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Zaproszenie
Od: Zagubione Lądy

Do: Twoja dusza

Powód: Mistyczna przygoda, duchowa podróż, powrót do twojego domu poza czasem 
i przestrzenią

Kiedy: Bosko właściwy czas

Zapraszam cię do wybrania się ze mną w podróż. Świętą pielgrzymkę, jeśli wolisz. Nie 
będziemy potrzebować żadnych paszportów. Żadnych biletów. Żadnych pieniędzy. 

Ale trzeba zapakować kilka prostych rzeczy. Jestem pewna, że już je masz, nawet jeżeli 
są jeszcze głęboko ukryte gdzieś z tyłu starodawnej szafy w zapomnianym pokoju albo 
w komodzie babci na strychu. Idź i zobacz. Wkrótce znajdziesz, czego potrzebujesz, 
będą to…

*Otwarte serce
*Ciekawość
*Odwaga
*Kreatywność
*Wyobraźnia
*Wiara

Znalazłeś je? Aha. Dobrze. Będziesz potrzebować wszystkich tych jakości, aby stać się 
prawdziwym sobą: czyli oczywiście Mistycznym Odkrywcą. Ponieważ tam, gdzie się 
udajemy, jest, w zupełnie prawdziwy sposób, nie do uwierzenia.

Choć być może odwiedzałeś wcześniej te miejsca, twój umysł może nie dopuszczać 
wspomnień. Ale wiem, że z pomocą odwagi i miłości możemy je odzyskać i przebudzić 
cię ponownie do tego, kim naprawdę jesteś, poprzez uznanie wszystkiego, czym do tej 
pory byłeś. Istotą galaktyczną… Lemurianinem… Atlantem… mędrcem z Avalonu...

Tak, tańczyłeś taniec mocy wokół ognia rozpalonego w twoim umyśle, pływałeś pod 
powierzchnią fal z twoimi duchowymi braćmi, delfinami…Widziałeś niesprawiedliwość, 
która doprowadziła morze do wzburzenia i ustanowienia roszczenia wobec ziemi i 
wspinałeś się po krętej ścieżce na szczyt Tor, by rozesłać wiadomości do innych świętych 
miejsc, zarówno na tej planecie, zwanej Gają, jak i poza nią.
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Jesteś starą duszą, która pozostawała żywa przez tysiące tysięcy ziemskich lat… a 
teraz jest czas, byś przypomniał sobie swoją historię, abyśmy mogli iść dalej w prawdzie 
i miłości.

Tak jak ty, jestem wędrowcem z otwartym sercem – i odkryłam tak wiele cudów 
na Zagubionych Lądach. Tyle mądrości prowadzącej do zrozumienia niektórych z 
największych Tajemnic Czasu.

Cóż. Wydaje mi się, że jesteś gotowy. Twoje światło lśni jasnością. Wydajesz się 
podekscytowany i silny. Pójdźmy naprzód i rozpocznijmy podróż odkrywania razem, 
mając oczy, serca i umysły szeroko otwarte. Jako że jesteśmy duchowymi odkrywcami 
– i razem możemy udać się do miejsc, gdzie jak ci mówiono, żaden człowiek jeszcze nie 
dotarł. I nigdy nie dotrze.

Jesteś gotowy? 
Chodź. Weź swój kompas i rzeczy. I pozwól nam odkrywać te lądy… owe Zagubione 

Lądy razem.
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Wstęp

Zagubione Lądy
_________________________________________________________________________





Zagubione Lądy

“W blaski lśniące Atlantydy
Zejść nie zdołasz, lecz dumny bądź,
Że innym nie dane nawet
Atlantydę ujrzeć w tej cudownej wizji;
Wdzięczny więc spocznij w pokoju,
Ujrzawszy swe własne zbawienie.” 

- W.H Auden tłum. Cezary Repelewicz

“Wtedy wystąpiły gwałtowne trzęsienia ziemi i powodzie; i nadszedł jeden dzień 
i jedna noc nieszczęścia…
Wyspa Atlantyda znikła w głębinach morza.”

- Platon, Timajos 

“Nie wiem jaki wydaję się innym, ale dla siebie jestem tylko małym dzieckiem wędrującym po 
rozległych wybrzeżach wiedzy, od czasu do czasu znajdującym mały, jasny kamyk, którym 
się raduję.”

- Platon

“Nie wszyscy, którzy wędrują, są zgubieni.”

