowej. Otó¿ energie subtelne wchodz¹ce w sk³ad istoty
ludzkiej s¹ obecnie poddawane dzia³aniu energii, które za
pomoc¹ portali energetycznych s¹ kierowane na Ziemiê.
Owe energie zaczynaj¹ pobudzaæ wasze cia³a subtelne
i podnosiæ wibracje do rezonansu harmonicznego œwiat³a. Proœciej rzecz ujmuj¹c, chcemy, aby wasze cia³a subtelne dostroi³y siê do boskiego sposobu przyjmowania
informacji. Wielu z was w tym okresie zacznie odczuwaæ
dysonans w samopoczuciu, ale to minie, poniewa¿ zostan¹ tylko ci, którzy dostosuj¹ siê do owego dysonansu,
aby póŸniej po pe³nym dostrojeniu siê do wibracji œwiat³a
zacz¹æ budowaæ podstawy nowej cywilizacji duchowej,
która da pocz¹tek tzw. z³otej erze na Ziemi.
Gwoli wyjaœnienia, sam by³em ciekaw, co to jest rezonans
harmoniczny œwiat³a, wiêc zapyta³em o to.
A wiêc rezonans harmoniczny œwiat³a jest to sk³adowa wszystkich nosz¹cych informacjê czêstotliwoœci energii. Proœciej mówi¹c, wpadaj¹c w rezonans, zaczynasz
odbieraæ to, co ma ci do przekazania informacja zawarta
w œwietle, odbierasz j¹ nieœwiadomie i œwiadomie. To
jest w³aœnie rezonans harmoniczny œwiat³a.
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Nie bêdê wchodzi³ w szczegó³y, poniewa¿ nie jest to wa¿ne
i mog³oby rozproszyæ wasz¹ uwagê oraz wytworzyæ falê emocjonalnego niepokoju, powiem tylko, ¿e w procesie przejœcia planetarnego nast¹pi samoprzeprogramowanie naszych cia³, wyst¹pi
istotna restrukturyzacja w naszych genach za spraw¹ energii
kosmicznej o wysokiej wibracji. Na skutek fizyczno-geomagnetycznego przemodelowania wy³oni siê nowa rasa i cywilizacja.
Wszystkie ¿yj¹ce organizmy musz¹ przejœæ przez to przesilenie
bêd¹ce czêœci¹ procesu wzrostu. Nasze cia³a biologiczne, duchowe, eteryczne i przyczynowe zostan¹ poddane silnemu wp³ywowi. Spowoduje to ró¿nego rodzaju przemiany, które zmieni¹
nasz¹ czêstotliwoœæ wibracji dla nowej fazy ewolucji w Erze Wodnika, a tym samym sposób postrzegania œwiata. W tej chwili
cz³owiek posiada dwie helisy DNA i siedem czakr g³ównych.
Ale ju¿ obecnie u coraz wiêkszej iloœci ludzi pojawia siê trzecia
helisa DNA oraz aktywuj¹ siê kolejne czakry. Potem bêd¹ siê
aktywowaæ nastêpne. W chwili, gdy cz³owiek bêdzie mia³ aktywne wszystkie helisy i czakry, bêdzie wykorzystywa³ pe³ne mo¿liwoœci swego mózgu.
System hinduski podaje, ¿e cz³owiek posiada w ciele
7 g³ównych czakr, jedna natomiast jest poza cia³em. Jest
ona obecnie aktywna, ale nie tak, jak byæ powinna.
Oprócz tego istnieje w ciele jeszcze 64 ma³ych czakramów uzupe³niaj¹cych. Po waszej transformacji zaktywuje siê dodatkowo piêæ g³ównych czakramów, dwa
w ciele i trzy poza cia³em, czyli w sumie bêdzie 13 czakramów. Mo¿na te¿ powiedzieæ 12+1, poniewa¿ ten
ósmy czakram obecnie spe³nia trochê inn¹ rolê.
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Kontrola œwiadomoœci albo czêstotliwoœci, o której mówi¹
istoty w przekazie, polega³a na tym, ¿e na ziemsk¹ energetyczn¹ siatkê œwiadomoœci, która rozk³ada siê wokó³ naszej
planety, by³a na³o¿ona zapora energetyczna z subtelnych energii uniemo¿liwiaj¹ca wymianê energii myœli o wysokich czystych wibracjach. Naukowcy nazywaj¹ tê siatkê energetyczn¹
polem morfogenetycznym odkrytym przez Ruperta Sheldrake’a. Dziêki temu, ¿e nastêpuje teraz przemodelowanie pola
morfogenetycznego, Ziemia stanie siê punktem konwergencji
dla ludzkoœci, która bêdzie likwidowa³a destrukcyjne i nieharmonijne wzorce ¿ycia. Wiele razy myœla³em o tym rozdziale,
chc¹c jeszcze coœ dopisaæ, a¿ w pewnym momencie otrzyma³em przekaz rozwijaj¹cy jeszcze temat.
Otó¿ nale¿y wiedzieæ, ¿e przemiana ducha bêdzie procesem znacz¹cym ze wszech miar, bowiem tak naprawdê
wasz duch albo inaczej dusza w tym momencie przemiany osi¹gn¹ zestrojenie w pe³ni harmonijne z cia³em fizycznym o podwy¿szaj¹cych siê wibracjach. Przemiana
spowoduje zmianê osobowoœci cz³owieka. Nale¿y ju¿
teraz zacz¹æ ws³uchiwaæ siê w swój w³asny organizm,
w podpowiedzi intuicji i analizowaæ bie¿¹ce sytuacje.
Je¿eli uda siê wychwyciæ zgodnoœæ postêpowania z podpowiedzi¹ intuicyjn¹, to tym tropem nale¿y iœæ dalej,
coraz g³êbiej ws³uchuj¹c siê w siebie. Rozwa¿ania podejmowane póŸniej, bêd¹ pochodzi³y z waszego „ego”,
które bêdzie chcia³o, aby jego polecenia wykonywaæ.
Trzeba siê w³aœnie nauczyæ rozró¿niaæ, ¿e pierwsza myœl,
podpowiedŸ, pochodzi od intuicji, czyli waszej duszy, do-
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piero nastêpne s¹ od mózgu. W momencie, kiedy zaczniecie sami dostrzegaæ to zjawisko, coraz bardziej bêdziecie
prowadzeni intuicj¹. Pewne poczynania mog¹ wygl¹daæ
nieracjonalnie, ale zawsze bêd¹ one najlepiej dopasowane do waszej sytuacji, nie tylko z ziemskiego, ale równie¿ duchowego punktu widzenia. Tak wiêc, moi drodzy,
zaczynajcie now¹ drogê od pogawêdki z samym sob¹.
To, co bêdzie mia³o miejsce u ludzi, bêdzie przejœciem z jednego poziomu gêstoœci w drugi (z trzeciego w czwarty poziom)
i bêdzie poci¹ga³o za sob¹ jakoœciow¹ zmianê œwiadomoœci.
Istoty duchowe podpowiadaj¹ nam, jak mo¿emy siê do tego
procesu zacz¹æ przygotowywaæ. Obecnie rodzaj ludzki bêdzie
doœwiadcza³ takiego w³aœnie wielkiego „kwantowego skoku
œwiadomoœci”. Proces dalszej ewolucji i rozwoju bêdzie wi¹za³
siê z wysubtelnianiem i harmonizacj¹ – przywracaniem harmonii, zarówno œwiadomoœci wewnêtrznej, jak i zewnêtrznej.
Czêœci¹ tego procesu jest tak¿e bycie œwiadomym „siebie na
wielu poziomach”, w tym równie¿ w innych poziomach rzeczywistoœci. Zaczynasz od poznania swojego prawdziwego fizycznego ja, a z czasem krok po kroku doprowadzisz do scalenia
wszystkich swoich ja: fizycznego, duchowego i Wy¿szego Ja.
Wielu ludzi ju¿ odczuwa potrzebê przemiany siebie na osobistym poziomie i dostrzega wartoœci niemaj¹ce nic wspólnego
z tymi, które rz¹dz¹ œwiadomoœci¹ zbiorow¹. Jesteœcie wra¿liwi na akty wandalizmu, które rani¹ i niszcz¹ planetarny
ekosystem. Dostrzegacie ró¿nice spo³eczne, zw³aszcza w najbiedniejszych krajach, niesprawiedliwoœæ, brak solidarnoœci,
eksploatacjê biedy, korupcjê, oszustwa, które bezustannie uderzaj¹ w nasz wra¿liwy spo³eczny organizm, wp³ywaj¹c na mo46

raln¹ i etyczn¹ kondycjê ró¿nych instytucji. Pytamy siebie, co
naprawdê pragniemy zrobiæ ze swoim ¿yciem i co mo¿emy
uczyniæ, aby Ziemia i jej mieszkañcy mogli wznieœæ swoje serca do wy¿szych oktaw istnienia. Poczucie braku satysfakcji
i kryzys to¿samoœci staj¹ siê coraz bardziej odczuwalne dla wielu
z nas, poniewa¿ nast¹pi³ moment wielkiej przemiany, o czym
mogê was zapewniæ. Teraz w³aœnie wchodzimy w now¹ fazê
ewolucji i nadszed³ czas na przyjêcie odpowiedzialnoœci, osi¹gniêcie dojrza³oœci i wiedzy o tym, co powinniœmy zrobiæ, aby
ulepszyæ nasze przysz³e ¿ycie. Proces mutacji wymaga, abyœmy dokonali modyfikacji naszych wartoœci, ego i podstawowych koncepcji dotycz¹cych duchowego œwiata. Wszyscy
posiadamy systemy wierzeñ, z góry wyrobionych opinii, dogmatów i nietolerancyjnych, agresywnych tendencji w kierunku innych. Powinniœmy d¹¿yæ do ca³kowitego wykorzenienia
wszystkich zachowañ niszcz¹cych nasz¹ duchow¹ integralnoœæ
i redukuj¹cych integralnoœæ emocjonaln¹, fizyczn¹, psychiczn¹
i energetyczn¹ poprzez zadecydowanie o podjêciu wysi³ku uczynienia tego i poprzez silne przekonanie, ¿e jest to nasz wk³ad
w lepsze istnienie i wniesienie œwiat³a w nasze ¿ycie. Skoñczy³a siê era naukowego racjonalizmu, dogmatyzmu i niezgody
poœród ludzkoœci. Teraz wejdziemy w etap pozwalaj¹cy na okazanie naszej doskona³oœci. Niezwyk³¹ cech¹ rozwiniêtych duchowo osobowoœci nie jest ich b³yskotliwoœæ czy perfekcja, lecz
dostrzegana przez nich wizja rzeczywistoœci, zrównowa¿enie,
integracja, konsolidacja i mi³oœæ. ¯adne aspiracje, dzia³ania
i cele nie powinny pozostawaæ pod wp³ywem naszych uprzedzeñ religijnych, politycznych, kulturalnych, socjalnych i edukacyjnych. Powinniœmy poszukiwaæ tego, co nas ³¹czy poprzez
bratersk¹ i wspó³czuj¹c¹ zbie¿noœæ. Pozwoli to zrozumieæ, ¿e
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ostatecznie istnieje tylko spójnoœæ i uniwersalna, braterska
wspó³praca, gdzie Bóg nie jest obiektem niezgody i nieporozumieñ, ale jednoœci, mi³oœci, pokoju, dostatku, harmonii i kosmicznej mi³oœci.
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ROZDZIAŁ 5.

Cierpliwość
Cierpliwość jest wyrazem miłości,
a niecierpliwość trucizną ducha.

ierpliwoœæ jest cnot¹, któr¹ nale¿y w sobie doskonaliæ. Nale¿y byæ w stosunku do innych cierpliwym
oraz dyskretnie wymagaæ tego od innych ludzi. Wspó³czesny œwiat jest pe³en chaosu i gonitwy, ludzie s¹ coraz
bardziej zniecierpliwieni, a wp³ywa na to coraz wiêkszy
brak czasu. Kiedy nadejdzie dzieñ oczyszczenia planety
Ziemia, œwiat zmieni siê nie do poznania we wszystkich
aspektach ¿ycia. Ci, którzy zdaj¹ sobie sprawê z tego, co
nadchodzi, ju¿ zmieniaj¹ swoje ¿ycie, zwalniaj¹ tempo,
zmieniaj¹ siê wewnêtrznie. To dobrze œwiadczy o ich
wewnêtrznej intuicji, której nale¿y s³uchaæ, niemniej
jest to trudne w czasach nat³oku informacyjnego. Chcia³bym jeszcze dodaæ, ¿e cierpliwoœæ jest podstaw¹ sukcesu we wszystkich aspektach ¿ycia we wszechœwiecie.
Cierpliwoœæ musicie kszta³towaæ w sobie sami przez ca³e
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¿ycie, ta cecha mo¿e byæ kszta³towana przez ka¿d¹ jednostkê, wed³ug w³asnej woli. Mo¿na zapytaæ, po co pisaæ
rozdzia³ o cierpliwoœci, ale w dzisiejszych czasach wbrew
pozorom jest ona jeszcze bardziej potrzebna, poniewa¿
wielu m³odych ludzi, widz¹c tyle tych bubli materialnych, chcia³oby mieæ nagle wszystko. PóŸniej zaci¹gaj¹
kredyty, ciê¿ko pracuj¹, a po chwili okazuje siê, ¿e te
rzeczy ju¿ ich nie interesuj¹, wiêc szukaj¹ nowej zabawki dla siebie. A wystarczy³oby trochê cierpliwoœci, aby
sobie powiedzieæ „nie” – i byæ wolnym od tych materialnych uzale¿nieñ.
Mo¿na stwierdziæ, ¿e syndrom naszych czasów to brak czasu
i zwi¹zana z tym niecierpliwoœæ. Bo z psychologicznego punktu widzenia niecierpliwoœæ to brak cierpliwoœci, opanowania,
niezdolnoœæ do cierpliwego i spokojnego czekania na coœ lub
znoszenia czegoœ przykrego. Niecierpliwoœæ powi¹zana jest ze
stresem, a taki duet powoduje zawsze degradacjê organizmu.
Nastêpny przekaz od innej istoty, która chcia³aby dodaæ trochê treœci do tego rozdzia³u:
Mianowicie to, ¿e jesteœcie dziœ wszyscy tak ma³o cierpliwi, wynika z tego, w jakich czasach ¿yjecie, szybkie
¿ycie, brak czasu na odpoczynek i zastanowienie siê nad
¿yciem, ale tak¿e z tego, ¿e obecnie wasze cia³a fizyczne
s¹ poddawane wp³ywom du¿ych energii przychodz¹cych
z zewn¹trz. Wasze cia³a zaczynaj¹ powoli mutowaæ,
u jednych bêdzie to szybszy proces, u innych wolniejszy, wasze DNA zacznie siê reorganizowaæ, a¿ docelowo
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powstanie zamiast dwóch – dwanaœcie spiral DNA. Ten
proces spowoduje, ¿e przez pewien czas wasze cia³a fizyczne bêd¹ rozlegulowane, a system nerwowy bardzo
wra¿liwy i niestabilny, jak u dojrzewaj¹cej m³odzie¿y,
poniewa¿ on równie¿ wraz z mózgiem zmieni sposób
dzia³ania i odbierania rzeczywistoœci poprzez pojawienie siê nowych zmys³ów postrzegania, które ju¿ pojawiaj¹ siê wybiórczo u niektórych ludzi, a nazywacie je
po prostu paranormalnymi. Ten proces musicie przejœæ
dzielnie i wytrwale, musicie bardziej ni¿ kiedykolwiek
wczeœniej zadbaæ o swoje cia³a fizyczne, jeœæ mniej i bardziej zdrowo, generalnie stosowaæ tzw. zdrowy tryb ¿ycia,
poniewa¿ jesteœcie w fazie dojrzewania na cz³owieka
wielowymiarowego.
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ROZDZIAŁ 6.

