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Niniejsza książka stanowi kontynuację mojej poprzedniej pu-
blikacji zatytułowanej Świetlisty Wąż. zawiera wskazówki, 

których udzielają nam nasi rdzenni przodkowie. owi przodko-
wie to wciąż zamieszkujące ziemię autochtoniczne ludy, które 
dysponują – według mnie – kluczami do naszej przyszłości.

W trakcie rozmowy, jaką przeprowadziłem z członkami ra-
dy Starszych Majów Itza w stanie Jukatan, w Meksyku, stało się 
dla mnie jasne, że zgodnie z ich wierzeniami w ostatnich minu-
tach poprzedzających koniec cyklu, czyli 21 grudnia 2012 roku, 
Majowie w pełni otworzą się przed światem. Nie będą już dłużej 
skrywać tajemnic, które poznali wiele tysięcy lat temu, lecz po-
zwolą światu je poznać. Mają oni bowiem pełną świadomość te-
go, że Ty jesteś nimi. To, co przydarza się Tobie, spotyka także ich.

Majowie wierzą, że ich obowiązkiem wobec świata jest udzie-
lenie wskazówek, dzięki którym ludzkość zacznie odbierać Jedną 
rzeczywistość w nowy sposób – sercem. Innymi słowy, pragną 

 

 
 Wprowadzenie



oni nam pomóc w opuszczeniu tego starego świata i wkrocze-
niu do nowego. Według nich jest to w chwili obecnej absolut-
nie konieczne.

Ja także będę w pełni otwarcie wyjawiał informacje przeka-
zane mi przez Majów. Chcę pomóc moim krewnym we wznie-
sieniu się na wyższy poziom świadomości – a wszyscy jesteśmy 
ze sobą spokrewnieni. 

Jeżeli Biały Wąż gryzący własny ogon – Uroboros – jest ide-
alnie zsynchronizowany z cyklem ziemi, Słońca i centrum Ga-
laktyki, które także gryzą swoje ogony, to w chwili zakończenia 
cyklu wszystko stanie się możliwe. Czy ludzkość na to zareagu-
je i zacznie śnić nowy sen? Cokolwiek nastąpi, będzie to zgod-
ne z Boskim Porządkiem, a wraz z rozwojem wydarzeń wszyscy 
będziemy świadkami tego, co nasi przodkowie przygotowywali 
przez wiele tysięcy lat. 

Informacje przekazywane przez rdzenne ludy niosą nadzieję 
światu, ponieważ Starożytni towarzyszą nam przez cały czas i pra-
gną się z nami podzielić pradawnym sposobem interpretowania 
naszego codziennego życia, który przewyższa to, co usłyszeliś-
my od społeczeństwa, przedstawicieli religii, rządu i od rodziny.

Jesteśmy obecnie świadkami gwałtownej przemiany i więk-
szość z Was jest w stanie ją poczuć. Połączmy nasze serca i przy-
gotujmy się na sytuację, w której nasz świat otworzy się na nas 
w zupełnie nieoczekiwany sposób. 
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przebudzenie do

majańskiego sposobu 
postrzegania świata

Życie zawsze samo się dopełnia,
w sposób samoistny, poprzez samo siebie.

nie istnieje nic, co nie byłoby nami!

UROBOROS

Jeden duch przenika Wszelkie Życie.
Wszędzie.

Wszystko żyje.
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śWiĘTa geomeTria

poTWierDza,
że ten Jeden Wszechświat gwiazd i planet 
posiada kształt i proporcje kuli, ale równie 
dobrze może być postrzegany jako okrąg.

Kiedy to zrozumiesz, 
zrozumiesz także znaczenie cykli.

czas jest kolisty.
przestrzeń jest kolista.

Wymiary są koliste. rozmiar jest kolisty.

nawet wszystkie fale światła stają się 
w końcu koliste.

Kiedy więc trwający 25 625 lat cykl dobiega 
końca i wszystko zaczyna się od nowa,

być może powinniśmy widzieć 
i odczuwać świętość

w każdym momencie naszego 
codziennego życia.