- J.R.R. Tolkien

To zawsze wydaje się zaczynać tymi samymi słowami… tymi samymi słowami 
Platona, cytowanymi, przez tak wielu… ale jednak, ja chcę zacząć zupełnie gdzie indziej 
i naprawdę, w naszej zwyczajnej codzienności. W końcu, to właśnie tu są Atlantyda, 
Lemuria i Avalon… zawsze z nami, tak często ukryte pod maską powszedniości – tak 
często, że odrzucamy ich obecność…

Moje poszukiwania Zagubionych Lądów rozpoczynają się na kamienistej krawędzi 
podwórkowego basenu w bardzo zwyczajnym, słonecznym, nadmorskim miasteczku 
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Australii. Jestem bardzo młoda, nie osiągnęłam jeszcze wieku dojrzewania, w pewnym 
sensie jestem kobietą, w pewnym dziewczynką. Przejmuję się moją skórą, ciałem; 
uwielbiam swoich przyjaciół, a życie traktuję jak ciekawą przygodę. Jednocześnie mam 
głębokie pragnienie magii, doświadczyłam już spotkania z duchami i tymi, którzy odeszli 
poza widzialne - czuję się czasem jak Alicja po drugiej stronie lustra. 

Oto ja. Młoda, opalona, przekonana, że jestem syreną. I to nie jest fantazja. To jest coś, 
czego czuję się całkowicie pewna. I wkrótce mam rozpocząć eksperyment odkrywania, 
czy mogę odzyskać niektóre z moich zdolności…

Nigdy nie widziałam Małej Syrenki. Po prostu wiem, że powinnam umieć oddychać 
pod wodą, że w miejscu nóg mam ogon i że, ciekawa rzecz, pomiędzy moimi oczami 
znajduje się dziwne urządzenie do oddychania oraz otwór, który umożliwia mi wyraźne 
widzenie na odległość i oddychanie… Jestem zdeterminowana zbadać to głębiej.

To właśnie tu zaczyna się moja podróż. Stoję na nierównej, wyłożonej kamykami 
krawędzi turkusowego basenu, nurkuję… i płynę na dno… siedzę na dnie basenu 
wpatrując się w górę… Słońce na chybił trafił rozświetla lazurową powierzchnię wody, 
widzę jak delikatny wietrzyk prześlizguje się po jej tafli, a w każdym odbiciu światła 
dostrzegam tęczę. Wydaje mi się, że mogłabym tak patrzeć godzinami. Ale potrafię 
wytrzymać tylko minutę lub dwie, ponieważ jakkolwiek naturalne wydaje się mi 
przebywanie i oddychanie pod wodą, tym razem, jestem człowiekiem.

Nigdy nie czułam się dobrze z tym, że nie mogłam zostać pod wodą dłużej, niż 
potrafiłam. Więc rzuciłam sobie wyzwanie, ośmieliłam się zostać pod wodą tak długo, 
jak byłam w stanie. Nie tylko musiałam zostać pod wodą, musiałam również pływać, w 
jakiś sposób to wiedziałam, tak jak to robiłam w przeszłości, godzinami i godzinami, i 
wreszcie spać też w łóżku z muszli małży. Nie oddychając, nie powietrzem, nie w sposób 
jak to robię teraz. Nikt mi na to nie pozwalał. Tak więc zaczęłam trenować sama. Zaczęłam 
od odpychania się od ściany basenu, trzymając nogi mocno razem - poruszałam się 
płynnymi, falującymi ruchami syreny. Byłam w stanie zrobić jedno pełne okrążenie, 
prawie dwa … wynurzałam się… uwielbiałam to doznanie tlenu, powietrza, zapachów 
eukaliptusa, wierzby i morwy wdzierających się do moich płuc.