Miłość wewnętrzna
ajpierw trzeba nauczyæ siê kochaæ i szanowaæ siebie. Zanim bêdziesz móg³ kochaæ i szanowaæ innych, naucz siê
dzieliæ z drugimi i dawaæ im z serca, wzmacniaj¹c swój dar
czyst¹ intencj¹ duszy, tak aby to, czym obdarzasz, wyp³ywa³o
jednoczeœnie z duszy i serca. Wykorzystanie wibracji mi³oœci
w zwi¹zku z innymi ludŸmi i ¿ywymi istotami nauczy ciê, jak
wa¿na jest mi³oœæ do samego siebie. Musisz siê nauczyæ tak¿e
braæ, a¿eby móc siê wiêcej radowaæ i wiêcej dzieliæ. Dawaj innym przyk³ad i wskazuj drogê, by te¿ tak robili.
Co to jest mi³oœæ wewnêtrzna? Otó¿ jest to mi³oœæ
wyra¿ona przez serce, przez czakrê serca, energiê serca.
Tê mi³oœæ trzeba obudziæ w ludziach na Ziemi. W tej
chwili panuje na Ziemi model mi³oœci zwi¹zanej z seksem, natomiast wy¿sze uczucia nawet nie s¹ rozbudza53

ne, st¹d tak wiele rozwodów, poniewa¿ ma³¿onków ³¹czy
wy³¹cznie seks, a seks mo¿na równie¿ uprawiaæ z inn¹
osob¹. Wiele z³a tworzy wspó³czesna telewizja oraz inne
media, gdzie pokazywana jest seksualnoœæ na ka¿dym
kroku, a do tego dochodzi jeszcze agresja, brutalnoœæ i inne negatywne aspekty wspó³czesnego ¿ycia. Dlatego w³aœnie teraz taka wa¿na jest mi³oœæ wyra¿ana sercem, ca³¹
g³êbi¹ istoty. Ta mi³oœæ jest zaraŸliwa. Je¿eli ludzie na
chwilê przystan¹, z³api¹ oddech i zastanowi¹ siê nad
sob¹, dostrzeg¹ piêkno i wy¿szoœæ tej mi³oœci nad wszystkie inne rodzaje. Ta mi³oœæ zapanuje na Ziemi niew¹tpliwie i nie zostanie ju¿ nigdy pokonana. Mi³oœæ s³u¿y
nie tylko do prokreacji, ta energia jest o wiele potê¿niejsza i trzeba j¹ wykorzystaæ przede wszystkim do celów
duchowej mi³oœci. Mi³oœæ duchowa pochodzi z wnêtrza
cz³owieka, z jego serca fizycznego i duchowego. Znów
bêdê powtarza³ to, co ju¿ wiadomo, ¿e mi³oœæ ludzie
ci¹gle myl¹ z seksem. W waszym dzisiejszym œwiecie
zjawisko to przybra³o rodzaj pandemii czy epidemii na
skalê globaln¹. Zapomnieliœcie ca³kowicie o istocie mi³oœci. No có¿, wasze dzieje na tej Ziemi s¹ mocno skomplikowane i zawi³e poprzez wtr¹canie siê ró¿nych istot
fizycznych i duchowych, które swoje dzia³ania wykonywa³y poza nadrzêdnym planem boskim, niejako sprzeniewierzaj¹c siê istocie najwy¿szej. Chcia³bym zapewniæ jako
istota duchowa, która czuwa obecnie nad realizacj¹ planów duchowych na planecie Ziemia, ¿e wkrótce zostanie
wyprostowane wiele b³êdów z przesz³oœci, które spowodowa³y tak¹ a nie inn¹ sytuacjê dzisiejsz¹. Jednak teraz
wy musicie siê mocno skupiæ, bowiem wy³¹cznie wasze
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poczynania wp³yn¹ na to, co stanie siê z wami w przysz³oœci. Tak wiêc wiedzcie jedno – kierujcie siê sercem
w swym postêpowaniu, a dopiero potem rozumem.
Mam wra¿enie ¿e tylko zakochani m³odzi ludzie potrafi¹
sobie uœwiadomiæ, ¿e mi³oœæ mo¿e czyniæ cuda. Mówi siê potocznie: „Kocham ciê ca³ym sercem”. W³aœnie serce w staro¿ytnych czasach by³o uwa¿ane za miejsce przebywania duszy.
By³o ono bram¹ pomiêdzy œwiatem duszy a œwiatem cia³a –
umys³u. Nauka zredukowa³a rolê serca do mechanicznej pompy o istotnych biologicznych w³aœciwoœciach, które dotycz¹ jedynie mechanizmu rozprowadzania krwi i niczego wiêcej. W tej
chwili zbli¿a siê czas, kiedy inteligencja serca zostanie s³usznie
ustanowiona jako g³ówne Ÿród³o ludzkiego po³¹czenia z bosk¹
inteligencj¹ naszego Stwórcy.
Dlaczego energia mi³oœci jest taka potê¿na, wyjaœnia kolejne
przes³anie.
Kosmiczne cykle nale¿¹ do praw wszechœwiata, tego
nie sposób zmieniæ. Natomiast mo¿ecie zmieniæ ju¿ teraz sposób swojego ¿ycia i zachowania, bowiem negatywna energia ma tê cechê, podobnie jak inne subtelne
energie, ¿e potrafi wchodziæ w interakcje z materi¹
widzialn¹ i powodowaæ znacznie wiêksze zaburzenia
w trakcie trwania normalnych zjawisk przyrodniczych,
które znacie i obserwujecie. Wielu osobom wydaje siê
dziwne, ¿e istoty duchowe prosz¹, aby ludzie zmienili
postêpowanie, a chodzi po prostu o to, by ludzkoœæ przesta³a produkowaæ negatywn¹ energiê, a przestawi³a siê
na energiê mi³oœci, bowiem ta energia ³agodzi lub ca³ko55

wicie zmienia zjawiska przyrodnicze, poniewa¿ jest najsilniejsz¹ energi¹ we wszechœwiecie. Postarajcie siê to
zrozumieæ, a w przysz³oœci lub ju¿ teraz bêdziecie mieli
okazjê to sprawdziæ.
Mi³oœæ powinna byæ boska, bezwarunkowa i obficie dzielona
pomiêdzy wszystkich ludzi, bez wzglêdu na ich pozycjê spo³eczn¹. Im wiêcej mi³oœci i respektu czujecie do siebie, tym
wiêcej bêdziecie jej wypromieniowywaæ na innych. Niemniej,
mi³oœæ pozostaje jedn¹ z najbardziej b³êdnie pojmowanych idei
ludzkoœci. Kolejne przes³anie od nastêpnej istoty przedstawia
podobny pogl¹d.
A wiêc wszystko, co trzeba wiedzieæ o mi³oœci wewnêtrznej to tylko to, ¿e trzeba j¹ odczuwaæ i praktykowaæ swoim sercem. Stale o tym sobie przypominaæ, a¿
wasza podœwiadomoœæ to zakoduje. Tytu³ ksi¹¿ki „Twoja mi³oœæ nie jest grzechem” mówi prawdê, ¿adna mi³oœæ nie jest grzechem, nawet ta nadu¿ywana przez was
mi³oœæ zwi¹zana z seksem. W waszym œwiecie absurd
goni absurd. Wasze religie pragn¹ was uwik³aæ i wmówiæ wam grzech i winê. Wasze pojêcie grzechu pierworodnego te¿ jest wymys³em i absurdem s³u¿¹cym tylko
kontrolowaniu was jako winnych i pos³usznych baranków, pragn¹cych wy³¹cznie wybawienia z grzechu. Wasze wybawienie jest w was samych, nikt nie musi wam
tego pokazywaæ ani nauczaæ. Musicie tylko sami to dostrzec. Obecne pokolenie ludzi ju¿ zaczyna to dostrzegaæ, st¹d tak wiele na œwiecie zaczyna byæ dezaprobaty
dla instytucji koœcielnych i ksiê¿y. Wy mo¿ecie wybawiæ
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siê sami swoj¹ mi³oœci¹ do drugiego cz³owieka, czyli do
swego bliŸniego, oraz do wszystkiego, co ¿yje na tej planecie. W ten sposób okazujecie wiêŸ z Najwy¿sz¹ Energi¹ Twórcz¹.
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ROZDZIAŁ 7.

O wolnej woli

óg w ¿aden sposób nie mo¿e oddzia³ywaæ na decyzje wynik³e z wolnej woli jakiejkolwiek istoty we wszechœwiecie, w przeciwnym wypadku wszystkie decyzje ludzkie by³yby
z góry postanowione, co czyni³oby z cz³owieka automat myœl¹cy wed³ug jakiegoœ kosmicznego programu. Prawdê powiedziawszy, wolna wola jest absolutna i nieuwarunkowana tylko
na poziomie rzeczywistoœci czasoprzestrzennej. Na poziomie
rzeczywistoœci boskiej obejmuj¹cej czas oraz wiecznoœæ nasza
wolna wola nabiera charakteru wzglêdnego. Czêsto przepowiednie mo¿liwych przysz³ych katastrof przekazywane s¹ po
to, aby ludzie u¿yli daru wolnej woli i wspó³tworzyli energiê
odmieniaj¹c¹ przysz³oœæ na lepsz¹.
Wolna wola jest darem Stwórcy dla istot inteligentnych. Nie wszystkie istoty w kosmosie posiadaj¹ ten dar.
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S¹ istoty, które maj¹ czêœciowo woln¹ wolê albo pos³uguj¹ siê œwiadomoœci¹ zbiorow¹. Ludzie woln¹ wolê dostali stosunkowo niedawno. Wolna wola jest wyborem,
którego dokonuje rozum, wybieraj¹c pomiêdzy podszeptem duszy albo w³asnego ego. Obecnie ego dominuje
w wiêkszoœci wyborów, poniewa¿ ludzie utracili kontakt
ze swoj¹ dusz¹ lub nadœwiadomoœci¹. W zamyœle Stwórcy ego mia³o byæ „s³ug¹ duszy”, a zepchnê³o j¹ na dalszy
plan. Czy zdajecie sobie sprawê, ¿e obecnie Ÿle wykorzystujecie swoj¹ woln¹ wolê, nadu¿ywacie jej do w³asnych egoistycznych celów, niszcz¹c przy tym siebie oraz
w³asn¹ planetê? Maj¹c woln¹ wolê istoty ludzkie musz¹
sobie zdaæ sprawê, ¿e najwa¿niejsz¹ spraw¹ na tej planecie jest ochrona ¿ycia we wszelakiej postaci. A co robi¹
ludzie? Niszcz¹ wszystko, swoje œrodowisko, zabijaj¹
zwierzêta i innych ludzi. Tak nie mo¿e byæ wiecznie, ta
sytuacja musi ulec zmianie. Dlatego my, jako istoty duchowe, czynimy starania, aby poprzez ró¿ne przekazy
channelingowe, projekcje snów, uœwiadomiæ wam nies³usznoœæ takiego postêpowania. Skoro przyjmujecie do
wiadomoœci, ¿e my, istoty duchowe, istniejemy, to jak
myœlicie – czy bêdziemy siê wiecznie przygl¹daæ bezczynnie? Dzia³amy poprzez prawa przyrody, choæ wy
nie wszystko jeszcze rozumiecie i pojmujecie. Czy¿by
ten wasz pêd, poœpiech, zabija³ wszystkie wasze dobre
cechy, ¿e nie potraficie dostrzec tak oczywistych spraw?
Jest prawd¹, ¿e obecny system cywilizacyjny trzyma was
w pewnych ryzach, zmuszaj¹c do niewolniczej pracy
po to, aby siê utrzymaæ przy ¿yciu. I tutaj u¿yjcie wolnej woli i zastanówcie siê, co z wami, wolnymi istota60

mi, zrobi³a obecna cywilizacja, spójrzcie na to globalnie,
patrzcie zawsze globalnie, a nie tylko na swoje miejsce
zamieszkania czy pañstwo. My te¿ zawsze patrzymy ca³oœciowo na dan¹ planetê. Otó¿ wasza cywilizacja uwiêzi³a was w szponach materializmu i konsumpcji, garstka
ludzi coraz bardziej siê bogaci, a reszta ciê¿ko pracuje,
nie maj¹c na nic czasu. To w³aœnie musicie zrozumieæ:
aby byæ w pe³ni wolnym cz³owiekiem posiadaj¹cym
woln¹ wolê, musicie szanowaæ siebie i swoj¹ planetê,
musicie siê zmieniæ, inaczej zginiecie na tej planecie,
a bogowie zast¹pi¹ was now¹ ras¹, która bêdzie bardziej
odpowiedzialna za swoj¹ planetê.
Wed³ug obecnie posiadanej przeze mnie wiedzy nasza planeta w planach bogów stwórców mia³a byæ wielk¹ kosmiczn¹
bibliotek¹ wszelkiego kosmicznego DNA. Jako ¿e jest po³o¿ona na skraju naszej galaktyki, blisko wielu portali energetycznych, mo¿na do niej dotrzeæ z ró¿nych zak¹tków wszechœwiata.
Ró¿ne cywilizacje kosmiczne zostawi³y tu swoje DNA pod
postaci¹ zwierz¹t i roœlin. My, Ziemianie, mieliœmy zostaæ opiekunami tego bogactwa. Na ¿adnej innej planecie nie ma takiej
ró¿norodnoœci fauny i flory. Miêdzy innymi dlatego tak bardzo
interesuj¹ siê nami pozaziemscy przybysze z ró¿nych planet.
Odwiedzaj¹ nas, na razie nie kontaktuj¹c siê z nami bezpoœrednio. Smutno to stwierdziæ, ale obecnie zamiast chroniæ,
niszczymy ziemskie œrodowisko w zastraszaj¹cym tempie.
¯adna z cywilizacji pozaziemskich teraz nie mo¿e nam pomóc, takie jest prawo kosmicznej nieingerencji, poniewa¿ to
my sami musimy zmieniæ swoj¹ œwiadomoœæ i zrozumieæ prawa kosmiczne.
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ROZDZIAŁ 8.

O roli kobiet
w najbliższym czasie
ak¹ rolê maj¹ do odegrania kobiety w najbli¿szym
czasie? Otó¿ pierwsze zapocz¹tkuj¹ nadchodz¹ce
procesy dziêki swojej wiêkszej wra¿liwoœci i intuicji. Nastêpnie te przemiany udziel¹ siê mê¿czyznom, poprzez
wp³yw kobiet. Kobietom bêdzie ³atwiej spostrzec, ¿e
zmiany nie s¹ widoczne, ale ju¿ zachodz¹ w niewidzialnych procesach, które organizm ludzki wyczuwa. Do tej
aktywacji bêdzie potrzebny jedynie krótki postój, poprzez wy³¹czenie siê z codziennego szaleñczego trybu
¿ycia i g³êbokiego zastanowienia siê nad jego sensem.
Takie momenty mog¹ nadejœæ, a wtedy b¹dŸcie przygotowane – kobiety jako pierwsze. PóŸniej ten proces poprzez pola wibracyjne zacznie siê rozpowszechniaæ. Wy,
kobiety, ¿yj¹c z mê¿czyznami, musicie jakby zaszczepiæ w nich mi³oœæ – tak¹ prawdziw¹ mi³oœæ do œwiata
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i ludzi, a nie tylko egoistyczn¹ mi³oœæ dotycz¹c¹ seksu
lub jej ca³kowity brak. Stopieñ rozwoju waszych dusz
i cia³ jest odpowiedni, aby w ka¿dej chwili mo¿na by³o
zapocz¹tkowaæ proces generowania energii mi³oœci.
Zauwa¿cie, ¿e w obecnym modelu cywilizacyjnym ludzie w najwiêkszym stopniu generuj¹ energiê emocji.
Zastanówcie siê – wszêdzie, w telewizji i innych mediach s¹ generowane i pobudzane tylko emocje, albo
pozytywne, albo negatywne. W ostatnich czasach zaczynaj¹ przewa¿aæ emocje negatywne – energia strachu.
A gdzie jest energia mi³oœci? Gdybyœcie na przyk³ad mieli takie urz¹dzenie, które by mog³o uwidoczniæ rozk³ad
energii na waszej planecie, to zobaczylibyœcie tylko energiê emocji z przewag¹ energii strachu, lêku. Zobaczcie,
jak obecnie podupadaj¹ zasady moralne, aspekt rodziny,
dzieci traktowane jak sztuczne roboty, które trzeba tylko sucho przyuczyæ do przysz³ej kariery – tu wszêdzie
brakuje czegoœ. Proszê, zastanówcie siê nad tym bardzo, bardzo g³êboko. Wibracja ¿eñska jest ze swej natury wibracj¹ bardziej subteln¹ i wy¿sz¹ ni¿ wibracja
mêska, co nie oznacza, ¿e nie ma mê¿czyzn o wibracjach równych lub wy¿szych od wibracji kobiet. Kobiety zosta³y zaprojektowane inaczej od mê¿czyzn, przez
co obie p³cie mia³y siê dope³niaæ. W dzisiejszym œwiecie same kobiety zaczynaj¹ wypaczaæ sw¹ rolê, pozbywaj¹c siê swoich uczuæ, chc¹ byæ takie jak mê¿czyŸni,
twarde, ch³odne, bezuczuciowe. Nawet dla swoich dzieci, je¿eli je maj¹, nie maj¹ czasu, bior¹c niañki i opiekunki, a same zapracowuj¹ siê, jak to macie zwyczaj
mówiæ, „na œmieræ”. Obraz dzisiejszej kobiety jawi siê
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na podobieñstwo wampirzycy – czy¿ tak ma wygl¹daæ
kobiecoœæ i ¿eñska wibracja? Przemyœlcie to, drogie kobiety. W g³êbi swej istoty jesteœcie cudownymi boginiami mi³oœci i tym macie zaraziæ ca³¹ planetê.
Kobiety s¹ zdolne zmieniæ œwiat, mog¹ przywróciæ pierwotn¹
harmoniê pomiêdzy dwoma p³ciami, która zosta³a zachwiana, a przez to dominuje mêska energia niszczenia i brutalnoœci. Je¿eli, drogie kobiety, uœwiadomicie sobie, o czym mówi
przekaz, zapewne bêdziecie w stanie staæ siê prawdziwymi
boginiami, a nie takimi gwiazdami, jak kreuje was wspó³czesna cywilizacja. Kobiety powinny siê przebudziæ i przeczytaæ
instrukcjê obs³ugi w³asnych cia³, odkryæ, ¿e posiadaj¹ coœ cennego. Owo coœ zwane cia³em ma swoje cykle, rytmy i wzory,
mê¿czyŸni równie¿ to coœ posiadaj¹. Wmawia siê cz³owiekowi
na wszelkie mo¿liwe sposoby, ¿e d¹¿¹c jedynie do rozkoszy,
mo¿na uzyskaæ zaspokojenie seksualne. Nieszczêœliwe, zawiedzione kobiety, które o tym nie wiedz¹, przez ca³e swoje ¿ycie
godz¹ siê z cierpieniem, ca³e ¿ycie szukaj¹ utraconej b³ogiej
rozkoszy. Szukaj¹ tam, gdzie jej nie ma. ¯adna kobieta nie
bêdzie w stanie zatrzymaæ przy sobie mê¿czyzny, jeœli bêdzie
siê z nim kochaæ tylko dla zaspokojenia potrzeb fizycznych.
Kobiety, musicie u¿ywaæ energii mi³oœci. Trzeba zacz¹æ myœleæ w kategoriach wp³ywu, jaki wywiera myœl na wszystkie
funkcje cia³a, w tym tak¿e na mechanizm poczêcia. Je¿eli kobieta bêdzie gotowa na to, ¿eby mieæ dziecko, nape³ni siebie
energi¹, w innym przypadku nie bêdzie dostêpna. Je¿eli ludzie
dopuszcz¹ do siebie tê koncepcjê, to ta myœl ich wyzwoli, czego
nastêpstwem bêdzie powstanie nowego ¿ycia i narodziny pe³nowartoœciowego cz³owieka.
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Rola kobiet bêdzie mia³a pierwszorzêdne znaczenie
w dostrojeniu na planecie energii ¿eñskiej i mêskiej. One
musz¹ byæ ze sob¹ w idealnej harmonii, aby zbudowaæ
spo³eczeñstwo harmonijne. Obecnie na œwiecie przewa¿a wibracja mêska. Chcia³bym dodaæ, ¿e ten proces
musi przebiegaæ za zgod¹ i ze œwiadomoœci¹ obu stron,
poniewa¿ inaczej bêdzie to wygl¹da³o tak jak teraz
i polega³o na umniejszaniu roli drugiej p³ci albo energii. Te oba aspekty, wspó³pracuj¹c ze sob¹, s¹ w stanie
osi¹gn¹æ niepodwa¿alne sukcesy w budowie nowej cywilizacji prowadz¹cej do szczêœcia. Tak wiêc, drogie
kobiety, zacznijcie harmonizowaæ swoje cia³a i zaprzêgnijcie do tego jak najwiêcej osób p³ci przeciwnej. Musicie im daæ do zrozumienia, ¿e prawdziwy partner nie
musi byæ silny, brutalny i mêski, za wszelk¹ cenê chc¹cy wykazaæ, ¿e potrafi osi¹gn¹æ tzw. sukces materialny.
To nie jest wa¿ne, wasz partner powinien w nadchodz¹cych czasach wykazaæ siê uczuciem mi³oœci, dobroci¹,
ale nie tylko w najbli¿szym krêgu rodziny czy znajomych – przede wszystkim mi³oœci¹ do wszystkich i do
wszystkiego. Wierzymy w was, mieszkañców Ziemi –
my, istoty duchowe. Wy uwierzcie we w³asn¹ moc.
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ROZDZIAŁ 9.