11

pamiętaj o tym, kim Ty 
jesteś w tańcu cykli,

a
natychmiast staniesz się zwycięzcą 

w grze Życia.
Jaka jest nagroda?
Jedność objawia się

wszędzie wokół ciebie
i

w Twoim wnętrzu.
Wszelkie różnice znikają.
śmierć zostaje okiełznana.

nieśmiertelność staje się 
rzeczywistością.
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Ty również staniesz się 
pełnym okręgiem, kiedy 

zdasz sobie sprawę z tego,
że to wszystko, co znajduje się wokół ciebie, 

natura, znajduje się także 
w Twoim wnętrzu.

czy wiesz, że jesteś 
wypełniony gwiazdami?
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TY

jesteś ogniwem łączącym to, 
co na zewnątrz,

z tym, co we wnętrzu.

zaprawdę
pierwsi są ostatnimi

a
ostatni są pierwszymi

in la’Kesh
oznacza w języku majów:

„Ty jesteś innym mną, 
ja jestem innym Tobą”.
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UROBOROS MAJÓW
21 grUDnia 2012 roKU

23:23 
(chitzen itza, meksyk)

W tym momencie
ziemia, słońce

oraz
centrum naszej galaktyki
znajdą się w linii prostej,

co następnym razem będzie miało miejsce
za 25 625 lat.
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na poziomie duchowym miej świadomość tego, 
że w tym momencie serce ziemi, serce słońca 

oraz serce naszej galaktyki
są ze sobą silnie połączone

jako żyjące istoty.

narodziny są nieuniknione.
22 grudnia 2012 roku

2222
zaczyna się nowy cykl
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okno
globalnej
przemiany

się
otwiera…
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część pierwsza

przełamując 
milczenie



 Rozdział 3

 
 serce majów

71

O sercu Majów, jego głębi, można opowiedzieć słowami, ale aby 
pojąć jego znaczenie i je zrozumieć, trzeba nim żyć i go do-

świadczać. Słowa pochodzą z mózgu. To jednak, o czym powin-
niśmy pamiętać, nie ma nic wspólnego z umysłem. Należy tego 
czegoś szukać w ludzkim sercu.

Posłużę się słowami, ponieważ w chwili obecnej nie dyspo-
nuję niczym lepszym. Mogę powiedzieć, że w sercu znajduje się 
święta przestrzeń, w której dokonuje się Kreacja, i że życie we 
wnętrzu tej świętej przestrzeni zmienia nastawienie człowieka 
do przyrody i całego Wszechświata.

Umysł posiada ego, które postrzega samo siebie jako coś od-
rębnego od rzeczywistości, a jednocześnie jako jej najważniej-
szy element. Jednakże we wnętrzu ludzkiego serca człowiek nie 
jest odseparowany od rzeczywistości, lecz stanowi z nią Jedność. 
Nie istnieje coś takiego, jak oddzielenie, a wszystkie części są so-
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bie równe. Majowie niestrudzenie głoszą, że żaden człowiek nie 
jest lepszy od innych ludzi. Wszyscy jesteśmy tacy sami i rów-
nie wartościowi. 

Jak zatem widać, słowa mogą opisać to, o czym jest tu mo-
wa. Jednak nie posmakujesz tego, jeżeli naprawdę nie wejdziesz 
do Świętej Przestrzeni Serca, aby poczuć tę pradawną wibrację 
i zjednoczyć się z nią. Słowa mnie ograniczają, dlatego jedynym, 
co mogę zrobić, jest dobieranie ich z rozwagą.

gWaTemala

Być może najlepszym sposobem na to, aby ukazać Ci isto-
tę serca Majów, jest rozpoczęcie od opowieści, którą mi przeka-
zali właśnie po to, abym mógł ją przedstawić Tobie. Kiedy bę-
dziesz wkraczał do gwatemalskiej dżungli, skorzystaj ze swojej 
wewnętrznej wizji i swoich zmysłów. Pamiętaj o tym, że znajdu-
jesz się blisko Boga i że jesteś z nim połączony. Jeżeli jesteś dziec-
kiem, masz większe szanse na to, że przypomnisz sobie, kim tak 
naprawdę jesteś.

