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WSTĘP 
DO POLSKIEGO WYDANIA

OD WYDAWCY

wielk¹ przyjemnoœci¹ przedstawiamy Pañstwu najnowsz¹, 
czwart¹ ksi¹¿kê Barbary Marciniak z niezwyk³¹ i inspiruj¹-
c¹ wiedz¹ z Plejad.

Zawiera ona esencjê nauk Plejadian dla ludzkoœci, któ-
r¹ w zasadzie mo¿na by³oby streœciæ w jednym zdaniu: MYŒL TWORZY 
RZECZYWISTOŒÆ! Innymi s³owy przyci¹gamy do swojego ¿ycia dok³ad-
nie to, o czym myœlimy, to, w co wierzymy, ¿e jest prawdziwe. Zatem jakie 
s¹ nasze myœli, taka jest nasza teraŸniejszoœæ, jak i przysz³oœæ.

¯yjemy w czasie maksymalnego przyœpieszenia, u progu wielkiej 
przemiany, która ma nast¹piæ w grudniu 2012 roku. O wyj¹tkowoœci 
tego czasu mo¿na dowiedzieæ siê z wielu staro¿ytnych i wspó³czesnych 
Ÿróde³. Z ka¿dym kolejnym dniem si³a stwórcza w cz³owieku wzrasta. 
Dlatego tak bardzo istotne jest, byœmy ju¿ teraz i zawsze tworzyli tylko 
tak¹ przysz³oœæ, w której najbardziej chcielibyœmy ¿yæ. Pierwszym kro-
kiem jest wejœcie na Œcie¿kê, która prowadzi do odzyskania pe³ni Mocy, 
któr¹ posiada ka¿dy z nas.

¯ycz¹c pe³nej prawdziwej m¹droœci lektury pozdrawiamy

Monika Burzyñska i £ukasz Kierus
www.CzaryMary.pl
www.Plejadianie.pl
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OD TŁUMACZA

T³umaczenie Œcie¿ki Mocy, czwartej czêœci channelingowego dzie³a 
Barbary Marciniak, trudno by³oby mi nazwaæ „prac¹”. To s³owo niesie 
w sobie wiele skojarzeñ z trudem, przymusem, wyrzeczeniem i poœwiê-
ceniem. Zadanie to stanowi³o dla mnie przede wszystkim spe³nienie ma-
rzenia uczestniczenia w jakiejœ Wielkiej-i-Dobrej-Sprawie, w przedsiê-
wziêciu ³¹cz¹cym dusze i umys³y na poziomie ponad fi zyczn¹ rzeczywi-
stoœci¹. Takie ¿yczenie, tak¹ w³aœnie myœl wysy³a³am od pewnego czasu 
w kierunku Plejad. Kieruj¹c tam wzrok, mówi³am tak, jakby mieli mnie 
us³yszeæ mieszkaj¹cy gdzieœ tam moi Bracia, moje Siostry, moi Serdeczni 
Bliscy; mówi³am: „Jeœli tam jesteœcie, pomó¿cie mi robiæ w ¿yciu coœ, co 
bêdzie mia³o prawdziwe i dobre znaczenie. Co bêdzie zgodne z Najwy¿-
szym Dobrem wszystkich…” I istotnie, moja myœl stworzy³a! Stworzy³a 
szereg zdarzeñ i sytuacji, dziêki którym trafi ³a do mnie wraz z propozycj¹ 
t³umaczenia ksi¹¿ka, któr¹ teraz Ty trzymasz w swoich d³oniach. 