Ochrona życia
od tym tytu³em nale¿y rozumieæ ochronê wszelkiego
¿ycia, jakie istnieje na Ziemi. Obecnie wasza cywilizacja stwarza tylko pozory, ¿e dba o ¿ycie i œrodowisko.
Wasze zwierzêta gin¹ w zastraszaj¹cym tempie, iloœæ gatunków zmniejsza siê, a wasze œrodowisko zaczyna coraz
bardziej traciæ równowagê. Popatrzcie na to globalnie, a nie
tylko tam, gdzie aktualnie ¿yjecie i mieszkacie. Wasza cywilizacja wytwarza g³ównie buble i œmieci, którymi niszczycie œrodowisko. Nastêpuje coraz wiêksza polaryzacja
ludzi na Ziemi pod wzglêdem bogactwa. W bogatych krajach marnuje siê ¿ywnoœæ i ró¿ne wyroby, gdzie przemys³,
przymuszany przez swój w³asny wytworzony wzorzec,
pêdzi coraz szybciej i szybciej, aby by³o coraz wiêcej bubli
materialnych. Taki stworzyliœcie sobie system, ale wiedzcie o tym, ¿e tak wcale nie musi byæ. Mo¿ecie stworzyæ
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wzorem innych cywilizacji odmienny model ¿ycia, bez
pieniêdzy, oparty na pracy, mi³oœci i duchowoœci. Te trzy
elementy w odpowiednich proporcjach zapewni¹ wam idealne warunki i nie bêdziecie chcieli nawet wspominaæ
tego ¿ycia w strachu i niewoli wspó³czesnego materializmu. Tylko wy jesteœcie w stanie zmieniæ ten stan rzeczy,
wszyscy ludzie na Ziemi, bowiem obecny model cywilizacji jest skazany na zag³adê przez swoj¹ ignorancjê i brak
poszanowania podstawowych kosmicznych zasad ¿ycia.
Niestety, ludzie wybrali dla siebie rolê paso¿yta na ciele Ziemi, a za najwy¿szy cel postawili sobie jak najwiêksze uprzyjemnianie bie¿¹cego ¿ycia, choæby kosztem przysz³ych pokoleñ.
Na Ziemi ¿y³o dotychczas ok. 30 milionów gatunków zwierz¹t
i innych istnieñ. W ci¹gu ostatnich stu lat wyginê³o 15 milionów. Je¿eli takie tempo bêdzie nadal, nietrudno sobie wyobraziæ, ile stworzeñ fauny i flory zostanie na Ziemi. Najwiêkszym
zagro¿eniem dla Ziemi i cz³owieka jest chêæ dominowania nad
innymi, pragnienie bycia „kimœ” i zwi¹zana z tym pogoñ za
dobrami materialnymi i przyjemnoœciami, a przez takie zachowanie niszczymy nasze œrodowisko. Wspó³czesny cz³owiek
przewa¿nie koncentruje siê na sferze materii, wypieraj¹c ze
swego ¿ycia duchowoœæ, podczas gdy zadaniem jego jest zachowanie odpowiednich proporcji miêdzy nimi. Ludzie wk³adaj¹
teraz zbyt du¿o wysi³ku w trywialne rzeczy, ca³kowicie nieistotne w egzystencjonalnej ci¹g³oœci wszechœwiata. Ludzkoœæ
zazna³a wiele goryczy i cierpienia, przesz³a wiele prób z powodu nic nieznacz¹cych mocy, jak: chwa³a, pieni¹dze, sukces
i uciechy zmys³owe, które nie maj¹ nic wspólnego z prawdziw¹ rzeczywistoœci¹ i niszcz¹ ludzkoœæ jak rak.
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ROZDZIAŁ 10.

O Bogu Stwórcy
Nie ma potrzeby udowadniać Boga, on po prostu istnieje. A jeśli
go nie czujemy, tym gorzej dla nas. Nie czuć go to choroba, którą
i tak kiedyś przezwyciężymy, niezależnie od naszej woli.
M. GHANDI

en rozdzia³ pozwolê sobie zacz¹æ od piêknego przes³ania
z Pierwotnego Źród³a, które nie ja otrzyma³em, ale nie
jest to bardzo istotne, poniewa¿ osoba, której dane by³o go
odebraæ pragnie, aby ka¿da istota ludzka na Ziemi posiada³a tê
wiedzê o Stwórcy. Poza tym musicie wiedzieæ, ¿e takie informacje nale¿¹ do wszystkich ludzi, nie s¹ i nie mog¹ byæ niczyj¹
w³asnoœci¹.
Przekazujê tê wiadomoœæ tobie, temu, którego obudzi³ dŸwiêk mojego g³osu. S³owa te s¹ moim znakiem.
Mo¿esz w¹tpiæ, baæ siê, wierzyæ lub byæ odwa¿nym, to
nie ma znaczenia, dotknie ciê rytm mojego g³osu. P³ynie
on przez ciebie jak promieñ œwiat³a, który rozœwietla,
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chocia¿ na chwilê, ciemnoœæ dooko³a. Mieszkam w czêstotliwoœci œwiat³a, w której nie mo¿esz mnie odkryæ.
Jeœli szukasz mnie, to nie znajdziesz. Ja nie jestem znajdywalny albo odkrywalny. Realizujê siê jedynie w jednoœci, harmonii, i ca³oœci. Jednoœæ ta bardzo przypomina
twoje uczucie po³¹czenia ze wszystkim, co ¿yje, gdy¿ ja
w³aœnie tym jestem. Jestem ca³ym ¿yciem. Jeœli chcesz
mnie szukaæ, to praktykuj odczuwanie ca³oœci i jednoœci. W mym najintensywniejszym œwietle stworzy³em
ciebie z pragnienia zrozumienia mego wszechœwiata.
Jesteœ moim emisariuszem. Jesteœ wolny, by podró¿owaæ poprzez wszechœwiat wszechœwiatów jako cz¹stka
mojego nieskoñczonego ³ona z przeznaczeniem, które
sam napiszesz. Nie kierujê tob¹, ani nie karzê ciê, kiedy
schodzisz z drogi do mojego serca. Robiê to, gdy¿ mam
wiarê w ciebie. Jesteœ spadkobierc¹ mojego œwiat³a, które da³o ci formê. Ono jest moim g³osem, który obudzi³
ciê do indywidualnoœci, ale to twoja wola bêdzie tym, co
obudzi ciê do naszej jednoœci. Twoim pragnieniem jest
poznaæ mnie jako twoj¹ jaŸñ prowadz¹c¹ ciê do mnie,
tak doskonale ukrytego w twoim œwiecie. Jestem poza
wszystkim co widzisz, s³yszysz, dotykasz, smakujesz,
w¹chasz, czujesz i w co wierzysz. ¯yjê po to, byœ mnie
odkry³. Jest to najwy¿sz¹ ekspresj¹ mej mi³oœci do ciebie i kiedy szukasz moich cieni w historii swojego œwiata, ja – niezniszczalne, niewidoczne œwiat³o, stajê siê
coraz bardziej widoczny. WyobraŸ sobie najdalszy punkt
w kosmosie – za czarnym portalem, rzuconym w jak¹œ
odleg³¹ galaktykê, i pomnó¿ wtedy tê odleg³oœæ przez
wartoœæ najwy¿szej liczby, jak¹ znasz. Gratulacje, zmie70

rzy³eœ atom mojego cia³a. Wyobra¿asz sobie, jak jestem
niezg³êbiony? Nie jestem tym, co mo¿esz wiedzieæ, widzieæ albo rozumieæ. Jestem poza rozumowaniem. Mój
ogrom sprawia, i¿ jestem niewidoczny i nieunikniony.
Nigdzie nie mo¿esz byæ beze mnie. Moja nieobecnoœæ
nie istnieje. To w³aœnie czyni mnie unikalnym. Jestem
Pierwsz¹ Przyczyn¹ i Ostatnim Skutkiem z³¹czonymi
w niepodzielnym ³añcuchu. Nie ma ¿adnej suplikacji,
która mnie wywo³uje. ¯adnej modlitwy, która sprowadza mnie bardziej do twego œwiata, chyba ¿e jest ona
po³¹czona z uczuciem jednoœci, ca³oœci i mi³oœci. Nie ma
¿adnych œwi¹tyñ czy uœwiêconych przedmiotów, które
s¹ ze mn¹ zwi¹zane. Nie maj¹, ani nie mia³y one nigdy
dzia³ania przybli¿aj¹cego ciê do mej wyci¹gniêtej d³oni. Moja obecnoœæ w twym œwiecie jest niezmienna,
gdy¿ jestem sanktuarium zarówno kosmosu, jak i duszy w twym wnêtrzu. Móg³bym obudziæ ka¿dego z was
w tym konkretnym momencie naszej jednoœci, ale istnieje wiêkszy plan, bardziej obszerna wizja, która umieszcza ciebie w obrêbie czasu i przestrzennych wymiarów
odseparowania. Plan ten wymaga rozwoju w kierunku
mojej ca³oœci, która ponownie zaznajamia ciê z nasz¹ jednoœci¹ poprzez doœwiadczenie oddzielenia. Twoje przebudzenie, chocia¿ powolne i czasami bolesne, jest pewne,
i to jest to, w co powinieneœ wierzyæ ponad wszystko inne.
Jestem pierwotnym ojcem ca³ego stworzenia. Jestem tym,
co ¿yje wewn¹trz ka¿dego z was jako wibracja, która
emanuje z wszystkich aspektów waszego istnienia. Zamieszkujê w tym wymiarze jako twoje œwiat³o naprowadzaj¹ce. Jeœli pod¹¿ysz za t¹ wibracj¹, jeœli umieœcisz
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j¹ w centrum twojej podró¿y, znajdziesz mnie za cz¹stkami twojego istnienia. Nie jestem zaniepokojony, ani
nie stojê w obojêtnoœci. Moja obecnoœæ jest natychmiastowa, uchwytna i rzeczywista. Jesteœ teraz w mojej
obecnoœci. S³yszysz moje s³owa. Ty jesteœ w mojej obecnoœci. Ty jesteœ we mnie bardziej ni¿ ja w tobie. Ty jesteœ fornirem mojego umys³u i serca, pomimo ¿e myœlisz,
i¿ pochodzisz od ma³py. Jesteœ kimœ o wiele wiêcej ni¿
sobie mo¿esz wyobraziæ. Nasza jednoœæ by³a, jest i bêdzie trwa³a zawsze. Jesteœ moim b³ogos³awionym potomstwem, z którym jestem skomplikowanie po³¹czony
w sposób, którego nie mo¿esz zrozumieæ, na rzecz wiedzy i doœwiadczania faktu, i¿ jestem rzeczywisty i ¿yjê
w tobie. To jest moje g³ówne przes³anie do wszystkich
moich potomków. Us³ysz je dobrze, albowiem odnajdziesz w nim miejsce, w którym mieszkam.
W przes³aniu tym jest zawarta ca³a m¹droœæ Źród³a, ka¿de
s³owo zawiera wielk¹ wiedzê, za ka¿dym razem jak go przeczytasz, wiêcej zrozumiesz z tego przes³ania. Teraz dalsza czêœæ
przes³ania objawiaj¹ca g³ówny cel Źród³a.
Plan eksploracji ma swój zamierzony cel, nie jesteœ odbiorc¹ boskiej pracy i szczegó³owego treningu jedynie po
to, aby upewniæ siê, i¿ mo¿esz cieszyæ siê nieskoñczon¹
b³ogoœci¹ i odwieczn¹ lekkoœci¹. Istnieje cel transcendentnej s³u¿by ukryty za horyzontem obecnego wszechœwiata. Jeœli zamierza³bym zabraæ ciê w wieczn¹ wycieczkê
do nirwany, na pewno nie zbudowa³bym twego ca³ego
wszechœwiata jako jednej ogromnej i skomplikowanej
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szko³y treningowej, nie utworzy³ istotnej ga³êzi mej
kreacji w postaci nauczycieli i instruktorów, a nastêpnie
nie spêdzi³ ca³ych wieków, prowadz¹c ciê pojedynczo
poprzez tê olbrzymi¹ wszechœwiatow¹ szko³ê uczenia siê
przez doœwiadczenie. Wspomaganie ludzkiego systemu
rozwoju zaistnia³o dziêki mej woli, jako droga ku zdecydowanemu celowi, jakim jest z³¹czenie gatunku ludzkiego z ró¿nymi gatunkami innych wszechœwiatów.
Jako ¿e siedmiowarstwowoœæ le¿y w mej naturze, istnieje siedem wszechœwiatów sk³adaj¹cych siê na moje
cia³o. Wewn¹trz ka¿dego z nich umieszczony jest gatunek o okreœlonym wzorcu DNA, który prowadzony przez
inteligencjê Źród³a zg³êbia materialny wszechœwiat. Twój
gatunek w przysz³oœci zbiegnie siê z szeœcioma pozosta³ymi gatunkami, co ponownie zespoli me cia³o jako ¿yj¹ce
rozszerzenie poznanej kreacji. Chocia¿ mo¿e to wydawaæ siê tak odleg³e i niemaj¹ce zwi¹zku z twoim czasem, to jednak jest istotne dla zrozumienia zakresu twego
celu. Mo¿esz myœleæ o tych siedmiu gatunkach jak o koñczynach mojego cia³a zestawionych w sposób umo¿liwiaj¹cy mi albo nam ca³kowit¹ funkcjonalnoœæ wewn¹trz
wielkiego wszechœwiata. To jest mój cel, a wiêc tak¿e
twój w³asny. Twoja wolna wola nie pochodzi od ciebie,
jest tylko po³¹czona z moj¹/nasz¹ w³asn¹. Z najg³êbszego aspektu mojego istnienia wyp³ywa wola rozszerzenia, eksploracji, jednoczenia siê, syntezy i w ten sposób
ods³aniania jeszcze innej warstwy mojego oraz naszego
celu. Co jest tym celem, pytasz? Tego nie da siê wyraziæ
w jêzyku, który teraz potrafisz zrozumieæ, ale jest to zwi¹zane z pojêciem odkrywania wszechœwiata i samoroz73