W czerwcu 2007 roku przekazałem mojemu wydawcy ręko-
pis książki Świetlisty Wąż. zaprezentowałem w niej wiele opowie-
ści dotyczących ruchu kundalini ziemi oraz świętych ceremonii 
Majów i innych plemion. Książka ta opisuje, w jaki sposób zosta-
ły zmienione wewnętrzne energie naszej planety.

Jak już wcześniej wspomniałem, w czerwcu 2007 roku Don 
Alejandro odwiedził Sedonę i opowiedział publicznie o nadcho-
dzącym przesunięciu fizycznych biegunów ziemi. Mówił on także 
o tym, jak hiszpańscy konkwistadorzy zniszczyli niemal wszystkie 
archiwa i przedmioty kultury materialnej Majów i o tym, że Ma-
jowie utracili w konsekwencji znaczną część swojej wiedzy, prze-
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powiedni i mądrości. Alejandro opowiadał o sekretnych doku-
mentach, które zostały schowane przed konkwistadorami i o tym, 
że nadszedł czas, aby Majowie zaczęli odbudowywać swoją pra-
dawną wiedzę. Powiedział, że według przepowiedni, powinni oni 
przystąpić do rekonstrukcji swojej wiedzy, swojego doświadcze-
nia, swojej mądrości i swoich wspomnień – że nadszedł już na to 
czas i że „świat będzie patrzył”.

Następnego dnia spotkałem się z Don Alejandrem osobiście. 
Przekazał mi, że zgodnie z kalendarzem Majów świat wejdzie 
wkrótce w okno Końca czasu i że w ramach przygotowań mamy 
obowiązek przeprowadzić pewne ceremonie. Kalendarz Majów 
bardzo precyzyjnie określa, kiedy owe ceremonie powinny się za-
kończyć. Wszystko to działo się trzy miesiące przed tym, jak na 
nocnym niebie pojawiła się niebieska kula wygenerowana przez 
kometę Holmes.

Don Alejandro powiedział, że rada Starszych Gwatemalskich 
Majów zdaje sobie sprawę z tego, że „świat będzie patrzył”. Miał 
na myśli grupę ludzi pochodzących z różnych części naszej plane-
ty (z wielu krajów znajdujących się na wszystkich kontynentach), 
którzy będą reprezentować świat. Poprosił mnie, abym znalazł 
tych ludzi, dokładnie sześćdziesięciu, i zgromadził ich w mieście 
Gwatemala konkretnego dnia w listopadzie 2007 roku. 

Don Alejandro i rada Starszych Gwatemalskich Majów mieli 
następnie zaprowadzić ową grupę reprezentantów świata w głąb 
gwatemalskiej dżungli, aby byli świadkami tego, jak członkowie 
rady Majów zaczynają rekonstruować swoją wiedzę, i po to, by 
wzięli udział w przeprowadzonej przez nich ceremonii. 

No cóż, nie miałem najmniejszych problemów z realizacją te-
go zadania. Wystarczyło bowiem, że wykonałem sześćdziesiąt te-
lefonów. reprezentanci zjechali się z dwudziestu trzech krajów 
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i pięciu kontynentów. W skład owej grupy wchodzili między in-
nymi: Dziadek eric z plemienia Hopi i trzech członków starszy-
zny z położonych w Kolumbii gór Sierra Nevada: Kogi Mamos, 
Arhuaco Mamos oraz jego brat, zwykły przedstawiciel plemie-
nia Arhuaco. Kogi i Arhuaco odgrywają ogromne znaczenie ze 
względu na zamierzchłą przeszłość. Don Alejandro powiedział 
mi, że Majowie byli niegdyś mieszkańcami Atlantydy, tak samo 
jak Kogi i Arhuaco. Wiedziałem o tym od wielu lat, ale kiedy usły-
szałem o tym od samego Don Alejandra, wywarło to na mnie 
ogromne wrażenie. 