Przek³adanie jej treœci na jêzyk polski by³o po pierwsze przyjemnoœci¹ 
– satysfakcj¹ z wys³uchanych próœb, ze spe³niaj¹cego siê marzenia, z posta-
wienia kolejnego kroku na w³asnej Œcie¿ce Mocy. Czytaj¹c kolejne rozdzia³y 
tej ksi¹¿ki sam(a) zauwa¿ysz, ¿e tak¿e jesteœ ju¿ na tej Œcie¿ce, lub ¿e w 
dowolnej chwili mo¿esz na ni¹ wst¹piæ. Ta ksi¹¿ka to prawdziwy Duchowy 
Przewodnik, pozwalaj¹cy czytaj¹cemu na bezpieczn¹, przyjemn¹ i cenn¹ 
wewnêtrzn¹ wêdrówkê w poszukiwaniu uzdrowienia problemów. To dro-
gowskaz w  drodze do spokoju i szczêœcia. Jej kolejne strony s¹ czymœ wiê-
cej, ni¿ zadrukowanymi kartkami papieru – to mapa, która przyda Ci siê, 
gdy sam(a) dasz sobie zgodê na to, by byæ wolnym pionierem, istot¹ pe³n¹ 
wewnêtrznej mocy, wojownikiem œwietlistej rzeczywistoœci, podró¿nikiem 
kosmosu i badaczem swego wewnêtrznego uniwersum. Œcie¿ka Mocy 
otwiera oczy, serce oraz umys³ na niewypowiedzian¹ delikatn¹ i czu³¹ moc 
p³yn¹cej od jej Autorów, Barbary oraz Plejadian, mi³oœci, wsparcia, zachêty 
i prowadzenia, które szanuje woln¹ wolê i wolny wybór. 

Podczas t³umaczenia Œcie¿ki Mocy zrozumia³am, czego i Tobie ¿yczê, 
¿e najpotê¿niejszym i dostêpnym nam wszystkim narzêdziem, jest myœl; ¿e 
myœl jest wolna, nie zna granic czasu, ani przestrzeni; odczu³am, jak moja 
Œcie¿ka otwiera siê przede mn¹, a moje serce zna i czuje jej w³aœciwy kieru-
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nek! Jestem pewna, ¿e bêdziesz mieæ podobne wra¿enia czytaj¹c to dzie³o 
miêdzywymiarowej wspó³pracy Barbary Marciniak i Plejadian, do którego 
dziêki sile myœli, dziêki woli i czystym intencjom, jak s¹dzê, mog³am mieæ 
swój wk³ad w powstanie nadania mu polskojêzycznej formy. 

T³umaczenie to du¿e wyzwanie: sprostaæ retoryce i myœli autorów 
– Plejadian, przekazaæ ich przes³anie jak najdok³adniej, jak najczytelniej, 
i jak najprawdziwiej. Nie kryjê, ¿e zapewne za ich podpowiedzi¹ podkre-
œli³am w tekœcie, jak sam(a) zauwa¿ysz, pewne s³owa. Wyzwanie okaza³o 
siê ³atwiejsze, ni¿ pocz¹tkowo s¹dzi³am – serdeczne i pomocne podpowie-
dzi Braci z Plejad, podsuwaj¹ce mi w³aœciwe sformu³owania i s³owa, to-
warzyszy³y mi a¿ do koñca tworzenia polskiego przek³adu. Bardzo jestem 
Wam, Plejadiane, za to wdziêczna. 

Œcie¿ka Mocy uœwiadomi³a mi, jak wiele mo¿na zmieniæ na lepsze, jak 
³atwo mo¿na wprowadzaæ zmiany, jak lekko mo¿na kreowaæ swoj¹ rze-
czywistoœci i jak pe³ne pokoju i mi³oœci mog¹ byæ takie dzia³ania. Œcie¿ka 
Mocy dodaje zdrowej pewnoœci siebie, leczy serce i pozwala uzmys³owiæ 
sobie, ¿e „Chcê, mogê i bêdê korzystaæ ze swojej wewnêtrznej si³y”. ¯yczê 
Ci, abyœ skorzysta³ w sposób dla siebie najlepszy z treœci Przes³ania Pleja-
dian, które w³aœnie za moment zaczniesz czytaæ. 