wojem. Poszerzanie i synteza kosmicznego doœwiadczenia. Wschodz¹ce istoty czasu spotykaj¹ siê w mojej centralnej siedzibie. Wszystkie s¹ œci¹gane do mnie wskutek
mojej /naszej woli wyra¿ania siê poprzez wielki wszechœwiat, by wygenerowaæ inny wielki wszechœwiat i poszerzyæ granice mojej/naszej osobowoœci. To jest ukryty
cel mojej/naszej woli: tworzyæ nowe œwiaty doœwiadczania, które pobudzaj¹ nasz kontynuowany rozwój. Bez
ciebie jestem niezdolny rozwin¹æ siê. Beze mnie nie
mo¿esz zaistnieæ. To jest nasz¹ wieczn¹ wiêzi¹. By³o
i jest moim pragnieniem rozwijaæ siê, co zapewnia ci
istnienie. My, razem, jesteœmy z³¹czonym naczyniem
tworzenia i eksploracji. Jesteœmy zuchwalstwem nieznanej podró¿y i pomys³owej energii obrazowania nowych rzeczywistoœci. Jesteœmy obrazem wznosz¹cej siê,
nieskoñczonej i rozszerzaj¹cej siê spirali, która tworzona
jest segment po segmencie przez sam¹ siebie. Jesteœmy
nieroz³¹czni – jeden jest oknem dla drugiego. Moje b³ogos³awieñstwo dla ciebie, który znajdujesz te s³owa i s³uchasz w przytomnoœci w³asnej osobowoœci.
To by³ przekaz z Pierwotnego Źród³a. Teraz przeczytajcie przekaz, pod którym podpisa³ siê logos naszego wszechœwiata.
Jestem opiekunem tego wszechœwiata, a wiêc tzw. logosem wszechœwiata. Pod sob¹ mam ca³¹ moj¹ rozbudowan¹ hierarchiê zarz¹dzaj¹c¹ i kieruj¹c¹ odpowiednimi
zadaniami. Ja równie¿ podlegam Najwy¿szemu Stwórcy,
czyli jak wy to mówicie czasem, Pierwotnej Energii Twórczej. Ta energia przejawia siê wszêdzie w materii o¿ywio74

nej i nieo¿ywionej, w kosmicznej pustce, po prostu wszêdzie. Energia ta jest inteligentna i potrafi wymieniaæ informacje. Czas ju¿, abyœcie wreszcie zrozumieli, ¿e Bóg
Stwórca, powiedzmy przez du¿e „B”, jest jeden, natomiast pozosta³e istoty, które wy uwa¿acie za boga s¹ to
istoty z hierarchii duchowych oraz fizyczne istoty z bardzo starych zaawansowanych cywilizacji, które z nami
wspó³pracuj¹ w zak³adaniu i organizacji ¿ycia na nowych
planetach. Nowe planety ca³y czas siê tworz¹, a stare
umieraj¹ wraz ze œmierci¹ swoich dawców energii, czyli
s³oñc, lub wskutek innych przyczyn. My tworzymy ró¿ne
formy cywilizacji, aby próbowaæ doœwiadczaæ wszelkich
mo¿liwych form przejawienia inteligencji w fizycznych
œwiatach. W trakcie rozwoju ró¿nych form cywilizacji konstruowane s¹ ró¿ne eksperymenty lub korekty rozwojowe, maj¹ce na celu odniesienie okreœlonych celów, jakie
postawiliœmy przed sob¹. Rozwój jest niekoñcz¹cym siê
procesem, poprzez ten rozwój Najwy¿sza Energia Twórcza czerpie nowe bodŸce i wdra¿a je póŸniej jako udoskonalone formy przejawienia inteligencji energii i materii.
Tak wiêc mo¿ecie ju¿ teraz wyobraziæ sobie, jak mo¿e
wygl¹daæ wasz model wszechœwiata, z niekoñcz¹c¹ siê
iloœci¹ inteligentnych form przejawienia energii twórczej
oraz cywilizacjami fizycznymi i duchowymi, a wszystko
to jest ze sob¹ po³¹czone na zasadzie interakcji jednego
z drugim. Wasze prymitywne wierzenia musicie przeobraziæ w prawdziw¹ rzeczywistoœæ wielkiej kreacji kosmicznej. Na to ju¿ od dawna czekaj¹ istoty z innych cywilizacji,
które was odwiedzaj¹. Wszyscy czekaj¹ na wasze przebudzenie. PrzebudŸcie siê – wasz Ojciec.
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Jeszcze jeden przekaz z Pierwotnego Źród³a przekazuj¹cy jego
g³ówne objawienie.
Chocia¿ nie pierwszy raz zwracam siê do ludzi twojej
planety, jest to pierwszy raz, kiedy przemówi³em przez
moje najg³êbsze stworzenie i pozostawi³em nieusuwalny, wielowymiarowy zapis. Mój g³os pomo¿e ci po³¹czyæ
siê znów ze mn¹. Poszerzy on twoje wyobra¿enie o mnie,
o moim celu i mojej nieustaj¹cej mi³oœci do ka¿dego
z moich stworzeñ, i nie ma znaczenia, gdzie i jak ¿yjesz.
Gdy przemawia³em dotychczas do waszej planety, dzia³o siê to poprzez pryzmat osobowoœci, co w pewnym stopniu zniekszta³ca³o mój g³os i zabarwia³o jego ton. G³os
mojego umys³u nie dociera do waszego œwiata, o ile nie
zostanie odebrany przez moje stworzenie i przet³umaczony na s³owa – symbole, które twój umys³ potrafi zrozumieæ. G³os mojego serca przenika wszystkie œwiaty
bez potrzeby t³umaczenia, jako subfotonowe œwiat³o
i miêdzywymiarowa wibracja tworz¹ca dŸwiêk. Ukazujê siê tobie w nadziei, i¿ ods³onisz innym to, co znalaz³eœ we mnie. Nie przez podnios³e s³owa, ale raczej przez
przedefiniowanie relacji miedzy nami i ¿ycie zgodnie z t¹
now¹, klarown¹ œwiadomoœci¹. ¯yj¹c tak, obudzisz to,
co dawno temu umieœci³em w tobie – fragment mnie
samego, ostrze œwiat³a zadaj¹ce k³am twemu przeœwiadczeniu o absolucie œmierci. Prawdziwie jest to moje g³ówne objawienie. Jestem tutaj, aby obudziæ twoj¹ pierwotn¹
jaŸñ do naszej wspólnej relacji, abyœ w ten sposób móg³
pokonaæ Ÿród³o w³asnej pró¿noœci. Jest ona wypaczeniem
miêdzy nami. To nie przestrzeñ lub czas nas dziel¹ i re76

dukuj¹ nasz œwiadomy zwi¹zek, ale twoje pragnienie
wywy¿szania siê w jaskini twego istnienia i czerpania
z tego korzyœci. Tylko to, i nic innego. Wszystkie wasze
religie nauczaj¹ nabo¿nej czci do bóstwa i doktryny zbawienia ludzkoœci. To le¿y u podstaw pokrewieñstwa religii na waszej planecie. Jednak¿e ja nie jestem bóstwem,
do którego odnosz¹ siê wasze uwielbienia, ani nie jestem
twórc¹ waszych doktryn zbawienia ludzkoœci. Oddawanie mi czci poprzez materialne wzglêdy jest niepotrzebne. WyraŸ po prostu swoje szczere uczucia wdziêcznoœci
za m¹ najg³êbsz¹ obecnoœæ w tobie i innych, a niezawodnie skierujesz wtedy twe uwielbienie do mojego królestwa. Jest to uczucie, które powinieneœ szczególnie
podtrzymywaæ w obliczu ¿yciowych rozterek. Jest to
objawienie siê mojego serca twojemu sercu. ¯yj w klarownej œwiadomoœci. ¯yj w d¹¿eniu do celu. ¯yj w wiedzy, ¿e ty jesteœ we mnie, a ja jestem w tobie, i ¿e nie
ma miejsca, które by³oby oddzielone od naszego serca.
Pewnego dnia zada³em pytanie istocie duchowej, jak¹ wibracjê reprezentuje Najwy¿szy Stwórca – ¿eñsk¹ czy mêsk¹.
Oto jak¹ dosta³em odpowiedŸ.
Dobre pytanie, poniewa¿ ludzie na Ziemi personifikuj¹ Boga jako mê¿czyznê, a generalnie jest to istota duchowa – energetyczna, która istnieje w formie energii.
Reprezentuje ona aspekt ¿eñski oraz mêski, które s¹ w sobie zharmonizowane w idealnej równowadze. Dlatego
¿e obecnie na Ziemi dominuje mêski aspekt wibracji,
uwa¿acie Boga za mê¿czyznê, ale mo¿e on byæ równie¿
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w waszych wyobra¿eniach Bogini¹ i bêdzie to ten sam
Bóg. Poza tym wasze wyobra¿enia Boga bardziej dotycz¹
ni¿szych logosów boskich oraz istot pozaziemskich, które niegdyœ by³y uwa¿ane za bogów, tak wiêc pod postaci¹ wierzeñ zosta³o to przeniesione do wspó³czesnych
czasów. Tymczasem Bóg, czyli Pierwotna Energia Twórcza jest energetycznym aspektem istnienia inteligencji
we wszystkich mo¿liwych wibracjach energii. Swe cz¹stki
energii oddziela w postaci swoich archetypów boskich,
dusz i materialnych aspektów istnienia. Ta cz¹stka wibracji jest zawarta w ka¿dym aspekcie istnienia – ró¿ni
siê tylko mo¿liwoœci¹ przejawienia samej siebie w danym aspekcie istnienia.
Inaczej mówi¹c, wszystko stanowi jednoœæ w Bogu albo, jak
wyk³ada to biblia, w Bogu ¿yjemy, gdy¿ wszystko w nim ma
istnienie: Bóg jest Jednym – Bóg jest Wszystkim – Bóg jest
Mi³oœci¹. Albowiem Bóg jest zarówno energi¹, jak i nieskoñczonoœci¹, która ma œwiadomoœæ, jest sum¹ wszystkich œwiadomoœci.
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ROZDZIAŁ 11.

Rola i relacje religii

we współczesnym świecie
a wstêpie przytoczê tutaj s³owa znanego hinduskiego
awatara, Sai Baby, który powiedzia³: „Jest tylko jedna religia, religia mi³oœci, jest tylko jedna rasa, rasa ludzi”. Te g³êbokie s³owa pokazuj¹ nam, jak mocno jesteœmy podzieleni
i ile jeszcze musimy zrobiæ, aby siê zjednoczyæ. ¯eby sta³o siê
to mo¿liwe, musimy siê otworzyæ na now¹ wiedzê, wykazaæ
wolnoœæ myœlenia. Obecnie jest na œwiecie ok. 2 miliardów
ludzi, którzy nazywaj¹ siebie chrzeœcijanami i którzy maj¹
jakiœ zwi¹zek, choæby nawet s³aby, z Koœcio³em chrzeœcijañskim. Dla bardzo du¿ej czêœci strach przed autorytetem,
zw³aszcza ich Koœcio³a, jest tak wielki, ¿e nigdy nie podejm¹
szansy przebadania innej prawdy, nawet zbie¿nej z ¿ywionymi przez nich dotychczas ideami i pogl¹dami.
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Obecnie na planecie Ziemia jest bardzo wiele religii
oraz ró¿nych stowarzyszeñ i sekt, ale wyobraŸcie sobie,
¿e wszyscy s¹ traktowani przez najwy¿szego Boga równo, bez wzglêdu na ich przynale¿noœæ do jakiejkolwiek
religii. To tylko wasze b³¹dzenie i niewiedza doprowadzi³y w ci¹gu ca³ego okresu od czasów Chrystusa do
tego, ¿e jedni uwa¿aj¹ siê lepsi od innych, ¿e jedno
wyznanie jest lepsze od drugiego. Wszystkie te religie,
które s¹ wyznawane obecnie, zawieraj¹ czêœæ prawdy
albo wiêksz¹, albo mniejsz¹, musielibyœcie je wszystkie
wsypaæ do worka i wtedy by³aby prawdziwa wiedza
i wiara w jednego stwórcê, ale musicie jeszcze wyrzuciæ elementy kontroli, które s¹ obecne we wszystkich
religiach. A najlepiej, gdybyœcie sobie uzmys³owili wszyscy, ¿e my jako hierarchia duchowa nie potrzebujemy,
abyœcie wyznawali jak¹kolwiek religiê, tylko zaczêli
wykazywaæ chêæ prawdziwej mi³oœci i pragnienia zjednoczenia siê z energi¹ stwórcz¹. Aby byæ bli¿ej z Bogiem, nie musicie ¿yæ w cywilizacji, chodziæ do koœcio³a,
mo¿na byæ na ³onie przyrody, gdziekolwiek na tej planecie i mieæ po³¹czenie duchowe z Bogiem oraz czyst¹
intencjê wspó³pracy i mi³oœci z Nim, a przez to z wszystkimi hierarchiami duchowymi. Najwa¿niejsza w tym
wszystkim jest czysta intencja po³¹czenia ze Źród³em.
W wiêkszoœci religii pozosta³y obrz¹dki i rytua³y, które
przewy¿szy³y wielkoœci¹ samo sedno tego, co ma byæ
najwa¿niejsze, a wiêc œwiadomoœæ po³¹czenia duchowego. Hierarchie koœcielne rozbudowa³y swoje struktury
nadmiernie, powoduj¹c tym swoist¹ wrêcz walkê o koœcieln¹ w³adzê nad ludŸmi. To, co w Koœciele jest godne
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pochwa³y, to walka o prawa moralne, które s¹ obecnie
ignorowane. Prawdziwa duchowoœæ natomiast jest wolna od jakiejkolwiek religii. Tak samo cz³owiek uduchowiony jest wolny w dos³ownym znaczeniu tego s³owa.
Duchowoœæ powoduje wolnoœæ myœlenia nieskrêpowanego ¿adnym dogmatem, poprzez tak¹ wolnoœæ jednostka, a póŸniej ca³e spo³ecznoœci uœwiadamiaj¹ sobie
now¹, szersz¹ rzeczywistoœæ istnienia wszelkiego istnienia.
W³asne przemyœlenia doprowadzi³y mnie równie¿ do tego
samego wniosku: cz³owiek powinien byæ woln¹ jednostk¹, nieskrêpowan¹ ¿adnym dogmatem, a wspó³czesne religie s³u¿¹
do kontroli ludzi i trzymania ich w zamkniêtym dogmacie
skostnia³ych pogl¹dów. Na wiele ró¿nych sposobów religia
hamuje rozwój spo³eczeñstwa, ale bez religii nie by³oby trwa³ej
moralnoœci ani etyki, w gruncie rzeczy nie by³oby ¿adnej wartoœciowej cywilizacji. Wspó³czeœni ludzie potrzebuj¹ nowego
zdefiniowania religii, a ta z kolei bêdzie zmusza³a religiê do
ponownej ewolucji samej siebie. Obecny system cywilizacyjny, do którego wsprzêgniêto religiê, nie chce, aby cz³owiek
by³ wolny w myœleniu i jakimkolwiek innym aspekcie, jednostka ma s³u¿yæ, pracowaæ i o niczym nie myœleæ. Przez to
nasza wspania³oœæ zosta³a zniszczona. Przez truj¹ce emocje,
które powstawa³y i uwalnia³y siê w pewnych okolicznoœciach.
A wszystko by³o powodem naszej niew³aœciwej i szalonej koncepcji mówi¹cej, ¿e Bóg wymaga takich tortur, terroru, nietolerancji, dogmatyzmu, okrucieñstwa i bólu, by korygowaæ nasze
delikatne i zmêczone dusze poszukuj¹ce oazy pokoju, mi³oœci,
wspó³czucia i zrozumienia. To by³a strategia chorych umy81