Wiedziałam jednak, że był taki czas, kiedy mogłam przebywać pod wodą tyle, ile 
chciałam… a młoda kobieta, którą wtedy byłam, była absolutnie zdeterminowana, 
by zdobyć czy odzyskać ten stan. Więc spędzałam mnóstwo czasu w wodzie. W 
kąpieli. Na plaży. W basenie. W kałużach, strumykach, w deszczu, pod prysznicem. 
Uwielbiałam przebywanie pod wodą. Otoczona przez nią, poruszająca się w jej wnętrzu. 
Uwielbiałam lekkość mojego ciała, sposób w jaki moje włosy unosiły się na wodzie, 
kochałam wynurzanie się i podwodne poszukiwania, tajemnicę i cud życia pod wodą 
i w niej… Nawet w basenie, w moim podmiejskim ogródku wiedziałam, że będąc pod 
powierzchnią, byłam przenoszona daleko stąd. Do miejsca gdzie niegdyś żyłam, dawno, 
dawno, temu.
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Z czasem, byłam w stanie poruszać się pod wodą z lekkością i swobodą … a niedługo 
potem, zaczęłam wiązać nogi paskami materiału podprowadzonymi z szafy mojej mamy. 
Łączyłam nogi razem i zaczynałam od początku, nurkując i poruszając się w górę i w dół 
basenu, pod wodą. Po chwili czułam, że znalazłam właściwy rytm, a moje nogi z łatwością 
pozostawały złączone… Poruszałam się z podbrzusza, z bioder, jak gdybym miała ogon, 
skręcałam, obracałam się i baraszkowałam w wodzie. Kochałam to. I tak pływałam i 
nurkowałam, i wirowałam w moim podwodnym, ogródkowym raju, aż wkrótce, po 
codziennych przygodach, byłam w stanie wykonać pod wodą dwa okrążenia.

Kiedy nie byłam w basenie, pod wodą, chcąc pływać dokładnie w sposób właściwy 
syrenom, byłam na plaży. Godziny sobotnich poranków moja rodzina spędzała na 
trenowaniu pływania - ścigaliśmy się w pięćdziesięciometrowym basenie ze słoną wodą, 
którego fale roztrzaskiwały się w głębokim morzu. Sztuki pływania nauczył nas (mojego 
brata i mnie) mój ojciec - nienaganny, atletyczny pływak, ratownik z plaży Bondi w latach 
pięćdziesiątych. Nie pamiętam, żebym NIE umiała pływać.

Naprawdę popchnęłam moje fizyczne ja ku poszukiwaniom jak stać się ponownie 
syreną, którą, wiedziałam na pewno, kiedyś byłam. Wiedziałam, że mogłam oddychać 
poprzez otwór umiejscowiony mniej więcej w obszarze, który dzisiaj nazwałabym trzecim 
okiem. Był on otwarty i dzięki niemu oddychałam. Na plaży w kółko biegałam na bosaka 
po skałach i kamieniach, wiedząc, że muszę być w stanie to zrobić – biec pędem do końca, 
nieważne czy moje stopy krwawiły czy nie, rzucić się do morza i…uciec. Chciałam, 
by moje stopy były wystarczająco twarde i wytrzymałe, by mogły ponieść mnie przez 
ostrygi i cungi, bym mogła nurkować, schodzić głęboko w szczeliny, gdzie rozszczepiały 
się kryształowe pryzmaty światła, ozdobione koralowymi zamkami. Łowiłam ryby i 
pływałam, gdy pewnego razu, mój ojciec, brat i ja zostaliśmy wessani przez ogromną 
zieloną falę i przeciągnięci przez skały. Trzymaliśmy się kurczowo siebie nawzajem 
zanim nie znaleźliśmy się w morzu , podrzucani jak korki w spienionej wodzie… Jako 
silni pływacy, wrócilibyśmy do brzegu, ale morze cisnęło nas z powrotem prosto na 
skały, z których nas zabrało. Po tym jak krztusząc się i zataczając dotarliśmy wreszcie na 
piasek, przyszło nam wracać piechotą milami do domu, w kostiumach kąpielowych, bo 
Tata zgubił kluczyki samochodowe w dzikim oceanie. Dotarliśmy do domu, poranieni 
i krwawiący, w pewnym sensie jako triumfatorzy, prosto pod opiekę mamy, objawiającą 
się między innymi gniewnym wpatrywaniem się w ojca.

Wypadki tego typu nie odstraszały mnie. Chciałam zostać w wodzie. Nigdy nie chciałam 
z niej wychodzić. Chciałam oddychać pod wodą i znałam to uczucie, powiedziałam sobie, 
będziesz w stanie nabrać wody i w jakiś sposób wytworzyć tlen poprzez miejsce na swoim 
czole, to samo miejsce, na którym w ciągu dnia ciemnoniebieską kredką rysowałam 
półokrągłe księżyce.

Nie słyszałam o Atlantydzie. Jeszcze nie wtedy. Ani o Avalonie, czy Lemurii. Jakkolwiek 
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wiedziałam, że istnieją magiczne lądy, które kiedyś były tam, wśród nas ludzi, dawno, 
dawno temu. Gdzie one są teraz, zadaję pytania mojemu młodszemu ja…?