Równie serdecznie dziêkujê Barbarze Marciniak – za otwartoœæ i ta-
lent miêdzywymiarowej komunikacji; Plejadianom – za ciep³e wsparcie, 
które czu³am pisz¹c polski tekst ksi¹¿ki; Wydawcy – za decyzjê jej wyda-
nia; mojemu Mê¿owi – za wsparcie i mi³oœæ, które mi daje, a bez których 
nie mog³abym robiæ tego, co robiê; „Klinice Duszy i Cia³a” w Sosnowcu za 
pozytywn¹ energiê i zachêtê do dzia³ania, a wspania³ej Jadwidze Polok, 
Wielkiej Mistrzyni Reiki, za jej bezinteresown¹ pomoc w sprawdzeniu ja-
snoœci i czytelnoœci polskiego tekstu w czasie jego powstawania. Wszyst-
kim Czytelnikom ¿yczê natomiast wspania³ej lektury. 

Powtarzaj¹c za Barbar¹ Marciniak proszê Ciê, pamiêtaj, ¿e „kiedy wszy-
scy patrz¹ têpo w tym samym kierunku, ty spójrz w przeciwn¹ stronê oraz 
rozejrzyj siê – mo¿e dzieje siê coœ jeszcze? Korzystaj z umiejêtnoœci tworze-
nia nowego prawdopodobnego œwiata – oto w³aœnie chodzi w tej grze!” 

Magdalena „Lena” Niemczyk
lipiec 2008

kontakt z t³umaczk¹: 
niemczyk.magdalena@gmail.com



10

PODZIĘKOWANIA

isanie tej ksi¹¿ki by³o wielkim treningiem mojego zdyscypli-
nowania, odpowiedzialnoœci, œwiadomoœci oraz najwy¿szym 
aktem osobistego autowzmocnienia. Przedstawiam j¹ jako 
dzie³o mi³oœci, podarunek oraz zbiór mo¿liwoœci rozwi¹zañ 

dla œwiata poddanego procesowi ogromnej przemiany, abyœ Ty, oraz mi-
liony innych Czytelników, móg³ poszerzyæ sw¹ przytomn¹ œwiadomoœæ 
oraz s³usznie uznaæ sw¹ zdolnoœæ umocnienia swego ¿ycia.

Jestem g³êboko wdziêczna wielu œwiadomym mocom, które wnios³y 
swój wk³ad w stworzenie Œcie¿ki Mocy. Dziêkujê Johnowi Elderowi oraz 
pracownikom wydawnictwa Inner Ocean Publishing za ich godn¹ podzi-
wu cierpliwoœæ oraz wiarê w ten projekt. Dziêkujê Billowi Greavesowi za 
stworzenie wyj¹tkowo dynamicznej ok³adki*, Kirsten Whatley za dok³ad-
noœæ edytorsk¹, a Tobie, Madonnie Gauding, za elegancki projekt wnêtrz 
ksi¹¿ki.

Pe³ne mi³oœci wyrazy uznania oraz szczególne podziêkowania kieru-
jê do Karen Marciniak, za Twoje wsparcie, inspiracjê oraz niezrównane 
oddanie naszej pracy; za to, ¿e jesteœ wspania³¹ siostr¹ oraz przyjació³k¹ 
oraz wybitn¹ kronikark¹ nauk Plejadian. Takie same s³owa podziêkowa-
nia i uznania przekazujê mojemu wydawcy i przyjacielowi Johnowi Nel-
sonowi za to, ¿e po raz kolejny by³ moim ekspertem i przewodnikiem, 

* Dotyczy wydania amerykañskiego. Ok³adkê tego wydania zaprojektowa³ £ukasz 
Kierus, a wykona³a j¹ Karolina Kundzicz (przyp. red.).
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oraz za edytorsk¹ praktycznoœæ, oraz godne odnotowania wsparcie i to, ¿e 
pomaga³ mi utrzymaæ uwagê na przes³aniu dotycz¹cym mocy!