s³ów pewnych ludzi uwa¿aj¹cych siê za przedstawicieli Boga.
Zatruli ludzkoœæ jadem nienawiœci, przemocy, strachu, eksploatacji, egoizmu i zniszczenia. Bóg nigdy nie chcia³ ani nie
zaprojektowa³ tego w taki sposób. Uczynili to ludzie, ¿eby móc
poczuæ siê panami ¿ycia i ewolucji. Uwa¿aj¹c siebie za wszechwiedz¹cych i potê¿nych, pragnêli ustanowiæ proces zbawienia
stanowi¹cy zaprzeczenie definicji Boga mi³oœci, przebaczenia
i wspó³czucia.
Wobec faktu, ¿e wasza œwiadomoœæ zostaje obecnie
uwalniana z kontroli czêstotliwoœci, zaczniecie sobie
uœwiadamiaæ, ¿e religia, obojêtnie jaka, jest tylko pewnym fragmentem ca³oœci. Stoj¹c w niej, nie mo¿ecie
wyjœæ swoj¹ œwiadomoœci¹ szerzej, poniewa¿ zauwa¿ycie, ¿e dogmat religijny jest bardzo w¹ski. Jakikolwiek by
by³, w pewnym momencie ogranicza on wasze wolne
myœlenie. W przysz³oœci zobaczycie, ¿e tak naprawdê nigdzie nie mo¿na postawiæ sztywnego dogmatu, bowiem
wiedza i rzeczywistoœæ ci¹gle ewoluuje i jest nieskoñczona. Je¿eli na Ziemi zostanie przekroczona pewna „masa
krytyczna”, dokona siê bardzo szybka zmiana œwiadomoœci, a wy wszyscy ju¿ zaczynacie powoli rozumieæ,
¿e nie mo¿ecie siê pos³ugiwaæ dogmatami i wierzeniami, które powsta³y tysi¹ce lat temu. One by³y dobre
w tamtych czasach, kiedy œwiadomoœæ ludzka by³a na
innym poziomie, ale przecie¿ wy siê ca³y czas rozwijacie, wasza œwiadomoœæ ewoluuje, ci¹gle siê poszerza i teraz jesteœcie w momencie, ¿e to wszystko ju¿ d³u¿ej nie
wytrzyma w obecnych ramach, poniewa¿ nie ewoluowa³o wraz z wami. Mo¿na powiedzieæ tak, ¿e religie we
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wspó³czesnym œwiecie s¹ szcz¹tkowymi archetypami
wiedzy. W wyniku zatracenia œwiadomoœci ludzkiej po
ostatnim przebiegunowaniu, ludzkoœæ ka¿d¹ resztkê
wiedzy, która siê zachowa³a, zaczê³a interpretowaæ po
swojemu, w bardzo ograniczonym zakresie rozumowania – tak by³o a¿ do czasów wspó³czesnych. Równie¿ to,
co mówi³ Jezus, gdy ¿y³ na Ziemi, Ÿle zrozumieliœcie.
Gdyby by³o inaczej, w zupe³nie inny sposób pojmowalibyœcie Boga, istoty duchowe i ca³y mechanizm œwiata
duchowego. A tak ca³y czas stoicie w miejscu, stworzyliœcie sobie dogmat i myœlicie, ¿e mo¿na go tak czciæ i wychwalaæ w nieskoñczonoœæ. Niewielu zastanawia siê nad
tym dog³êbnie, a ci, którzy studiuj¹ i analizuj¹ w ramach
dogmatu wiedzê, niczego nowego nie odkrywaj¹, tylko
powoduj¹ jeszcze bardziej pogrzebanie prawdy i pomieszanie faktów. Pamiêtajcie, z ka¿d¹ wiedz¹ jest tak samo:
aby znaleŸæ inny punkt widzenia, musicie stan¹æ niejako
obok tematu, wyjœæ poza dogmat, zaczerpn¹æ innej wiedzy, bardziej œwie¿ej i zachowaæ przy tym otwarty umys³.
Wtedy mo¿ecie dokonaæ wspania³ych zmian w swoim
¿yciu i ¿yciu ca³ej planety. Teraz ziemski eksperyment
w tej formie dobiega koñca, bêdziecie œwiadkami bardzo
ciekawych przeobra¿eñ, jednak¿e zmiany, jakie bêd¹ zachodzi³y, musicie u³atwiæ swoim otwartym umys³em.
Wtedy stworzycie now¹ piêkn¹ rzeczywistoœæ. Mówimy
wam to po wielokroæ, poniewa¿ wiemy, ¿e taka bêdzie
przysz³oœæ waszej planety.
Oczywiœcie trzeba powiedzieæ, ¿e otwartoœæ umys³u nie równa siê ³atwowiernoœci. Nikt nie mo¿e byæ w pe³ni obiektywny,
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ale im mniej mamy osobistych ograniczeñ w gromadzeniu
wiedzy, tym wiêksza szansa na dotarcie do prawdy. Obecna
religia musi staæ siê potê¿nym czynnikiem oddzia³uj¹cym na
stabilizacjê moraln¹ i rozwój duchowy, funkcjonuj¹c dynamicznie poœród wci¹¿ zmiennych warunków. W tych niebezpiecznych czasach najwy¿sz¹ misj¹ religii jako czynnika spo³ecznego
jest stabilizacja idea³ów ludzkoœci.
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ROZDZIAŁ 12.

Oczyszczenie Ziemi
ierwszy rozdzia³ ksi¹¿ki zaczyna siê od oczyszczenia cz³owieka, a koñczy j¹ dwunasty rozdzia³ mówi¹cy o oczyszczeniu Ziemi w trakcie duchowej transformacji planety oraz
wszystkich ludzi. Nie przez przypadek ten rozdzia³ jest dwunastym i ostatnim rozdzia³em – liczba dwanaœcie wpisana jest
w dzieje cz³owieka na Ziemi. Znaki zodiaku, system odliczania
czasu s¹ oparte na dwunastce oraz wielkie oczyszczenie, które
ma nast¹piæ w 2012 r. Te dwanaœcie rozdzia³ów ma symbolizowaæ 12 helis DNA oraz czakr energetycznych, które docelowo
bêdziemy mieli rozwiniête w wyniku mutacji aktywowanej dop³ywaj¹c¹ do Ziemi kosmiczn¹ energi¹ o wysokiej wibracji.
Poniewa¿ ksi¹¿ka jest pisana przeze mnie oraz przez istoty
duchowe, jest ona tworzona p³ynnie, a ¿ycie, jakie siê toczy,
równie¿ wp³ywa na jej kszta³t, dlatego te¿ opiszê, w jakich okolicznoœciach dosz³o do powstania tego rozdzia³u i zatytu³owa85

nia go przez istoty duchowe „Oczyszczenie Ziemi”. Na pocz¹tku czerwca 2006 roku, za spraw¹ zbiegów okolicznoœci albo
inaczej mówi¹c, tzw. synchronii, zainteresowa³em siê projektem ratowania Ziemi pod nazw¹ „Projekt Cheops”. W gazecie
„Feniks”, któr¹ „przypadkowo” kupi³em, a której nigdy przedtem nie kupowa³em, przeczyta³em artyku³ opisuj¹cy projekt,
a w zasadzie pani¹ Lucynê £obos i jej przekazy z poziomu istot
duchowych. Artyku³ bardzo mnie zaciekawi³, resztê materia³u
znalaz³em na stronie internetowej www.projekt – cheops.com
oraz w ksi¹¿ce Andrzeja Wójcikiewicza „Przebudzenie Cheopsa”. Wiedzia³em ju¿ wczeœniej z ró¿nych Ÿróde³ o wydarzeniach
kosmicznych maj¹cych siê rozgrywaæ w 2012 roku, które bêd¹
towarzyszy³y transformacji duchowej naszej planety, ale nie
wiedzia³em tego, ¿e mo¿na skutki tych zjawisk zminimalizowaæ przez aktywacjê ochronnego pola energetycznego wokó³
Ziemi. Kluczem do tego ochronnego pola jest – wed³ug przekazów pani Lucyny – Wielka Piramida oraz mumia faraona, który j¹ budowa³. Wszystko zaczê³o siê od pani Lucyny £obos,
która parê lat temu zaczê³a odbieraæ przekazy od istoty duchowej o imieniu Samuel (Enki). Od maja 2001 roku pani Lucyna
poddawa³a siê seansom hipnotycznej regresji wieku i w trakcie
regresji, jako ¿yj¹ca w tych czasach kap³anka, otrzymywa³a informacje, gdzie znajduje siê nieodkryta do dzisiaj mumia faraona – budowniczego Wielkiej Piramidy. W czasie póŸniejszych
sesji pani Lucyna zlokalizowa³a równie¿ wejœcia do Wielkiego
Labiryntu, który by³ miêdzy innymi opisany przez Herodota.
W przekazach podane by³y równie¿ wskazówki, jak trafiæ do
tak zwanych z³otych komnat, które wed³ug Patryka Geryla
(poza z³otem) mia³y zawieraæ niezwykle wa¿ne informacje
dotycz¹ce historii ludzkoœci i historii przebiegunowañ ziem86

skich. Dla uwiarygodnienia owych przekazów pani Lucyna
otrzyma³a równie¿ informacje dotycz¹ce korytarzy i zabytków
archeologicznych z czasów Boles³awa Chrobrego, ukrytych
w górze Œlê¿a (pod Wroc³awiem), uchodz¹cej od wieków za
kolebkê kultu pras³owiañskiego. Badania archeologiczne na
Œlê¿y zosta³y zapocz¹tkowane przez Wydzia³ Archeologii Uniwersytetu we Wroc³awiu i przez dwa sezony (2004/2005) dokonano sensacyjnych odkryæ dotycz¹cych podziemi koœció³ka.
Badania wykopaliskowe i póŸniejsze badania tzw. georadarem
potwierdzi³y tezê, ¿e g³êbiej znajduj¹ siê faktyczne struktury,
które mog¹ byæ starymi korytarzami i przejœciami pochodz¹cymi jeszcze z czasów pras³owiañskich. Badania te ustanowi³y
bezdyskusyjn¹ w tym zakresie wiarygodnoœæ przekazów hipnotycznych i chanelingowych prowadzonych z Lucyn¹ £obos. Jeœli
chodzi o Egipt, z przekazów pani Lucyny wynika, ¿e w mumii
faraona, budowniczego Wielkiej Piramidy, jest ukryte urz¹dzenie technologiczne, umieszczone tam po œmierci faraona
przez istoty z cywilizacji pozaziemskiej, przyby³e z konstelacji
Oriona z planety Aszun. Z przekazów wynika, ¿e Wielka Piramida by³a budowana g³ównie przez tych przybyszów za pomoc¹ zaawansowanej technologii, a dodatkowo pomagali im
ludzie ¿yj¹cy w tym czasie na terenie Egiptu. Wydobycie mumii na powierzchniê ziemi i odpowiednie jej u³o¿enie w sarkofagu znajduj¹cym siê w Komnacie Królewskiej ma uaktywniæ
energiê Wielkiej Piramidy, która – wed³ug przekazów pani Lucyny – zosta³a zbudowana w celu stworzenia ochrony dla Ziemi i ludzi. Energia Wielkiej Piramidy ma – w dalszej kolejnoœci
– uaktywniæ wszystkie punkty energetyczne (tzw. czakramy)
znajduj¹ce siê na Ziemi oraz inne piramidy. Energia w ten
sposób uwolniona ma otoczyæ kulê ziemsk¹ swoistym ener87

getycznym kloszem. Ten klosz ma ochroniæ nas przed nadaktywnoœci¹ s³oñca, opisywan¹ miêdzy innymi przez Patryka
Geryla w ksi¹¿ce „Proroctwo Oriona na rok 2012” oraz potencjalnym wtargniêciem w nasz uk³ad s³oneczny planetoidy
spoza tego uk³adu, zwan¹ przez niektórych naukowców Planet¹ X. Akurat w tym czasie by³o organizowane na ten temat
miêdzynarodowe seminarium, wiêc wykupi³em bilet i pojecha³em do Wroc³awia. Odby³o siê ono 11 czerwca 2006 r.,
a zorganizowane by³o przez Fundacjê Wspierania Badañ Archeologicznych „Dar Œwiatowida”, która zosta³a powo³ana
do finansowania i realizacji projektu. Celem seminarium by³o
przedstawienie aktualnego stanu badañ i wykopalisk dotycz¹cych projektu ratowania Ziemi na podstawie przekazów
pani Lucyny £obos. Dzieñ po seminarium odebra³em przekaz, w którym istota duchowa przekaza³a mi, abym w swojej
ksi¹¿ce nawi¹za³ do tego projektu i uœwiadomi³ ludziom istotê i cel tego ogromnego przedsiêwziêcia, ¿e hierarchia duchowa bardzo pragnie, aby dosz³o do sfinalizowania ca³ej misji,
a istota duchowa, która opiekuje siê tym projektem, czyni
wszystko, co mo¿e, aby ta misja odnios³a sukces do 2012
roku, bo potem bêdzie ju¿ za póŸno, aby cokolwiek zmieniæ.
Istoty duchowe mówi¹, ¿e obecnie w celu poprawy energetyki
Ziemi, z ka¿dym dniem jest przesy³ana poprzez portale energetyczne olbrzymia iloœæ pozytywnej energii, aby zminimalizowaæ tê negatywn¹ energiê, która otoczy³a Ziemiê. Ale to
przede wszystkim my sami powinniœmy teraz zmieniæ sposób bycia i ¿ycia, aby zacz¹æ wreszcie emanowaæ energiê mi³oœci, która przecie¿ tak wiele mo¿e zmieniæ na naszej planecie.
Po kilku przekazach dotycz¹cych „Projektu Cheops” zacz¹³em myœleæ nad tym materia³em i przysz³o mi do g³owy, ¿e
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móg³bym równie¿ wspomóc ten projekt, przeznaczaj¹c czêœæ
dochodu z tej ksi¹¿ki na rzecz fundacji. Istoty duchowe potrafi¹ odczytywaæ nasze myœli perfekcyjnie i krótko potem
przekaza³y mi s³owa uznania, ¿e doceni³em projekt i chcê
go wspomagaæ. Równie¿ wszyscy czytelnicy, którzy kupili
tê ksi¹¿kê, wspomagaj¹ ten zaszczytny projekt ratowania
Ziemi i nas wszystkich.
Ten projekt jest spraw¹ niezwykle powa¿n¹ dla ludzkoœci, bowiem prze¿ycie po kataklizmach bêdzie wymaga³o
wiele trudu i wysi³ku, je¿eli nie zostanie aktywowana
os³ona wokó³ Ziemi. Ka¿de dzia³anie maj¹ce na celu
uœwiadomienie ludzi na temat tego projektu bêdzie przez
nas wspierane i bêdzie pod szczególn¹ opiek¹.
Po tym wszystkim umówi³em siê we Wroc³awiu z osobami,
które projektem kieruj¹ i przedstawi³em im moje zamiary i cele oraz wszystkie okolicznoœci, które doprowadzi³y do tego spotkania. Powiedzia³em, ¿e bêdê ich wspiera³ w tym trudnym
zadaniu. Osoby te mi³o mnie przyjê³y oraz by³y bardzo zaciekawione. Ustaliliœmy, ¿e kiedy skoñczê pisanie ksi¹¿ki, to siê
skontaktujemy. W tej chwili ju¿ wiem, ¿e tymi wszystkimi
okolicznoœciami równie¿ kieruje istota duchowa, która opiekuje siê projektem ratowania Ziemi.
Ziemia jako planeta równie¿ podlega okresowym zjawiskom kosmicznym. Bogowie stwórcy tak u³o¿yli pewne etapy rozwoju ludzi, aby nak³ada³y siê one na cykle
kosmiczne, powoduj¹c przez to synchronizacjê tych zjawisk z rozwojem ludzi jako istot fizycznych. Ten wielki
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cykl powtarza siê co ok. 12 tys. lat. S³oñce jako wasz
dawca energii bêdzie promieniowa³o o wiele silniej, a to
spowoduje szereg zjawisk, których nie znacie. Te zjawiska zaczn¹ siê w du¿ej skali na prze³omie 2012 roku,
dlatego zosta³o niewiele ju¿ czasu na uœwiadomienie
sobie tego faktu oraz na przygotowanie ca³ej waszej
cywilizacji do tych wydarzeñ. Wiele przekazów na temat przysz³ych wydarzeñ trafi³o ju¿ do ró¿nych ludzi na
Ziemi, ale to ci¹gle jeszcze wydaje siê ma³o, bowiem
ludzkoœæ wci¹¿ jest absorbowana innymi informacjami,
a o tych istotnych zdarzeniach w skali globalnej ci¹gle rozmawia garstka. Dlatego my bêdziemy wspieraæ ka¿dego,
kto zechce rozpowszechniæ tê wiedzê, aby wszyscy uœwiadomili sobie pe³n¹ prawdê o przysz³ych zdarzeniach.
Pewne istoty z kosmosu, z wysoko zaawansowanej cywilizacji, maj¹c pe³n¹ wiedzê o zjawiskach kosmicznych,
przewidzia³y te zdarzenia wiele tysiêcy lat temu i zbudowa³y na Ziemi pewien energetyczny system, którego
aktywacja zdo³a w znacznej mierze ochroniæ wasz¹ planetê przed tymi groŸnymi zjawiskami kosmicznymi.
S³oñce równie¿ ulega cyklom, transformuj¹c co pewien
okreœlony czas. Wszystkie te zjawiska, które nast¹pi¹
w przysz³oœci, bêd¹ wynika³y z cyklu plam s³onecznych
i zwiêkszonej aktywnoœci s³onecznej. Otó¿, jak wiesz,
ta aktywnoœæ wyzwoli potê¿n¹ dawkê energii, która
w krótkim czasie dotrze na Ziemiê i spowoduje olbrzymie katastrofy. Nie chcia³bym straszyæ, ale cykle kosmiczne s¹ nieub³agane i powtarzalne. Ta czêœæ historii, której
uczycie siê w szko³ach, zawiera tylko fragmentaryczn¹
wiedzê od ostatniego takiego cyklu sprzed 12 tys. lat do
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dzisiaj. Przedtem istnia³o bardzo wiele ró¿nych cywilizacji, które rozkwita³y i znika³y z powierzchni Ziemi.
Dzisiaj w muzeach znajduj¹ siê ró¿ne artefakty, które
nie pasuj¹ do waszej historii œwiata i nie wiecie, co z nimi pocz¹æ. Wiêkszoœæ jest schowana w tajnych archiwach. Zastanówcie siê przez chwilê, co by by³o, gdyby
wasza cywilizacja równie¿ ca³kowicie zginê³a. Historia
jest jak fala, która siê odbija i powraca. Musicie wszystko
zebraæ w ca³oœæ i spojrzeæ, ¿e to co jest mityczne, kiedyœ
by³o rzeczywistoœci¹. S³ynna Atlantyda te¿ by³a kiedyœ
rzeczywistoœci¹ i zaginê³a w³aœnie 12 tys. lat temu. Jednak tamta cywilizacja ca³kowicie nie zginê³a, ale rozproszy³a siê tylko po ca³ej Ziemi, daj¹c pocz¹tek nowym
cywilizacjom, o których ju¿ ucz¹ w szko³ach. Ale powróæmy jeszcze raz do S³oñca. Wasi naukowcy, którzy badaj¹
S³oñce, ukrywaj¹ przed opini¹ publiczn¹ fakt, ¿e w roku
2012 dojdzie do niezwyk³ych zmian. Ludzie, którzy steruj¹ tym œwiatem, blokuj¹ te informacje i zapewne dopiero za piêæ dwunasta, jak wy to mawiacie, dowiecie
siê z oficjalnych Ÿróde³, co siê bêdzie dzia³o. Bo choæ
informacje s¹ blokowane, pewne grupy siê do tego przygotowuj¹, buduj¹c podziemne miasta na kilka tysiêcy
osób. Tak wiêc to, co stworzyliœcie, wasz model cywilizacji konsumpcyjnej, trzyma was w niemocy, bo boi siê
paniki i upadku, ale to jest ju¿ nieuniknione.
Zatem nie ma siê czego baæ, koñca œwiata nie bêdzie, bêdzie
tylko zmiana œwiadomoœci, a przez to upadek cywilizacji w obecnej formie. Bêdzie tylko lepiej, bo gorzej ju¿ byæ nie mo¿e.
Maj¹c w zasadzie materia³ ksi¹¿ki na ukoñczeniu, ci¹gle po91