Po raz pierwszy zakochuję się w bohaterze kreskówki Manga, Marine Boy, Morskim 
Chłopcu. W moich marzeniach jestem Mariną, istotą morską, a on jest moją miłością i 
włóczymy się razem po podmorskich krainach.

Ale kiedy czytam Małą Syrenkę, płaczę ze wstrętem dowiadując się o jej zamianie 
ogona na nogi, które  podczas chodzenia przeszywa straszliwy ból.

W wieku siedemnastu lat uczę się serfować.
Ale później, w wieku dwudziestu trzech, wyprowadzam się do dużego miasta i gubię 

się, zanim na serio nie rozpocznę mojej powrotnej podróży do siebie.
Ale w chwili obecnej, ja, która chodzę po ziemi, marzę tylko o powrocie do morza.
Teraz właśnie tam wyruszymy.
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Początek Podróży

W naszej sztuce, opowieściach ludowych, mitach i legendach, w historiach, które 
opowiadamy sobie nawzajem przez stulecia, w tych, w które decydujemy się wierzyć, 
wciąż pojawiają się te same nazwy. Atlantyda. Ys. Hyperborea. Lyonesse. Avalon. Thule. 
Szambala. Lemuria. Mu. Przytłaczająca ilość dowodów świadczy o istnieniu cywilizacji, 
które zostały „zatopione”. I nie chodzi tylko o Atlantydę czy Lemurię. Opowieści sięgają 
od bretońskiej Ys i kornwalskiej Lyonesse, do lądu na południu Indii nazywanym 
Kumari Kandam. Mówimy o nich w naszych bajkach, robimy o nich popularne filmy, 
programy telewizyjne, piszemy książki i muzykę, ale co dużo ważniejsze, wiedza o nich 
jest przechowywana głęboko w naszych komórkach, tak jakby na zawsze zapadła w naszą 
świadomość, tak jakby została wyryta w naszej świadomości. Nasza Matka, Ziemia, 
pamięta swoje dzieci i tęskniła za naszym powrotem.

Ale nikt z nas nie wie wszystkiego. Mam nadzieję, tworząc tę książkę - swego rodzaju 
przewodnik po zagubionych lądach, że zainspiruję cię do wyruszenia we własną 
podróż.

Lemuria, Atlantyda i Avalon były światami, których czas trwania obejmuje epoki. 
Podczas gdy wielu uczonych i mistyków koncentruje się na konkretnym położeniu, 
np. szaleją debaty odnośnie tego, czy Atlantyda leży na Bimini, Santorini, Wyspie 
Wielkanocnej, Vanuatu czy Karaibach - ja czuję, że naprawdę  wszystkie te miejsca i wiele 
innych były częściami ogromnego Atlantyjskiego  Imperium. Eksperci szukają Atlantydy, 
wiernie podążając za pięknym, przemyślanym i bardzo szczegółowym opisem Platona. 
Ale pozostaje on jedynie opisem małego wycinka, krótkiej migawki dużo większej 
cywilizacji, zaledwie fragmentem jej ogromu.

Dla nas wszystkich, będzie to nasze własne, wyjątkowe i osobiste doświadczenie. W 
tej książce chciałabym poprowadzić cię do miejsc, których doświadczyłam ja, a także 
inni ludzie, ale podróż nie może się tam zakończyć. To właśnie tam czeka na Ciebie twoja 
misja nawiązania osobistego połączenia i zyskania zrozumienia bogatej różnorodności 
doświadczeń.

Muszę się też do czegoś przyznać. Kiedy zaczęłam o tym pisać, odczuwałam mnóstwo 
strachu, obaw i lęku. Miałam prawdziwą blokadę dotyczącą wyjścia na „zbyt oderwaną 
od rzeczywistości” albo nawet może zbyt ”new age”. To jeden z powodów, dla których 
zwlekałam tak długo. Ostateczny termin oddania tekstu stawał się coraz bliższy i bliższy, aż 
w końcu minął, a ja wciąż miałam tak wiele do zrobienia – martwiłam się, że mój wydawca 
straci cierpliwość. Miałam tyle do przeczytania, a każda przeczytana książka czy artykuł 
prowadziły mnie wciąż do następnych książek i artykułów, które z kolei prowadziły mnie 
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do jeszcze większej liczby uczonych, których prace wiodły do następnych badań, których 
zrozumienie i przetrawienie było w moim pojęciu absolutnie konieczne, zanim będę 
śmiała napisać słowo. Każda osoba, z którą rozmawiałam, wręczała mi obowiązkową 
listę książek czy DVD. Zadanie wydawało się nie mieć końca i zamiast jak Alicja Po 
Drugiej Stronie Lustra, czułam się jak Alicja w króliczej dziurze, która doprowadziła ją 
do podziemnego labiryntu. W końcu, po latach badań, wielu podróżach, rozmowach z 
ludźmi i przyswojeniu wszystkiego, co byłam w stanie, po prostu zaczęłam.