Dalej z ca³ego serca dziêkujê i kierujê szczególne s³owa wdziêcznoœci 
do moich studentów w ojczyŸnie, do kadry The Pleiadian Times; dziê-
kujê mojej rodzinie, przyjacio³om, sponsorom, czytelnikom i studentom, 
gdziekolwiek jesteœcie, za Wasze nieocenione zainteresowanie i wsparcie 
dla tej pracy. Dziêkujê, Robercie Henkel za Twoj¹ wiedzê komputero-
w¹, Noemi Schirmann – za podzielenie siê sw¹ m¹droœci¹, George’owi 
Wardowi i Louisowi Ackerowi za Wasze astrologiczne prowadzenie oraz 
pomoc. A najbardziej wyj¹tkowe s³owa podziêkowania s¹ dla Ciebie, Jane 
Roberts, i Ciebie, niezrównany Seth’ie za to, ¿e jesteœcie wspania³ymi pio-
nierami percepcji.

Na koniec, najwy¿sze wyrazy uznania dla naszych przyjació³ Plejadian, 
za ich cierpliwoœæ oraz niez³omn¹ lojalnoœæ, za to, ¿e jesteœcie doskona-
³ymi nauczycielami oraz za Wasze ekstrawaganckie poczucie humoru 
i nieoceniony wk³ad w proces wzmacniania ludzkoœci. Dziêkujê Wam, 
Plejadianie, za to, ¿e dzielicie siê g³êbokimi spostrze¿eniami p³yn¹cymi 
z Waszego punktu widzenia.
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WPROWADZENIE 
OD PLEJADIAN

hocia¿ Ziemia doœwiadcza aktualnie bezprecedensowej, 
burzliwej transformacji œwiadomoœci i preferencji, wie-
le obrazów istniej¹cych w korytarzach ludzkiej pamiêci 
komórkowej wydaje siê byæ Ludziom dziwnie znajomych. 

Jesteœcie dziœ wrêcz zanurzeni po uszy w Czasach Prze³omowej Zmiany. 
Jako ludzkoœæ, próbujecie utrzymaæ równowagê, stoj¹c na progu nowego 
rozumienia kosmicznej si³y. Naturalnie, wielu z nas zastanawia siê, co 
Ludzie z t¹ wiedz¹ uczyni¹. W minionych epokach nie pojêto charakteru 
tej si³y we w³aœciwy sposób, a co za tym idzie, p³yn¹ca z niej moc nie 
zosta³a odpowiednio wykorzystywana, co wiod³o Was ku nieodwo³alnej 
autodestrukcji. Jednak wszechpotê¿ne cykle ¿ycia oraz nadchodz¹ce po 
sobie kolejne okresy nauki nieprzerwanie i cierpliwie oferuj¹ Wam wci¹¿ 
te same lekcje, bo choæ ¿ycie mo¿e ju¿ wydawaæ siê zniszczone, œwiado-
moœæ trwa i przejawia siê w coraz to innej, zmienionej formie. 

Ludzkoœæ zbli¿a siê w zawrotnym tempie ku brzegom wielkiego, kosmicz-
nego klifu œwiadomoœci. Wasze obecne dzia³ania i wybory okreœl¹ przebieg 
doœwiadczeñ o wiele bardziej z³o¿onych i zadziwiaj¹cych, ni¿ potrafi cie sobie 
wyobraziæ. Jutrzenka rewolucji nowej œwiadomoœci ju¿ œwita i nie jesteœcie 
w stanie uciec od koniecznoœci kierowania moc¹ – teraz czy kiedykolwiek. 

Maj¹c we krwi uwielbienie przygód, jesteœmy tu, aby podzieliæ siê 
z Wami naszymi spostrze¿eniami na temat Waszego szybko zmieniaj¹cego 
siê ¿ycia. Proponujemy nasze wsparcie i chcemy podsun¹æ Wam kilka ak-
tualnych i trafnych wskazówek, co do sposobów kierowania mas¹ nagro-
madzonych energii wprawiaj¹cych w ruch Wasz¹ planetê. 