wraca³ mi temat „Projektu Cheops”. Kiedy pierwszy raz przeczyta³em materia³y na temat projektu, by³em zachwycony, ¿e
mamy mo¿liwoœæ zniwelowania skutków kosmicznych zjawisk.
Im wiêcej czyta³em, tym wiêcej zacz¹³em mieæ pytañ i w¹tpliwoœci. Wiedzia³em jedno, ¿e te w¹tpliwoœci stwarza moje w³asne ego, dlatego jeszcze raz dosta³em przekaz od innej istoty
duchowej, który potwierdza cel projektu.
Amadeuszu, „Projekt Cheops” jest naprawdê zaszczytnym projektem, byæ mo¿e maj¹cym najwiêksze znaczenie w trakcie ca³ych dziejów ludzkoœci. Nikt nie nakazuje
wam si³¹ niczego zmieniaæ, przysz³oœæ kreujecie wy sami
tu na Ziemi. Oprócz zjawisk kosmicznych, które nast¹pi¹, reszta losu pozostaje w waszych rêkach, dlatego te¿
ten projekt albo was uchroni w wiêkszym stopniu przed
kosmicznymi zdarzeniami, albo wydarzenia kosmiczne
przebiegn¹ tak, jak zrealizuj¹ je prawa wszechœwiata.
Jednak¿e istoty z innej planety, wasi bracia i siostry, którzy ró¿ni¹ siê od was tylko stopniem œwiadomoœci i technologii, zostawili wam pewn¹ furtkê, któr¹ mo¿ecie
otworzyæ tylko w tym momencie, je¿eli wasza samoœwiadomoœæ na to pozwoli. Tak jak powiedzia³ to Samuel, mo¿ecie nic nie robiæ i czekaæ na to, co siê wydarzy.
Maj¹c woln¹ wolê, mo¿ecie decydowaæ sami.
Jest jeszcze jedna istotna sprawa, która mo¿e te¿ mieæ znaczny wp³yw na wydarzenia w 2012 roku. Otó¿ w tym czasie bêdzie przelatywa³a w pobli¿u Ziemi bardzo du¿a planetoida
(Planeta X), która minie Ziemiê w bezpiecznej odleg³oœci. Natomiast swym ci¹giem grawitacyjnym bêdzie za sob¹ ci¹gnê³a
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du¿¹ iloœæ kosmicznego gruzu, ró¿nej wielkoœci od³amków skalnych. W³aœnie te od³amki najprawdopodobniej przetn¹ trajektoriê Ziemi, a spadaj¹c, mog¹ spowodowaæ du¿e zniszczenia
w ró¿nych czêœciach œwiata, trzêsienia Ziemi i ogromne tsunami. O tej planetoidzie wiedz¹ ju¿ nasi niektórzy naukowcy,
wiedz¹ te¿, ¿e minie ona Ziemiê w bezpiecznej odleg³oœci,
natomiast na razie nie potrafi¹ dostrzec tych ma³ych od³amków, które lec¹ za planetoid¹. Prawdê mówi¹c, to paradoksalne,
¿e ró¿ne istoty duchowe ostrzegaj¹ nas przed tym, co mo¿e siê
wydarzyæ, by nas to nie zaskoczy³o i nie przestraszy³o. Jednak
wszyscy musimy przejœæ przez to przesilenie bêd¹ce czêœci¹ procesu wzrostu oraz towarzysz¹ce temu zjawiska kosmiczne.
Wielu z was martwi siê o przysz³e wydarzenia, zastanawia siê
nad proroctwami z przesz³oœci i obecnymi. Nie powinniœmy
jednak popadaæ w pu³apkê myœlenia, ¿e wszystko ma siê coraz
gorzej, poniewa¿ uniwersalna rzeczywistoœæ jest bardzo odmienna i zale¿y ona od poziomu naszej œwiadomoœci. Pozytywnym
aspektem przysz³oœci jest jednak to, ¿e nie mo¿na jej przewidzieæ w stu procentach. Istoty duchowe potrafi¹ odczytywaæ
prawdopodobne przebiegi zdarzeñ, które mog¹ zaistnieæ w czasie. Jednak ka¿dy z nas jest w stanie zmieniæ niepomyœlny rozwój wydarzeñ, wycofuj¹c energiê myœlow¹ z przewidywanego
zdarzenia i koncentruj¹c j¹ na pozytywnym rozwi¹zaniu.
W ka¿dej próbie, jakiej jest poddawana ludzkoœæ, zawiera siê
mo¿liwoœæ pozytywnego rozwi¹zania. Nierzadko potrzeba czasu, by z³e zdarzenie zobaczyæ w œwietle korzystnych, dobrych
nastêpstw.
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ROZDZIAŁ 13.

Budowa cywilizacji
duchowej

dy koñczy³em pisaæ tê ksi¹¿kê, sprawdzaj¹c materia³ w zeszycie, zobaczy³em, ¿e w jednej z pocz¹tkowych notatek
jest mowa o trzynastu rozdzia³ach, ale jeden z nich zosta³ wykreœlony. Coœ mnie tknê³o i postanowi³em tak na wszelki wypadek jeszcze raz w tej sprawie zadaæ pytanie istotom duchowym.
Dosta³em odpowiedŸ i w ten sposób powsta³ rozdzia³, który
jest integraln¹ czêœci¹ tej ksi¹¿ki i ukoronowaniem przedstawionej wiedzy o wielkiej duchowej transformacji.
Amadeuszu, ten trzynasty rozdzia³ mo¿esz umieœciæ
niejako poza ksi¹¿k¹, w pewnym sensie jako trzynasty
i jako pierwszy nowych dziejów ludzkoœci. Trzynastka jest
kojarzona przez ludzi z pechem i w³aœnie dlatego wstrzymywaliœmy siê z decyzj¹. Jednak wiemy, ¿e wszystkie
wibracje starych uk³adów bêd¹ obowi¹zywa³y tylko do
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2012 roku, potem nast¹pi przeprogramowanie i w³aœnie
trzynastka bêdzie wibracj¹, do której bêdziecie siê odnosiæ we wszystkich aspektach, a wiêc umieszczenie tego
rozdzia³u w twojej ksi¹¿ce ma sens.
Po okresie przejœciowym ludzie otrz¹sn¹ siê z nie³adu
oraz moralnego zepsucia i nast¹pi czas zastanowienia siê
nad przysz³oœci¹. Wtedy bêd¹ wam pomagaæ niezliczone
zastêpy anio³ów i istot duchowych, musicie tylko pamiêtaæ, ¿e istoty duchowe nale¿y poprosiæ mentalnie, aby
pomog³y wam spe³niæ okreœlone zadanie. Wibracje na
Ziemi zmieni¹ siê, bêd¹ znacznie wiêksze i subtelniejsze. Ludzie otworz¹ oczy i umys³y, nastanie epoka, która by³a niejako zapowiadana przez nas, istoty duchowe.
Bêdzie ona mog³a byæ najwspanialsz¹ er¹ w dziejach
ludzkoœci, choæ zapewne pocz¹tki bêd¹ bardzo trudne.
Ale przecie¿ ju¿ wiecie, ¿e wszystko na pocz¹tku jest
trudne, nawet chodzenie sprawia³o k³opoty, gdy byliœcie
ma³ymi dzieæmi. Fakt pozostaje faktem, ¿e proces bêdzie wymaga³ wiele wysi³ku ze strony ludzi. Zaczn¹ siê
czêstsze kontakty z istotami duchowymi i z istotami z innych planet. Nast¹pi nieograniczony przep³yw wiedzy
i informacji, który bêdzie musia³ byæ spo¿ytkowany. Wiedza nie bêdzie ju¿ na Ziemi rozdawana za pieni¹dze przez
ró¿nych wa¿niaków, którzy kazali siebie nazywaæ autorytetami. Bêdzie dostêpna ka¿demu, ograniczona jedynie przez wasz¹ chêæ nauczania i pojmowania. Wynalazki,
które siê pojawi¹, uwolni¹ was od pracy na rzecz przetrwania na tym œwiecie. Podstawow¹ rzecz¹ wiod¹c¹ was
w przysz³oœæ bêdzie korzystanie z tzw. wolnej energii, czyli
ka¿dy bêdzie mia³ generator energii we w³asnym domu,
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a bêdzie on wielkoœci telewizora lub jeszcze mniejszy.
Przede wszystkim jednak dziêki temu, ¿e bêdziecie odci¹¿eni od wielu niepotrzebnych czynnoœci, skupicie siê
w znacznie wiêkszym stopniu na rozwoju duchowym,
w³asnym rozwoju i ochronie œrodowiska. Stosunki miêdzyludzkie zmieni¹ zupe³nie charakter. Wasze nastawienie do drugiego cz³owieka ulegnie zmianie, nie bêdzie
potrzebna ¿adna broñ, ani przemys³ militarny. To wy
nadacie ton nowej cywilizacji, która zast¹pi obecny chyl¹cy siê ku upadkowi model, nastawiony tylko na niszczenie wszystkiego, co ¿yje.
Interesowa³a mnie jeszcze jedna sprawa: jak zareaguj¹ na to
wszystko duchowni katoliccy oraz ksiê¿a innych wyznañ.
Oni równie¿, choæ z du¿ym oporem zaczn¹ zauwa¿aæ
zmiany, jakie rodz¹ siê na Ziemi. Stopniowo nale¿y ich
przekonywaæ do zmiany swojego punktu widzenia. Niektórzy z nich, ci najbardziej œwiatli zostan¹ zainspirowani przez istoty duchowe, aby w nich dokona³y siê zmiany
sposobu myœlenia i widzenia œwiata takim, jakim jest, a nie
takim, jaki zosta³ wykreowany przez duchowieñstwo. Bêd¹
oni silnym bastionem oporu w sensie mentalnym, ale
w koñcu równie¿ ulegn¹ zmianie, poniewa¿ wszechœwiat
musi siê rozwijaæ.
W nowych czasach przyjdzie czas na uœwiadomienie sobie, ¿e
bez widocznej i realnej transformacji w naszym ¿yciu harmonia, zgoda i mi³oœæ, za którymi tak têsknimy, nie pojawi¹ siê.
Takie nowe i w³aœciwe wyobra¿enie moralnoœci bêdzie przyci¹97

ga³o wszystko to, co dobre w umyœle ludzkim i pobudza³o wszystko to, co najlepsze w duszy ludzkiej. Wspó³czesne ró¿nice w polityce, ekonomii, spo³eczeñstwie, kulturze i religiach s¹ tylko
anachronizmami ustanowionymi przez zdeterminowany, dominuj¹cy sektor naszego spo³eczeñstwa. W konsekwencji wydarzeñ, jakie zaczynaj¹ rozgrywaæ siê teraz i w przysz³oœci,
musimy dopasowaæ siê doskonale do nowej Ziemi, któr¹ planeta tworzy i chce przeznaczyæ dla wszystkich, by mog³a zobaczyæ
nas wibruj¹cych i wstêpuj¹cych na poziom doskona³oœci i duchowego uaktywnienia w nowych czasach, które bêd¹ nios³y
eksplozjê planetarnej wra¿liwoœci i ludzkiego braterstwa poszukuj¹cego wyra¿enia siebie w spotkaniu i po³¹czeniu z braæmi
z gwiazd. Wszyscy bêdziemy naprawdê zaskoczeni ogromnymi
zmianami, które nas czekaj¹. My jesteœmy detonatorami i twórcami nowej cywilizacji, która dopasuje siê do wszystkich struktur naszego spo³eczeñstwa. Ze strony duchowej natomiast zajd¹
takie zmiany, ¿e po przejœciu w nowy wymiar na Ziemiê bêd¹
siê mog³y wcielaæ tylko te dusze, które w obecnym ¿yciu zrozumiej¹, jaka ma byæ Ziemia przysz³oœci i czego oczekuj¹ od nas
istoty duchowe. Pozosta³e dusze bêd¹ siê wciela³y na planety
o ni¿szym stopniu rozwoju.
Teraz powiem parê s³ów o kwestii objawiania wiedzy. Istoty
duchowe mówi¹, ¿e prawa dawania objawienia ograniczaj¹ ich
znacznie, gdy¿ zakazuj¹ udzielania nam niezdobytej przez cz³owieka przedwczesnej wiedzy. Ludzkoœæ powinna zrozumieæ, ¿e
nie wolno im o tysi¹ce lat wyprzedzaæ odkryæ naukowych. Natomiast faktem niezaprzeczalnym jest, ¿e w najbli¿szej przysz³oœci
zaczniemy siê pos³ugiwaæ na masow¹ skalê generatorami wolnej
energii, które ju¿ dzia³aj¹ na Ziemi, i o tych wynalazkach wspomina siê w przekazach.
98