Dla jasności muszę także wspomnieć, że oprócz Kogi i Ar-
huaco w kolumbijskich górach Sierra Nevada mieszkają jeszcze 
dwa inne plemiona – Wiwa i Kankuamo. one także wywodzą 
się z Atlantydy, ale w chwili obecnej nie chcą być częścią ener-
gii, która musi się ujawnić i spotkać ze światem. Aby lepiej zro-
zumieć, z jakiego powodu te trzy plemiona – Hopi, Kogi i Arhu-
aco – są tak ważne dla współczesnych czasów, skupmy się przez 
chwilę na Atlantydzie.

aTlanTyDa

Symbolem Atlantydy były trzy pierścienie, ułożone jeden we-
wnątrz drugiego. znak ten znalazł na przykład odzwierciedlenie 
w kształcie Miasta Posejdona, stolicy Atlantydy. zewnętrzny pier-
ścień reprezentował zwykłych mieszkańców Atlantydy. Środko-
wy pierścień wskazywał na kapłanów. Byli oni nazywani Majami, 
a więc dokładnie w ten sam sposób, jak obecnie. Kapłani stano-
wili pomost pomiędzy ludźmi a świadomością wewnętrznego 
pierścienia, Nakkalami (czasem można się także spotkać z pi-
sownią „Naccalowie”). 
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Nakkalowie byli wyjątkowymi ludźmi, którzy komunikowali 
się bezpośrednio ze Źródłem Wszelkiego Stworzenia znajdują-
cym się w sercu każdego człowieka. W fizycznym sercu każdego 
z nas istnieje bowiem miejsce, które jest najświętszą przestrze-
nią we Wszechświecie. obszar ten jest źródłem wszystkich fizycz-
nych i niefizycznych wytworów, w tym także ludzkich ciał. Aby 
je poznać, trzeba wniknąć do wnętrza serca. 

Święta Przestrzeń Serca to ośrodek o czysto kobiecym cha-
rakterze. Jest w nim zawarty wizerunek łona i ostatecznego Źró-
dła Wszelkiego Stworzenia. Wydaje nam się, że tylko dziecko 

Trzy pierścienie
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może zostać zrodzone z łona. Kiedy jednak łono jest połączone 
ze Świętą Przestrzenią Serca, wszystko staje się możliwe. Nawet 
takie obiekty, jak planety i gwiazdy, mogą w nim wtedy powsta-
wać i z niego wychodzić. 

Nakkalowie nauczali, że Wszelkie Stworzenie bierze się ze 
zjednoczenia przeciwieństw – kobiety i mężczyzny, makroko-
smosu i mikrokosmosu. Podczas orgazmu, we wnętrzu kobie-
cego łona – kiedy staje się ono w bezpośredni sposób połączo-
ne ze świętym śniącym sercem – manifestuje się Wszechświat.

Nakkalowie niczym nie różnili się od Majów, poza tym, że 
żyli i oddychali poprzez swoje serca i byli w bezpośredni spo-
sób połączeni z sercem Matki ziemi, z sercem ojca Słońce oraz 
z sercem Wszechświata. Mieszkali oni na Atlantydzie w spe-
cjalnych pomieszczeniach w piramidach, i w których panowa-
ła absolutna ciemność. rozświetlali je swoimi bioluminescen-
cyjnymi ciałami, a kiedy się poruszali, unosili się kilka cali nad 
ziemią. Ich ludzkie ciała nie podlegały prawu grawitacji. W tym 
stanie świadomości mogli utrzymywać świat w równowadze 
i harmonii. 

Wszystko to funkcjonowało całkiem sprawnie, dopóki 
mieszkańcy Atlantydy nie wyczerpali większości źródeł ener-
gii, w bezpośredni sposób naruszając równowagę panującą po-
między trzecim a czwartym wymiarem ziemi. Jak jednak zo-
baczysz, w ostatecznym rozrachunku nie doprowadziło to do 
katastrofy, lecz do cudów, jakie przyniósł ze sobą dwudziesty 
pierwszy wiek.