Ponieważ koniec końców moją nadzieją jest zapoznać cię z tymi miejscami, a potem 
pozwolić ci iść swoją drogą. Odnaleźć własną ścieżkę wśród Zagubionych Lądów.

Wiele się dla ciebie wydarzy. Nie przejmuj się i daj sobie czas, idź własnym tempem. 
W moim przypadku było to tak, że czasami w wizjach, snach czy medytacji, albo 
nawet w dyskusjach czy podczas czytania, jednocześnie przeżywałam ponownie i 
przepracowywałam jakieś kwestie z poprzednich wcieleń. Momentami było to zbyt 
intensywne - odkrycie niewolnictwa, surowego systemu kastowego, okrutnych rzeczy 
czynionych w imię Boga - okazywały się dla mnie nie do zniesienia. Ale wiem też, że 
zmierzenie się z tym, czego się lękamy i wykonanie pracy jest często najlepszą i najszybszą 
drogą przepracowania naszej karmy. Zatem, wszystkie informacje, pomimo moich obaw 
i lęków, są tutaj dla ciebie!

Żadne z tych miejsc oczywiście, tak naprawdę nie jest zagubione – one są 
wielowymiarowe… są jak, w terminach naukowych, obiekt, który nie może zostać ujrzany 
poprzez fizyczny zmysł wzroku (znany w terminach naukowych jako ciemny obiekt – 
ciemny nie w znaczeniu „negatywny”, ale niewidoczny, ponieważ niektóre obiekty nie 
promieniują elektromagnetycznym światłem…). Innymi słowy, na tym etapie naszej 
ewolucji pewne rzeczy są ukryte dla naszych fizycznych oczu.

A co gdyby jednak były widoczne? Jakiego rodzaju świat by to był? Czy Atlantyda taka, 
jaką ją widzę, jest światem piramid kryształowych twierdz, oflagowanych poszarpanymi, 
ciemnozielonymi roślinami morskimi i antenami, które jak długie igły do akupunktury 
przebijają  niebo, sięgając aż do  lśniących światłem drapaczy chmur? Czy to, co widzę, 
jest prawdą, z hybrydami, istotami zmieniającymi kształt, uczynionymi niewolnikami 
w ostatnich dniach i światową macierzą mocy przekazywaną telegraficznie od piramidy 
do piramidy, z tej ziemi do innych światów poza nasz system gwiezdny? Widzę kamienie 
wyrzeźbione i ukształtowane myślą, które przypominają hieroglify, ale takie, które 
ożywają, wirują i poruszają się wokół, i przenoszą kod. I jeśli możesz sobie wyobrazić 
„śpiewające” nuty - te symbole posiadają tony, które mogą nas przebudzić… Nie zawsze 
możemy widzieć owe szczegóły Zagubionych Lądów naszymi fizycznymi oczami… 

Jednakże mogą być one widziane oczami duszy.
Myślenie wielowymiarowe jest interesującym sposobem postrzegania świata –  