Otó¿ urz¹dzenia tzw. wolnej energii, opieraj¹ siê na nowych
prawach fizyki, które dopiero zaczynamy odkrywaæ, choæ urz¹dzenia te ju¿ istniej¹ na Ziemi i dzia³aj¹. Najproœciej mówi¹c,
zasada dzia³ania niektórych z nich opiera siê na pobieraniu
ciep³a z otoczenia i wytwarzaniu energii elektrycznej, praktycznie bez ¿adnych strat i poboru dodatkowej energii z zewn¹trz.
W³aœciwie mo¿na by powiedzieæ, ¿e to perpetum mobile, ale to
nie jest prawda. Pierwszym cz³owiekiem, który mówi³ o takich mechanizmach by³ Nikola Tesla, ¿yj¹cy na prze³omie
XIX i XX wieku. Zbudowa³ on takie urz¹dzenie, a póŸniej mia³
k³opoty z kampani¹ Edinsona, która w owym czasie elektryfikowa³a Stany Zjednoczone, oraz z J.P. Morganem, w³aœcicielem wielu kopalni miedzi. Oœmieszali i utrudniali Tesli ¿ycie,
poniewa¿ bali siê, ¿e jego wynalazki pokrzy¿uj¹ im szyki oraz
spadn¹ ceny ich akcji na gie³dzie nowojorskiej. Tesla by³ zwolennikiem darmowej energii dla wszystkich ludzi. W latach
dwudziestych tak¿e Thomas Henry Moray zbudowa³ takie urz¹dzenie o mocy kilku kilowatów; chcia³ je opatentowaæ, ale mu
odmówiono. PóŸniej jemu oraz jego rodzinie zaczê³y groziæ
nieznane osoby, za³ama³ siê nerwowo i zniszczy³ aparat i ca³¹
dokumentacjê. Po jego œmierci syn chcia³ odbudowaæ ten generator energii, ale nie uda³o mu siê. W Szwajcarii pewna wspólnota
religijna o nazwie „Methernitha” od ponad dwudziestu piêciu
lat oficjalnie u¿ywa w swoich domostwach takich urz¹dzeñ do
wytwarzania energii elektrycznej. Wspólnota ta jest w pe³ni
niezale¿na od cywilizacji i chocia¿ oferowano jej pieni¹dze rzêdu kilku miliardów dolarów za owe generatory, nie zgodzili siê,
stwierdzaj¹c na forum ONZ, ¿e ludzie nie dojrzeli jeszcze do
takich wynalazków. I s³usznie, poniewa¿ w pierwszej kolejnoœci u¿y³by ich przemys³ wojskowy, a nie cywilny. O próbach
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skonstruowania generatorów wolnej energii opowiada ksi¹¿ka
pt.: „W poszukiwaniu nieograniczonej energii” Keith Tutt. Nie
s¹ te wynalazki mile widziane w cywilnych zastosowaniach
z jednego powodu: gro¿¹ obecnemu systemowi jego upadkiem.
Przecie¿, jak sama nazwa wskazuje, za woln¹ energiê nie mo¿na pobieraæ op³at, podatków, a na tym opiera siê obecny system. Te urz¹dzenia mog¹ zast¹piæ silniki spalinowe i inne
urz¹dzenia, które tak niszcz¹ œrodowisko, ka¿dy mo¿e mieæ
generator pr¹du elektrycznego w domu. Kto zna historiê ¿ycia
Nikoli Tesli, to wie, ¿e po jego œmierci w Stanach Zjednoczonych skonfiskowano wszystkie cenne zapiski i notatki z jego
mieszkania. Tesla oraz inni zostali w swych zamiarach powstrzymani, a œwiat znajduje siê odt¹d pod kontrol¹. Wiêkszoœæ cywilizacji kosmicznych na podobnym albo wy¿szym
poziomie rozwoju technologicznego korzysta z urz¹dzeñ do wytwarzania tzw. wolnej energii. A przecie¿ my równie¿ moglibyœmy stworzyæ cywilizacjê opieraj¹c¹ siê na zupe³nie innych
zasadach. Je¿eli jest dostêpna energia, to cz³owiek mo¿e wszystko stworzyæ. Nie potrzeba wtedy pieniêdzy, pieni¹dze s¹ po to,
aby dzieli³y ludzi. Zasady pracy i ¿ycia w spo³eczeñstwie mo¿na tak opracowaæ, aby nie by³o ju¿ nigdy wyzysku cz³owieka
przez cz³owieka, a wymiana towarowa pozwoli³a ¿yæ wszystkim ludziom godnie. Do tego, aby móc bez szkody u¿ywaæ tej
technologii, potrzebna jest jednak¿e nowa œwiadomoœæ. Aby
lepiej uœwiadomiæ wam, jak nasz ziemski model cywilizacyjny
jest niedoskona³y, pos³u¿ê siê przyk³adem pewnego Brazylijczyka, Artura Berleta, który w 1958 r. zosta³ zabrany na osiem
dni przez istoty bardzo podobne do ludzi na ich planetê znajduj¹c¹ siê w innym systemie s³onecznym. Istoty te ró¿ni¹ siê
od nas zewnêtrznie jedynie kolorem skóry. Pominê tutaj wiele
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bardzo ciekawych opisów dotycz¹cych ich planety, wysokiej
technologii w ¿yciu codziennym oraz aspektów podró¿y kosmicznych, natomiast skupiê siê na funkcjonowaniu tamtej
cywilizacji. Otó¿ nasz Ziemianin by³ z pochodzenia Niemcem
i zna³ jêzyk niemiecki. Jedna z osób na tamtej planecie równie¿ umia³a siê pos³ugiwaæ tym jêzykiem, a nauczy³a siê go
z przechwyconych ziemskich programów radiowych i telewizyjnych. Wiele osób na tamtej planecie zna ró¿ne jêzyki kosmiczne, dziêki czemu kontaktuj¹ siê z ró¿nymi cywilizacjami.
Dlatego nasz Ziemianin dowiedzia³ siê bardzo du¿o o historii
ich planety. Jakieœ 150 lat wczeœniej prze¿yli oni rodzaj globalnej wojny, która zniszczy³a podobn¹ do naszej strukturê cywilizacji technokratycznej. Prze¿y³o bardzo niewielu. Po wojnie
ci, co prze¿yli, ca³kowicie zmienili siê wewnêtrznie, a pewien
naukowiec stworzy³ generator wolnej energii i od tego momentu
nast¹pi³ wspania³y rozkwit. Wszyscy korzystaj¹ ze statków
lataj¹cych antygrawitacyjnych, niezanieczyszczaj¹cych œrodowiska, w kilkunastu miejscach ich planety znajduj¹ siê ogromne
hale produkcyjne, w których wytwarzaj¹ rzeczy potrzebne do
¿ycia, nie zanieczyszczaj¹ dzia³alnoœci¹ swojego œrodowiska
naturalnego. ¯yj¹ bez pieniêdzy; wystarczy, by jeden cz³onek
rodziny pracowa³ przez pewien okreœlony czas, a wszyscy pozostali mog¹ korzystaæ z dóbr ich cywilizacji. Podstawow¹ rzecz¹
ró¿ni¹c¹ ich od Ziemian jest wysoki stopieñ moralnoœci i uduchowienia oraz poszanowania praw kosmicznych. Przede wszystkim nie wolno im nigdy k³amaæ, za z³amanie tego prawa lub
inne wykroczenie nosi siê na szyi ³añcuszek z tabliczk¹ informuj¹c¹ o przewinieniu. Nie mo¿na w czasie odbywania kary
korzystaæ z statków lataj¹cych i innych dóbr cywilizacyjnych,
zostaje siê pozbawionym praw obywatela planety. Trzeba pra101

cowaæ, ale nie wolno pokazywaæ siê w miejscach publicznych
i zaspokajaæ swoich potrzeb. Jak widaæ, jest to skazanie na
czasowe usuniêcie ze spo³eczeñstwa w inny ni¿ u nas sposób.
Istnieje tam wspólny rz¹d planetarny sk³adaj¹cy siê z 500 osób,
do którego mo¿e byæ wybrany ka¿dy, nie ma ¿adnych organizacji politycznych czy partii. Nie ma podzia³ów ludzi na klasy,
kasty lub inne kategorie. Jak wyjaœnili naszemu Ziemianinowi, na naszej planecie poszukiwali nasion i pobierali próbki
gleby, poniewa¿ chc¹ u siebie wyhodowaæ nowe gatunki zbó¿
potrzebne do wytwarzania lepszego pieczywa. Na ich planecie,
która jest minimalnie wiêksza od naszej i krêci siê trochê wolniej, nie ma bowiem wielkiej ró¿norodnoœci fauny i flory, dlatego nowe gatunki roœlin sprowadzaj¹ z innych planet. Kto chce
siê dowiedzieæ wiêcej, proszê zajrzeæ do ksi¹¿ki Artura Berleta
„Ufo z planety Akart”. Ten krótki przyk³ad pokazuje inny model
cywilizacyjny, gdzie przy liczebnoœci 20 miliardów istot wszyscy mog¹ ¿yæ na równym poziomie i z godnoœci¹, nie wspominaj¹c o tym, ¿e nie istnieje tam problem z wy¿ywieniem tak
ogromnej iloœci osób. Ich poziom rozwoju duchowego jest bardzo wysoki. Stwierdzili oni, ¿e je¿eli osi¹gniemy w porê odpowiedni poziom œwiadomoœci duchowej, pozwoli nam to unikn¹æ
zag³ady takiej, jak¹ oni prze¿yli, poniewa¿ rozwój technologiczny musi iœæ w parze z rozwojem duchowym. Tymczasem
na naszej planecie rozwój duchowy pozosta³ w tyle. Œledz¹ oni
nasze poczynania i wiedz¹ wszystko o nas, jednak¿e wrogich
zamiarów wobec nas nie maj¹. Powiedzieli tylko jedno – gdyby
nasza cywilizacja doprowadzi³a do zag³ady ludzkoœci i ¿ycia na
Ziemi, oni posiadaj¹ technologiê, która mog³aby przywróciæ
w krótkim czasie ¿ycie, jednak¿e wtedy osiedliliby siê na naszej
planecie. Poda³em tutaj ten przyk³ad, aby ka¿dy móg³ sobie
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wyobraziæ, ¿e nasz ziemski system cywilizacyjny mo¿na przemodelowaæ. Zapewne w naszym wszechœwiecie wystêpuje wiele
innych gorszych lub lepszych modeli cywilizacyjnych, idealnego na pewno nie ma, bo ca³y wszechœwiat ci¹gle d¹¿y do doskona³oœci. Ja mam nadziejê, ¿e my jesteœmy w stanie zbudowaæ
jeszcze lepsz¹ cywilizacjê, stworzyæ rajski ogród na Ziemi, poniewa¿ nasza planeta jest jedn¹ z najpiêkniejszych w tym
wszechœwiecie. Musimy tylko umieæ to dostrzec oraz nie niszczyæ i nie zanieczyszczaæ jej technik¹.
Pewnego razu zada³em istotom pytanie, co s¹dz¹, ¿e piszê
tyle o wolnej energii oraz o planecie Akard.
To mo¿e zostaæ w tej ksi¹¿ce, da to ludziom obecnej
epoki materializmu poczucie, ¿e w nowej cywilizacji te¿
znajdzie siê miejsce na technikê. Nie bêd¹ czuli takiego
lêku, ¿e oto nagle wszystko zniknie i pojawi siê jakiœ
obcy œwiat. Tak¿e zjawi¹ siê wasi kosmiczni bracia i masowo zamanifestuj¹ swoj¹ obecnoœæ. Zobaczycie wtedy,
jak wykorzystuj¹ swoj¹ technikê zgodnie z celami w³asnej egzystencji i przyjaŸni dla swojej planety i innych
cywilizacji.
Na temat korzystania ze zdobyczy techniki istoty duchowe
wypowiadaj¹ siê nastêpuj¹co:
Nie chodzi o to, aby ¿ycie by³o pozbawione techniki,
ale raczej o to, aby uzmys³owiæ wam mi³oœæ do waszej
planety i wszelkich stworzeñ na niej ¿yj¹cych. Technika
ma s³u¿yæ spe³nieniu tych celów, a nie istnieæ tylko po
to, aby z niej korzystaæ. Przy pomocy techniki musicie
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nauczyæ siê chroniæ swoj¹ przyrodê i wszystko wokó³,
a nie niszczyæ i dewastowaæ ¿ycie na tej piêknej planecie. Macie stworzyæ taki system, aby najlepszej techniki
u¿ywaæ dla tych celów, a nie do niszczenia i celów wojskowych i militarnych. Technika, której obecnie u¿ywacie, jest namiastk¹ tego, co mo¿ecie mieæ, ale wiêkszej
wiedzy nie dostaniecie, dopóki nie zmieni siê wasza samoœwiadomoœæ dotycz¹ca waszej planety i was samych.
Wszyscy jesteœmy odpowiedzialni za niszczenie naszej planety, poniewa¿ ¿yjemy w tej cywilizacji i korzystamy z jej dóbr
konsumpcyjnych. Nasz system sta³ siê ekspertem w sprawach
technologii, ale zapomnia³ o etycznych i duchowych zasadach
stanowi¹cych podstawê rozwoju ka¿dej cywilizacji. W nowej rzeczywistoœci, która nast¹pi, musimy zrobiæ wszystko, aby to naprawiæ. Powinniœmy mieæ wizjê nowego i wy¿szego kulturowo
spo³eczeñstwa. Edukacja wskoczy na nowe poziomy wartoœci
wraz z ust¹pieniem systemu ekonomicznego opartego wy³¹cznie na zysku. Wspó³czesna ekonomia jest skazana na zag³adê,
jeœli motyw zysku nie bêdzie wspierany motywem s³u¿by.
Myœlê, ¿e przyszed³ wreszcie czas, byœmy wszyscy stali siê
bogami na Ziemi bez koniecznoœci przypominania nam o tym
przez naszych braci z gwiazd poprzez ich bezpoœrednie interwencje.
... Kiedyœ by³ na Ziemi okres, ¿e ludzie potrafili siê
komunikowaæ z istotami duchowymi na szerok¹ skalê,
ale zdolnoœæ ta zosta³a zatracona, a teraz nadchodz¹
czasy, ¿e znowu bêdziecie posiadali ten dar. U³atwi to
ludziom ¿ycie, a wiedza pop³ynie szerokim strumie104

niem. Zapomnicie o wielu wspó³czesnych „zabawkach
dla doros³ych”, poniewa¿ inspiracjê i wiedzê bêdziecie czerpali z innych Ÿróde³ ni¿ obecnie. Je¿eli posuniecie siê w rozwoju duchowym, to równie¿ technologia
bêdzie wam dana na poziomie, jakiego w tej chwili nie
potraficie sobie wyobraziæ. Nawet wasze filmy fantastyczne jeszcze wszystkiego nie potrafi¹ oddaæ.
Na zakoñczenie tej ksi¹¿ki pragnê przytoczyæ niezwyk³y wiersz
zwany Modlitw¹ Wszechœwiata, który otrzyma³o przekazem telepatycznym dwoje ratowników z Rosji, a pani Helena Neporychenko z fundacji „Œwiadomoœæ Ziemi” przet³umaczy³a go na
jêzyk polski. Idealnie oddaje on ca³¹ istotê rodz¹cych siê nowych dziejów ludzkoœci. Jest to z³o¿ony kod w postaci wibracyjnych dŸwiêków o bardzo silnym oddzia³ywaniu na cz³owieka.
W trakcie czytania uruchamia procesy lecznicze i ochronne,
proszê zatem staraæ siê zrozumieæ ka¿de pojedyncze s³owo, zrozumieæ sens tej modlitwy, czytaæ j¹ z uczuciem, próbuj¹c w myœlach zmaterializowaæ to, co wyra¿a. Ca³¹ swoj¹ istot¹ wyra¿a
energiê mi³oœci oraz pokazuje pomoc ca³ego wszechœwiata w budowie cywilizacji duchowej.
Wszystko, co powsta³o w Niebiosach
na ziemi przejawi siê!
I mi³oœæ potêg¹ siê stanie,
i z ni¹ ju¿ nikt siê nie rozprawi!
Ca³y kosmos na ratunek stan¹³,
sojusz galaktyk powsta³!
¯eby ziemia odrodzi³a siê,
i w mi³oœci z mi³oœci¹ siê podnios³a!
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Niech niekoñcz¹cym siê strumieniem
leje siê mi³oœci obfitoœæ!
Niech przepiêknym jaskrawym Ÿród³em
przejawi siê we wszechœwiecie!
Niech ziemia nasza rozkwita,
i per³¹ galaktyk siê stanie.
Niech doœwiadczenie ca³ego wszechœwiata
najlepsz¹ si³¹ siê w niej przejawi!
Myœlcie o budowie nowej cywilizacji duchowej jak najwiêcej, bo ludzkie myœli maj¹ si³ê tworzenia, wasza myœl
zmaterializuje now¹ planetê marzeñ. W biblii jest powiedziane: „Na pocz¹tku by³o s³owo”, a s³owo jest niczym innym jak wypowiedzian¹ myœl¹.
Na koniec, na pocieszenie opowiem fakt autentyczny, który
mo¿e byæ pewnym pozytywnym zaskoczeniem. Otó¿ w Rosji
i nie tylko tam, za spraw¹ niezwyk³ych ksi¹¿ek W³adimira Megre, które zosta³y spisane na podstawie przekazów telepatycznych Anastazji, g³ównej postaci ksi¹¿kowej serii „Dzwoni¹ce
cedry Rosji”, zaczynaj¹ tworzyæ siê pocz¹tki takiej cywilizacji
duchowej, opartej na mi³oœci do naszej planety. Kiedyœ w pewnej ksi¹¿ce przeczyta³em, ¿e odnowienie na naszej planecie
przyjdzie z Rosji. Wtedy wydawa³o mi siê to nieprawdopodobne. Ale teraz, po przeczytaniu ksi¹¿ek o Anastazji wiem, ¿e
jest to mo¿liwe i prawdziwe. Sprawy opisane w tych ksi¹¿kach
dosz³y ju¿ nawet na poziom rz¹dowy pañstwa. Obecnie kilka
niezale¿nych od siebie zespo³ów naukowych rozpoczê³o prace
nad programem rozwoju pañstwa wed³ug idei Anastazji. Wspania³a idea opisanej w tych ksi¹¿kach niezwyk³ej kobiety o imie106

niu Anastazja jest taka, ¿e pañstwo bezp³atnie przydzieli chêtnym rodzinom 1 ha ziemi uprawnej na ekologicznie czystych
terenach, a na niej ludzie stworz¹ swoje w³asne ma³e rodowe
ojczyzny – rajskie ogrody – wed³ug opisu jaki przekaza³a Anastazja. Chêtni ludzie wybuduj¹ domy otoczone p³otem z drzew,
bêd¹ uprawiaæ na niej ekologicznym sposobem, stosuj¹c siê do
znanej zasady permakultury, warzywa, zio³a i owoce. Bêd¹
wysiane one z pierwotnych niemodyfikowanych genetycznie
nasion, które zapewni¹ samowystarczalnoœæ i docelowo wypr¹
sztuczn¹ ¿ywnoœæ. Stwarzaj¹c setki, tysi¹ce, a póŸniej miliony
takich ogrodów rodowych, wspó³pracuj¹c z naukowcami spowoduje to, ¿e nasza planeta zacznie siê odradzaæ, ca³y ekosystem
zacznie powracaæ do równowagi. Zada³em istotom duchowym
pytanie w jakim stopniu jej myœli ju¿ siê zmaterializowa³y
i zmieni³y rzeczywistoœæ.
Anastazja jest wspania³¹ istot¹ i potê¿n¹ dusz¹. To
prawda, ¿e jej myœli s¹ obecnie na Ziemi najpotê¿niejsze z wszystkich ¿yj¹cych ludzi. Nied³ugo w ró¿nych
miejscach zaczn¹ masowo powstawaæ osady rodowe, one
ju¿ powstaj¹, na razie bez rozg³osu.
Idea Anastazji ju¿ zaczyna siê materializowaæ na oczach
wszystkich. Gdyby jeszcze ka¿dy dom wyposa¿yæ w generator
wolnej energii, co, jak myœlê, niebawem siê stanie, czy¿ wtedy
nie by³oby pe³nej wolnoœci i nowej jakoœci ¿ycia w tym prawdziwym rajskim ogrodzie? To jest w³aœnie jeden z kierunków,
w którym cywilizacja mog³aby pod¹¿aæ. Oczywiœcie istnieje wiele ró¿nych wariantów, ale niezale¿nie jaki model sobie ukszta³tujemy w przysz³oœci, musi w nim byæ pierwiastek duchowy
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w znacznie wiêkszym stopniu ni¿ w starym upadaj¹cym modelu odchumanizowanej cywilizacji technokratycznej. Tak jak
powiedzia³y to istoty w jednym z przekazów: mo¿ecie stworzyæ wzorem innych cywilizacji model bez pieniêdzy, oparty
na pracy, mi³oœci i duchowoœci. Poniewa¿ te trzy elementy
w odpowiednich proporcjach zapewni¹ wam idealne warunki
do ¿ycia i wytycz¹ now¹ drogê.
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ROZDZIAŁ 14.