W chwili obecnej jest jasne, dlaczego współcześni Majowie, 
którzy za sprawą swojego DNA łączą się z zamierzchłą prze-
szłością Atlantydy, są dzięki niemu połączeni również z innymi 
plemionami wywodzącymi się z Atlantydy. owymi pierwotny-
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mi plemionami są: Indianie Hopi z Arizony, Kogi Mamos, Ar-
huaco Mamos, Wiwa Mamos i Kankuamo Mamos. Może ich 
być znacznie więcej. Wszystkie te plemiona potwierdzają, że są 
w bezpośredni sposób związane z Majami. Cztery plemiona za-
mieszkujące w kolumbijskich górach Sierra Nevada to potom-
kowie Nakkalów.

Istnieje jednak jeszcze jedno plemię: Tybetańczycy. opuści-
li oni Atlantydę 200 lat przed tym, jak została ona zalana przez 
ocean, i osiedlili się na terenach, które są obecnie nazywane Ty-
betem. W ich żyłach również płynie krew Nakkalów i oni sami 
to potwierdzają. 

Kiedy Atlantyda została 13 000 lat temu zalana, wskutek fi-
zycznego przesunięcia biegunów, o którym wspominałem, Ma-
jowie wskoczyli do swoich łodzi i popłynęli na półwysep Juka-
tan, położony wówczas niedaleko południowo-zachodniej części 
Atlantydy. Nakkalowie natomiast popłynęli swoimi łodziami 
tam, gdzie obecnie znajduje się kolumbijskie miasto Santa Mar-
ta. Wszystkie te plemiona pamiętają o tym, co się wydarzyło – 
nie tylko o zalaniu Atlantydy 13 000 lat temu, ale także o wyda-
rzeniach, które miały miejsce 26 000 lat temu, a nawet jeszcze 
wcześniej. 

Ceremonie przeprowadzone w 2007 roku w Gwatemali by-
ły pierwszymi uroczystościami od momentu zatonięcia Atlanty-
dy, w których brali udział członkowie wszystkich tych plemion. 
Dziadek eric, jak twierdzi, był pierwszym Indianinem Hopi, któ-
ry powrócił do Gwatemali po tym, jak jego plemię opuściło te 
tereny i wyruszyło na północ, w okolice Four Corners*. To wy-
darzenie przejdzie do historii. 

*   Miejsce położone na południowym zachodzie Stanów zjednoczonych, w którym stykają się ze sobą 
granice czterech stanów: Kolorado, Utah, Nowego Meksyku i Arizony (przyp. tłum.).
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ceremonia W gWaTemali po 13 000 laT

Kobiety i mężczyźni z całego świata spotkali się w mieście 
Gwatemala, aby wziąć udział w tajemnej świętej ceremonii, której 
celem było przebudzenie ziemi. Nasza grupa składała się z sześć-
dziesięciu uczestników oraz kilku pomocników. zebraliśmy się, 
aby pomóc Matce ziemi w tym przełomowym momencie.

Kiedy dotarliśmy do jeziora Atilla, jednego z najświętszych 
jezior Majów, naszą grupę przywitało dwudziestu pięciu spo-
śród 440 członków starszyzny. zostali oni wybrani, aby rozpo-
cząć proces odzyskiwania zapomnianej wiedzy.

Majowie przypominają sobie swoją pradawną wiedzę nie tyl-
ko za pomocą swych mózgów. W dalszej części książki opiszę ce-
remonię trzynastu kryształowych czaszek, aby zaprezentować 
kompletnie inny sposób odzyskiwania starożytnych wspomnień.

Uczestnicy ceremonii usiedli w półokręgu wokół dwudziestu 
pięciu członków majańskiej starszyzny, którzy rozpoczęli od za-
kreślenia glifu Majów przedstawiającego liczbę zero. Następnie 
zaczęli rozszyfrowywać ów glif, jakby nigdy wcześniej go nie wi-
dzieli. Po upływie mniej więcej półtorej godziny skończyli ryso-
wać liczbę zero, po czym zabrali się za glif przedstawiający liczbę 
jeden. Patrzyliśmy, jak rysują zero, jedynkę i dwójkę. obserwowa-
liśmy ich przez pół dnia. W ten sposób świat patrzył, jak Majowie 
zaczynają odtwarzać swoją wiedzę. Przepowiednia się spełnia. 