i niektóre istoty są w tym po prostu dużo lepsze od innych. W bardzo wielu sprawach 
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jestem ziemską dziewczyną – tak silnie połączoną z Avalonem i oceanem i tak 
bardzo kierującą się zdrowym rozsądkiem. Mam słońce w Raku, księżyc w ognistym, 
zapalczywym Baranie i jeden podstawowy sposób podejścia do świata – ugruntowany, 
może przez mój ascendent w Byku. Ma więc to sens, że urodziłam się w tak cudownej 
i ugruntowanej rodzinie… cóż, ona była taka, zanim się w niej pojawiłam! Ale kiedy 
ludzie mówią o rzeczywistości trójwymiarowej, prawda jest taka, że czas dawno już 
sobie poszedł. Od pewnego czasu żyjemy jako wielowymiarowe istoty. Istnieją regularne 
wymiary poruszania się w bok… do przodu… w górę i w dół… trzy wymiary! Ale jest 
jeszcze czas. Więc jest to czwarty wymiar – ten, który w pewnym sensie stworzyliśmy. My 
ludzie, jesteśmy bardzo sprytni, ale nie tak sprytni jak myślimy. Nauka przeczuwa, że być 
może żyjemy teraz w siedmiu wymiarach. Nadaje to sens temu, co dzieje się na świecie, 
w naszym systemie słonecznym, w innych gwiezdnych systemach, które możemy teraz 
zacząć badać. Te dodatkowe wymiary, w których już żyjemy są przestrzenią kosmiczną. 
Potrzebujemy również dodać wymiary przeszłości i przyszłości… wszystkiego, co 
istnieje. To dlatego pojęcie równoległych światów działa tak dobrze – i dlatego niektórzy 
rozwinięci ludzie odzyskali moc prześlizgiwania się pomiędzy wymiarami... co szamanom 
znane jest od milionów lat. Inni, oczywiście, aktywowali już swoje „stare i bezużyteczne” 
DNA do takiego stopnia, że podróżują w czasie, a nauka teraz bada rzeczywistość tego, co 
jest określane terminem egzotycznej subatomowej materii… która jest tym, z czego, jak 
czuję, składają się w dużej mierze wielowymiarowe lądy i która stanie się dla nas widoczna, 
kiedy zaczniemy używać naszego „starego i bezużytecznego” czy nieaktywnego DNA… 
ale odchodzę od tematu. Mogłabym kontynuować. Lecz wszystko się wyjaśni, gdy tylko 
dotrzemy do każdego z naszych pięknych, magicznych i całkowicie pochłaniających 
uwagę celów podróży.

Już czas.
Czas byśmy wyruszyli… razem, do Zagubionych Lądów.
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Skąd Jesteś?

Czy jesteś Lemurianinem, mądrym i kochającym ziemię? Może bardziej jesteś 
błyskotliwym, twórczym Atlantem? A może mógłbyś być namiętnym, magicznym 
Avalończykiem…?

Święte lądy Atlantydy, Lemurii i Avalonu mają wyraźne, energetyczne wzorce, które 
mogą się ujawniać w różnych, zazwyczaj bardzo ważnych, przełomowych momentach 
naszego życia. Może się to stać spontanicznie, możemy też zdecydować się na ich 
aktywację. Jesteśmy w różnych okresach naszego życia jak gdyby „bardziej z” jednej 
krainy lub innej, chociaż żyliśmy w każdej z nich.

Oczywiście, każdy z nas przeżył wiele wcieleń, z wyjątkiem niektórych dusz, 
urodzonych ostatnio, przeważnie po roku 2000.

Warte podkreślenia jest, że jeżeli silnie rezonujemy z konkretną, mierzalną cechą, 
a co za tym idzie działają na nas określone siły, cóż, możemy doświadczać pewnych 
wyzwań. Skoro jednak sprawdzimy i odkryjemy, z którą z nich pracujemy i dowiemy 
się więcej o każdej z krain, otrzymamy sposoby pracy z każdą z nich, co z kolei pozwoli 
nam zmaksymalizować cudowne jakości, które możemy ofiarować Matce Ziemi oraz 
uniknąć nierównowagi i fałszywych ocen, których wszyscy doświadczyliśmy w tym, co 
nazywamy przeszłością.

Tak jak ujawnił to w swoich naukach Edgar Cayce, wielu z nas wróciło w tym 
krytycznym momencie, by pomóc planecie w jej następnym wielkim przejściu – wróciło 
zarówno z przeszłości, jak też z ryzykownych wypraw w przyszłość. Możemy lepiej 
pomóc Matce Ziemi, innym, tym, których kochamy i nam samym, kiedy rozumiemy kim 
jesteśmy, skąd pochodzimy i czego się nauczyliśmy. Ta wiedza czasami pomaga nam w 
zrozumieniu wielu dylematów i wyzwań, z jakimi konfrontujemy się w tym życiu.

Proszę zaznacz ”prawda” lub „fałsz” w poniższych zdaniach, w każdym z działów. Dział 
czwarty jest testem wyboru. Odpowiedzi pojawią się same!

DZIAŁ PIERWSZY
1. Jestem głęboko emocjonalną osobą
2. Troszczę się głęboko o innych
3. Rośliny mają uczucia
4. Mam za sobą więcej niż jedno poważne, zmieniające całe życie doświadczenie
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