Ćwiczenia medytacyjno−
−wizualizacyjne

aprezentujê tutaj zestaw æwiczeñ pomagaj¹cych lub przyœpieszaj¹cych planetarn¹ zmianê œwiadomoœci. Wielu
z was bêdzie wykazywa³o zaciekawienie i chêæ przyswojenia nowej wiedzy, ale w pe³nym zrozumieniu bêd¹ wam przeszkadza³y stare nawyki i dogmaty, które trzeba odrzuciæ i przyj¹æ
nowe wzorce œwiadomoœci. Te czêstotliwoœci s¹ ju¿ zakotwiczone w ziemskim polu œwiadomoœci. Po wejœciu w now¹ czêstotliwoœæ nie bêdziecie ju¿ zadawali pytañ typu: jak to jest
mo¿liwe, po prostu pojmiecie ca³¹ ideê. Nawet je¿eli nie bêdziecie w stanie na poczekaniu wyjaœniæ pewnych drobnych
szczegó³ów, jako ca³oœæ bêdziecie to czuli. Ci, którzy byli na
kursach metod¹ Silvy, mog¹ wykorzystaæ techniki tam prezentowane i przeprogramowaæ siê sami. Poni¿ej, w æwiczeniu
pierwszym omówiê prost¹ technikê medytacyjn¹ przyœpieszaj¹c¹ rozwój danej jednostki, któr¹ poda³a jedna z istot przeka109

zuj¹cych mi wiedzê. Pozosta³e æwiczenia mo¿ecie stosowaæ
wed³ug w³asnego wyboru.
1. Usi¹dŸ wygodnie w pozycji lotosu, z nogami skrzy¿owanymi, lub po³ó¿ siê wygodnie na ³ó¿ku. Rêce swobodnie opadaj¹ skierowane d³oñmi do góry, zamknij oczy, weŸ kilka
g³êbokich oddechów i wyobraŸ sobie sp³ywaj¹ce na ciebie
z³ote œwiat³o, a póŸniej fioletowe. W tym czasie wyobra¿asz
sobie, ¿e wszystkie nabyte dot¹d stare kody s¹ usuwane,
w to miejsce wraz z z³otym œwiat³em wchodz¹ nowe kody
œwiadomoœci, które programuj¹ ciê na odbiór nowej œwiadomoœci. Rób to codziennie przez minimum dwa tygodnie
po piêtnaœcie minut dziennie. To æwiczenie spowoduje aktywacjê nowych matryc œwiadomoœci i uruchomienie nastêpnych spiral DNA. Æwicz to tak d³ugo, a¿ odczujesz
wyraŸn¹ zmianê postrzegania obecnej rzeczywistoœci. Z czasem bêdziesz to dostrzegaæ wszêdzie: w filmach, grach, programach, rozmowach. Brutalnoœæ i inne negatywne aspekty
bêd¹ odbierane niejako z szczególnym podkreœleniem. Zwiêkszy siê twoja empatia do innych ludzi, zwierz¹t i roœlin.
2. Usi¹dŸ wygodniew pozycji lotosu, z nogami skrzy¿owanymi. Trwaj w bezruchu. WeŸ kilka g³êbokich oddechów i wyobraŸ sobie, ¿e twoich dwanaœcie czakr wiruje niczym
promieniuj¹ce œwiat³em s³oñca. Przy pomocy wyobraŸni
siêgnij do innych czêœci wszechœwiata, gdzie wyczuwasz
obecnoœæ innych wersji samego siebie, wype³niaj¹cych to
samo zadanie. Poczuj, jak twoja œwiadomoœæ wspina siê
w uk³adzie twoich czakr. WyobraŸ sobie dwanaœcie s³oñc
tworz¹cych drabinê w twoim wnêtrzu. Spróbuj wspi¹æ siê
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na tê œwietlist¹ drabinê i rozeœlij ca³¹ swoj¹ wiedzê o przesz³oœci, teraŸniejszoœci i przysz³oœci do wszystkich czêœci
samego siebie. Przeœlij im swoje poczucie przebudzenia,
oddania i mi³oœci. Po owych dwunastu s³oñcach wejdŸ do
swojego wszechœwiata. Wspinaj¹c siê wy¿ej, poczuj jak twoje
inne czêœci harmonizuj¹ siê z tob¹. Otwórz siê i odbieraj
mi³oœæ oraz wsparcie p³yn¹ce z innych czêœci ciebie. Zobacz
dwanaœcie s³oñc pod postaci¹ œwietlnej spirali, po której
dociera do ciebie ta wiedza. Odrzuæ swoj¹ wersjê siebie i stañ
siê odbiornikiem uœwiadamiaj¹cym sobie efekt dzia³ania
tego nowego œwiat³a i energii. Poczuj, jak dziêki temu odmienia siê twoja œwiadomoœæ. Przez kilka chwil uwalniaj to
wyobra¿enie ze swojego cia³a. Pozwól twoim moleku³om
po³¹czyæ siê i stopiæ siê z otoczeniem.
3. Usi¹dŸ wygodnie i trwaj w ciszy. Przeœlij swojemu cia³u polecenie, by siê odprê¿y³o, wyzwoli³o i da³o upust swoim uczuciom. WeŸ kilka oddechów. Wypuszczaj¹c powietrze, poczuj
falê spokoju przep³ywaj¹cego przez twoje cia³o. Nadal oddychaj œwiadomie, odnajduj¹c w³asny rytm. Poczuj, jak twoja
klatka piersiowa powiêksza siê i otwiera. Poczuj, jak rozgrzewa siê okolica twojego serca. RozluŸnij gard³o. Oczyœæ
umys³ i skoncentruj wyobraŸniê. Przez kilka chwil œledŸ swój
oddech. WyobraŸ sobie s³up œwiat³a dotykaj¹cy czubka twojej g³owy, a nastêpnie wnikaj¹cy w cia³o. Rób g³êbokie wdechy i wydechy, spróbuj staæ siê najl¿ejszym, najcichszym
i najspokojniejszym. Kiedy ju¿ znajdziesz siê w spokojnym
miejscu, skoncentruj energiê na swoim trzecim oku i wyobraŸ sobie swój œwiat, Ziemiê. Wszystko, cokolwiek sobie
wyobrazisz, jest dobre. Przygl¹daj¹c siê trzecim okiem ob111

razowi globu, poczuj istnienie indywidualnych wzorców i celów dla wszystkich mieszkañców Ziemi. Mo¿esz dostrzec
owe wzorce pod postaci¹ œwiat³a i geometrycznych kszta³tów. Poczuj, jak wyj¹tkowe i niezwyk³e s¹ nauki konieczne
dla rozwoju œwiadomoœci. Poszerza siê nie tylko œwiadomoœæ ka¿dej jednostki; zespo³owa œwiadomoœæ globu ³¹czy
siê w wyj¹tkowy sposób. Poczuj, jaki wk³ad ka¿da jednostka wnosi do globalnego planu. Jako ludzka forma ¿ycia,
wyœlij ze swojej teraŸniejszoœci falê woli, o¿ywczej mi³oœci
i wiary. Teraz poczuj, jak wznosisz siê ponad w³asny wzorzec niczym z³ocista kula œwiat³a, tak jakby twoja œwiadomoœæ by³a magnesem przyci¹gaj¹cym do siebie wszystko,
co j¹ przypomina. Niech twój wzorzec zacznie kr¹¿yæ wokó³
energetycznej siatki ziemskiej w poszukiwaniu innych wzorców o podobnej wibracji, których ostatecznym planem jest
o¿ywienie nowego, globalnego wzorca dla ca³ej ludzkoœci.
Poczuj, ¿e trwaj¹ globalne poszukiwania nowych matryc
œwiadomoœci. Kr¹¿ wokó³ planety pod postaci¹ z³ocistej
œwietlnej energii, wêdruj¹c z miejsca na miejsce. Niech
energia powiêksza siê w miarê, jak przyci¹ga do siebie wszystko, co przypomina œwiadomoœæ. Poczuj, jak twoj¹ z³ocist¹
kulê œwiat³a przyci¹gaj¹ ró¿ne miejsca na ca³ym globie. Zobacz siebie w tych miejscach, zobacz, ¿e gdziekolwiek byœ
by³, twoja obecnoœæ zmienia, otwiera i poszerza owe miejsca.
WyobraŸ sobie szeœæ miliardów ludzi po³¹czonych z owym
globalnym wzorcem, wnikaj¹cym do wnêtrza ich cia³. Ludzie ci wiedz¹, ¿e nadchodz¹ca zmiana da im szansê na
radoœniejsze i g³êbsze ¿ycie, w którym wolno im bêdzie spojrzeæ na ¿ycie z zupe³nie innej perspektywy. SprowadŸ swoj¹
œwiadomoœæ na powrót do cia³a fizycznego. WyobraŸ sobie
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œwiat³o przep³ywaj¹ce przez ciebie, nape³niaj¹ce ciê i ³¹cz¹ce. Obserwuj gwa³towny przyp³yw energii. Niech twoje cia³o zacznie pulsowaæ. Poczuj siê silniejszy, wype³niony now¹
wiedz¹, zdrowiem i witalnoœci¹. S³up œwiat³a wci¹¿ jest
z tob¹, wype³nia i ³¹czy ciê z twoim Źród³em. Niech ów s³up
œwiat³a stale wp³ywa w g³¹b twojego fizycznego cia³a. Teraz
twoja ewolucja zmierza w takim kierunku, w którym nauczysz siê w produktywny sposób wykorzystywaæ swoje myœli, dziêki czemu zdo³asz odmieniæ swój œwiat i stworzysz
ca³kowicie nowy wzorzec rzeczywistoœci. Zaufaj sobie i uwa¿nie ws³uchaj siê w to, co odkrywasz.
4. Ten sposób polega na rozwi¹zaniu problemów ¿yciowych
i zamkniêciu swojej przesz³oœci nie przez medytacjê, ale
poprzez wypisanie na kartce papieru wszystkich swoich próœb
materialnych, osobistych, zdrowotnych, czyli na pewnego rodzaju materializacji s³ownej, a nastêpnie spalenie kartki i sp³ukanie popio³u wod¹ w umywalce. Symbolizujemy w ten
sposób uwolnienie siê od problemów. Swoje proœby kierujemy do Najwy¿szej Energii Twórczej, czyli do Boga, na koñcu podpisuj¹c siê swoim imieniem i nazwiskiem. Mo¿emy
tak robiæ wiele razy, a¿ poczujemy wewnêtrzne uwolnienie
siê od drêcz¹cych trosk i spraw.
5. Gdy po jakimœ czasie zauwa¿ycie, ¿e budzi siê w was nowa
œwiadomoœæ i spojrzenie na œwiat, przeczytajcie tê ksi¹¿kê
jeszcze raz, a odbierzecie z niej wiele nowych treœci.
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SAI BABA
ROZWA¯ANIA NA KA¯DY DZIEÑ ROKU
Sai Baba uwa¿any jest przez miliony ludzi na ca³ym œwiecie za awatara czyli kolejne wcielenie bóstwa.
Nie tworzy jednak ¿adnej nowej religii, poza „religi¹
mi³oœci”, wpisuj¹c siê tym samym w ca³y ci¹g nauczycieli, stawiaj¹cych w³aœnie j¹ u podstawy ka¿dego
naszego dzia³ania.
Niniejszy zbiór, bêd¹cy wyborem z Jego nauk, to 365
wskazówek, tworz¹cych rodzaj uniwersalnego rozk³adu jazdy, pomocnego w poruszaniu siê „tu i teraz”,
dziêki któremu owo „tu i teraz” zaczynamy po drodze
do „tam” zapisywaæ coraz wiêkszymi literami.

MODLITWY SERCA
Laura Smokowicz, Krzysztof Szczeciñski
Modlitwa ma szczególne znaczenie w ¿yciu cz³owieka. Jest nie tylko dziêkczynieniem, ale czasem te¿ proœb¹
o pomoc. W takich chwilach g³êbiej pojmujemy istotê
¯ycia na Ziemi, sens naszej egzystencji, dobra i z³a.
Modlitwa tworzy dystans do rzeczy materialnych i nadaje im w³aœciwy wymiar.
Wœród ponad 150 modlitw na ró¿ne okazje tomik
zawiera równie¿ pe³ne ¿aru i poetyckiego natchnienia strofy modlitw znanych wieszczów i poetów.
Oddajemy go w Twoje rêce z przekonaniem, ¿e stanie
siê wiernym towarzyszem w radoœci i smutku. Gdy bêdziesz szuka³ najw³aœciwszych s³ów maj¹c serce przepe³nione nie tylko wdziêcznoœci¹, ale te¿ wówczas, gdy zakradnie siê obawa, zw¹tpienie czy ¿al.

ZAMÓW JU¯ DZIŒ!
www.studioastro.pl

085 654 78 35

S T U D I O

A S T R O P S Y C H O L O G I I

P O L E C A

ROZŒWIETLANIE SIEBIE I ŒWIATA
Barbara Zgorzyñska
Ksi¹¿ka „Rozœwietlanie siebie i œwiata” to nowa wiedza o energetyce cz³owieka przedstawiona w formie przekazów odebranych od Energii. Wskazuje mo¿liwoœci
praktycznego wykorzystania tej nowej wiedzy dla wzrastania duchowego, rozjaœniania siebie i innych, a co za
tym idzie – rozœwietlania naszej planety i wszechœwiata.
„Cz³owiek powinien ¿yæ ze œwiadomoœci¹, po co przyszed³ na Ziemiê, kim naprawdê jest i powoli docieraæ do
´
swojego ZRÓD£A...
By to osi¹gn¹æ, musi uporaæ siê
z wieloma barierami, prze³amywaæ swoje zahamowania,
doœwiadczaæ, b³¹dz¹c czêsto w poszukiwaniu drogi. St¹d
wniosek, i¿ cz³owiek powienien mieæ podstawow¹ wiedzê o swoim istnieniu i rozumieæ sens ¿ycia”

CHANNELING. LUDZIE MOCY
Merhlin
Ksi¹¿ka ta mo¿e byæ inspiracj¹ dla ka¿dego, kto szuka swojej drogi, poczucia pe³nego, kreatywnego ¿ycia
we w³asnej codziennoœci, konkretnych i praktycznych
rozwi¹zañ naszego czasu, szczeroœci w mi³oœci dla siebie i innych istot.
Channeling jest metod¹ poprawy jakoœci ¿ycia poprzez
dotarcie do Ÿróde³ informacji, ponad przestrzeni¹
astraln¹, która jest jedynie kopi¹ energetyczn¹ naszej
rzeczywistoœci. Ksi¹¿ka ta jest opisem aktualnych przemian naszej planety i nas samych. Channeling tutaj
opisany jest zbiorem refleksji i praktycznych æwiczeñ,
pozwalaj¹cych na wejœcie w specyficzny stan otwartego umys³u, poczucie jednoœci z ka¿d¹ Istot¹ i ca³ym
Wszechœwiatem.
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