Majańskie glify przedstawiające liczby zero, jeden i dwa
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ceremonia naD Jeziorem aTTila

Następnego ranka majańska rada Starszych zabrała nas na 
łódź, którą przepłynęliśmy na drugi brzeg jeziora Attila – do świę-
tego miejsca, w którym Majowie odprawiają swoje rytuały. zna-
leźliśmy się tam, aby wziąć udział w starożytnej majańskiej ce-
remonii ognia.

owa podróż łodzią była czymś, co każdy człowiek zapamię-
tałby do końca swojego życia. Miałem wrażenie, że potężny wul-
kan wznoszący się tuż przy brzegu jeziora może w każdej chwili 
wybuchnąć, ponieważ bezustannie wydobywały się z niego kłę-
by czarnego dymu. Nic dziwnego, że Majowie przeprowadzają 
swoją ceremonię ognia właśnie tam!

Jezioro Attila i wulkan
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Dopłynęliśmy na drugi brzeg. Bezustannie towarzyszył nam 
szum fal, a nad naszymi głowami rozciągał się bezkres błękitne-
go nieba. Don Alejandro poprosił nas, abyśmy uformowali krąg. 
Wówczas zaczął się przygotowywać przez około godzinę do ce-
remonii ognia. Następnie, w niemal absolutnym milczeniu sta-
rannie ułożył piękny geometryczny wzór z kamieni, ziół, ze świec 
i z innych świętych przedmiotów. 

rdzenne ludy nie pozwalają zazwyczaj na robienie zdjęć pod-
czas tych świętych działań, a tym bardziej na nagrywanie ich ka-
merą. Tamtego dnia zasłona została jednak podniesiona. Człon-
kowie starszyzny pozwolili nam zarejestrować na taśmie, jak 
układają na ziemi swoje geometryczne wzory. Kiedy pracowali 
nad swym świętym dziełem, wyjaśniali nam znaczenie każdych 
używanych przez siebie ziół i świec. Według Don Alejandra ta ce-
remonia nie była przeprowadzana od niemal 13 000 lat.

Brzeg jeziora Attila
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Kiedy pierwsze płomienie zaczęły się wzbijać ku bezkreso-
wi nieba, wszyscy uczestnicy – czyli Indianie Hopi, Kogi Ma-
mos, Arhuaco Mamos, członkowie rady Starszych Gwatemal-
skich Majów, Don Alejandro i nasza skromna grupa składająca 
się z osób pochodzących z różnych części świata – opuścili gło-
wy i pogrążyli się w modlitwie. 

Chociaż pochodziliśmy z różnych stron świata i wywodzili-
śmy się z wielu różnych tradycji i kultur, wszyscy wniknęliśmy 
w głąb naszych serc i zaczęliśmy się modlić jednym głosem. Na-
sze serca połączyły się ze sobą. Modliliśmy się za Matkę ziemię 
i za jej dzieci, mając świadomość tego, że ziemia wejdzie wkrótce 
w niezwykle gwałtowny etap ewolucji, który pod wieloma wzglę-
dami przypomina narodziny dziecka. Każdy więc z nas, z całego 
serca, modlił się za Matkę ziemię, aby pomóc światu i wszyst-
kim zamieszkującym ją formom życia. 

Ceremonia ta trwała trzy godziny. Po upływie pierwszej, gdy 
wpatrywałem się w ogień i słuchałem modlitw, jeden z Indian 
Arhuaco, który przez cały czas miał zamknięte oczy, wskazał pal-
cem na niebo. Wszyscy podnieśliśmy wzrok.

okazało się, że wskazywał na wielkiego orła, który unosił się na 
wysokości mniej więcej stu stóp nad naszymi głowami. Nie poru-
szał ani jednym piórkiem i wydawał się po prostu wisieć w prze-
stworzach. Pozostawał w bezruchu przez ponad dziesięć minut, 
po czym zniżył się o kilka stóp i dalej obserwował, jak przepro-
wadzamy dawno nieodprawianą ceremonię.

Don Alejandro zaczął przemawiać, a elizabeth tłumaczyła jego 
słowa. Mówił o kilku zagadnieniach, o których mogły się dowie-
dzieć wyłącznie osoby uczestniczące w ceremonii. Jedną z owych 
rzeczy był przebieg samej ceremonii. Pomimo tego, że Don Ale-
jandro opisał ją w bardzo szczegółowy sposób, nie wolno mi tu 
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zaprezentować wszystkiego, co powiedział. Przytoczę jednak te 
części jego przemówienia, o których mogę informować.

Don Alejandro zaczął mówić:
W imię serca niebios oraz serca Ziemi, serca powietrza, serca 
wody, dzień dzisiejszy jest trzydziestym trzecim dniem w ka-
lendarzu Majów, co oznacza, że jest dniem władzy. Ta cere-
monia jest przeprowadzana w imię wszystkich ludzi, nie tylko 
tu zgromadzonych. Wszyscy przybyliście tu z pewną sprawą 
lub pragnieniem, z pewną petycją. Wszyscy mamy swoje po-
trzeby. I to właśnie owe potrzeby sprawiły, że zebraliśmy się 
tutaj, aby wspólnie korzystać z kultury Majów.
Don Alejandro zaczął w tym miejscu przygotowywać cere-
monialne palenisko Majów. Kiedy kończył tworzyć tę świę-
tą konstrukcję, zaczął wyjaśniać znaczenie czterech geome-
trycznych wzorów.
Spójrzmy na cztery glify, z których każdy wskazuje inną stronę 
świata. Symbolizują one czterech proroków czy też nauczycieli, 
którzy przybyli z konstelacji gwiazd, przekazali nam tę trady-
cję i nauczyli nas, w jaki sposób przeprowadzać tę ceremonię. 
Żyli tu przez tysiące lat, po czym powrócili tam, skąd przybyli. 
Zanim jednak odlecieli, pozostawili nam między innymi wielką 
przepowiednię. To właśnie z jej powodu zebraliśmy się tu dzisiaj. 
Ludzie z gwiazd powiedzieli do nas: „Dzieci, nie zapomnijcie 
o nas, nie pozwólcie nam umrzeć w waszych wspomnieniach. 
Ofiarowaliśmy wam dobre nauki i zdrowy sposób myślenia. 
Przekażcie je swoim dzieciom i dzieciom swoich dzieci”. Na-
uki te przetrwały pośród nas aż do dnia dzisiejszego. 
Nie znajdziecie ich w żadnych książkach. Można je otrzymać 
wyłącznie w bezpośredni sposób. Jest to wielka tajemnica Ma-
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jów, która była przekazywana przez naszych przodków z ust 
do ust, z pokolenia na pokolenie. 
Gdy przeprowadzano pierwszą ceremonię, byli tu jeszcze 
członkowie gwiezdnej starszyzny. Kiedy czekali na Słońce 
i przygotowywali się do uroczystości, Palenque, jeden z pro-
roków, ofiarował nam sok zebrany z drzewa, aby nam podzię-
kować. Następnie wszyscy prorocy zaczęli zbierać soki z drzew. 
Drugi prorok zebrał sok z kolczastej palmy. Prorocy użyli go 
jako zapłaty za to, że ich oczom po raz pierwszy ukazało się 
Słońce i mogli ujrzeć piękno dnia. Następnie użyli jako zapła-
ty soku z palmy kokosowej. Kiedy 500 lat temu pojawili się 
najeźdźcy i próbowali nas zwieść, zaczęto używać tego soku 
w Kościele katolickim. 
Wszystko to zostało nam przekazane przez czterech proro-
ków, którzy przybyli z konstelacji gwiazd. Kiedy przeprowa-
dzali oni pierwszą ceremonię, zanim jeszcze Słońce pojawiło 
się nad twarzą Ziemi, udali się na górę nazywaną [pozwolę 
sobie nie ujawniać tu jej nazwy]. Zaczęli przeprowadzać cere-
monię i prosić, ponieważ pragnęli ujrzeć piękno dnia.
Nagle nad ich głowami ukazało się światło, które rozświetli-
ło całą okolicę. Kiedy światło zstąpiło na Ziemię, ukazała się 
w nim postać. Była to istota wypełniona światłem. Członkowie 
starszyzny stali dokładnie tak, jak my w chwili obecnej [w krę-
gu]. Owa postać przemówiła do nich: „Moje dzieci, dziękuję, 
że robicie to dla mnie. Nauczcie tego swoje dzieci i dzieci ich 
dzieci. Tutaj odnajdziecie zdrowie i szczęście”.
Starszyzna była zdumiona. Owa istota była odziana w bia-
łą tunikę i miała długą białą brodę. Wszyscy wsłuchiwali się 
w jej słowa. Jeden z mężczyzn zadał jej pytanie: „Ale Dziad-
ku, kim jesteś?”. Istota natomiast odpowiedziała: „Jestem ser-
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cem niebios. Jestem sercem Ziemi. Jestem sercem powietrza. Je-
stem sercem wody”.
Następnie kontynuowała swoją modlitwę: „Ziemia należy 
do was. Zaludnijcie ją. Pokryjcie ją”. Kiedy skończyła mówić, 
zniknęła z powrotem w niebiosach. To właśnie wtedy nasza 
ceremonia została nam przekazana przez naszego Stwórcę, 
który ukazał nam się jako owa istota. Wydarzyło się to, za-
nim Słońce pojawiło się na twarzy Ziemi. Wszystko, co tu ro-
bimy, wzorując się na ceremonii, którą nasi przodkowie prze-
prowadzili tamtego dnia, to ofiara składana naszemu Stwórcy. 
Pamiętajcie o tym, co nam powiedział: „Tutaj odnajdziecie 
zdrowie i szczęście”.
Dziś także składamy ową ofiarę. Mam nadzieję, że wszyscy ro-
bicie to z czystym sercem, ponieważ nie można się tego nauczyć 
z żadnych książek. Nie zostało nam to przekazane przez ja-
kąś osobę. To sam Stwórca zstąpił z nieba i powiedział: „Mo-
je dzieci, dziękuję, że robicie to dla mnie”. Dlatego przepro-
wadzamy dziś tę ceremonię. 
Dla nas jest to najświętsza część, ponieważ wyraża ona du-
cha naszej kultury. Powiem wam dziś to, co mówili nasi przod-
kowie: „Nasz Stwórca jest z nami”. Mówili: „Nie widzimy 
Go, ale towarzyszy nam przez cały czas”. Ja także to mówię. 
Uczyńmy to z otwartymi sercami. Pragnę dodać tylko jedną 
rzecz. Pragnę wam podziękować, że jesteście tu z nami. Miej-
my nadzieję, że Stwórca zawsze będzie z wami i że wszystkie 
wasze prośby zostaną wysłuchane. 



DrUnvalo KonTynUUJe

Modlitwy, pieśni, skandowania, taniec, ogień, dym wznoszą-
cy się ku niebiosom, gdzie przy odrobinie szczęścia nasze inten-
cje zostaną wysłuchane przez naszą Matkę i naszego ojca – na-
sze serca były szeroko otwarte. Całe to doświadczenie było czymś 
niesamowitym. 

Kiedy wsiedliśmy do łodzi, aby przepłynąć na drugą stronę je-
ziora, obserwowałem, jak nasza wyjątkowa grupa idzie po mo-
lo. Należeli do niej muzułmanie, żydzi, buddyści, chrześcijanie, 
taoiści, szintoiści, hindusi i przedstawiciele wielu innych wyznań, 
a także osoby wywodzące się z pradawnych plemion zamieszku-
jących Atlantydę i krainę Lotosu. 

Don Alejandro i członkowie starszyzny Majów czegoś szuka-
li – tak podpowiadało mi serce. Cokolwiek by to nie było, mu-
sieli to znaleźć podczas ceremonii, ponieważ poprosili nas, aby-
śmy przeprowadzili jeszcze jedną ceremonię. Mieliśmy to robić 
w miejscu położonym daleko od jeziora Attila, a mianowicie w Ti-
kal – kompleksie starożytnych świątyń w Gwatemali, symboli-
zującym czakrę korony ludzkiej, która stanowi przejście prowa-
dzące do wyższej świadomości.



Spodobał Ci się fragment, 
który przeczytałeś?

 Zamów książkę 
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