Plejadianie
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WIELOWYMIAROWA 
RZECZYWISTOŚĆ

ORAZ WZÓR ISTNIENIA

czasach niepokojów i przemian chcemy podzieliæ siê 
z wami naszymi pogl¹dami na temat istoty Istnienia. 
Chcemy nak³oniæ ka¿dego z was do obudzenia w sobie 
chêci kierowania w³asnym ¿yciem. Ka¿dy z was na Zie-

mi powinien wnieœæ swój w³asny wk³ad w ogromne Przebudzenie Ludz-
koœci do Prawdy, która brzmi: „Twoje myœli tworz¹ Twoj¹ rzeczywistoœæ!”. 
Owa prawda to najwa¿niejsze, co musicie zrozumieæ jako jedn¹ z wielu 
po³¹czonych ze sob¹ i wzajemnie splecionych warstw rzeczywistoœci, by 
tworzyæ oraz odkrywaæ majestatyczn¹, wielowymiarow¹ naturê istnienia. 

Wiedza owa jest œwiêta, a wybór, przed jakim stoi wasz dzisiejszy 
œwiat: czy po ni¹ siêgn¹æ, czy tylko siê ni¹ bawiæ, stanowi niezwykle 
znacz¹cy sprawdzian tych Czasów. Poszerzenie umys³u w celu zdobycia 
mo¿liwoœci penetracji g³êbszego sensu ¿ycia stanowi nie tylko wyzwole-
nie, lecz i klucz do twojej pomyœlnoœci. Wiedza to moc, a sposób jej wy-
korzystania nieuchronnie okreœla przebieg ¿ycia ka¿dego z was z osobna 
i wszystkich razem. 

Sytuacje spo³eczno-polityczne, z jakimi masz aktualnie do czynienia, 
czy to indywidualnie, czy globalnie, obejmuj¹ seriê bardzo intensywnych 
lekcji kursu zdolnoœci rozpoznawania i rozró¿niania. Wyzwanie, przed 
jakim stoisz, to przejrzeæ kunsztowny, lecz m¹c¹cy w g³owach „interes 
strachu” panosz¹cy siê na twej planecie. Nie³atwo jest zachowaæ wiarê 
w pozytywny wynik wszystkich codziennych doœwiadczeñ, jednak nale-
¿y pamiêtaæ, i¿ wyzwania i trudne sytuacje zawsze poprzedzaj¹ wszelkie 
znacz¹ce osi¹gniêcia, tak jak burza poprzedza têczê. Wybory, których do-
konujesz, oraz ryzyko, jakiego chcesz siê dziœ podj¹æ, stanowi¹ sedno pro-
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cesu umacniania, czy te¿ „dodawania mocy”, twoim decyzjom oraz roz-
budzania w sobie umiejêtnoœci rozpoznawania i korzystania z osobistej 
mocy. Ostatecznie twoim obowi¹zkiem jest, podobnie jak jest to obowi¹z-
kiem ka¿dego z was, tworzyæ dla dobra wszystko to, czego doœwiadczasz.

¯yjesz w czasach, w których mo¿liwoœci odkrywania w³asnej 
mocy, autowzmocnienia, poszerzenia œwiadomoœci oraz 

rozwoju duchowego wydaj¹ siê nie mieæ koñca.

Ca³oœæ istnienia, w tym tak¿e i ciebie, przenika okreœlona forma Mocy. 
Przez kilka chwil rozwa¿ swoje koncepcje mocy i osobistych dróg jej od-
nalezienia. Jakie obrazy ci siê nasuwaj¹? Jak¹ form¹ mocy, twoim zda-
niem, dysponujesz? 

Z dawien dawna œwiadomoœæ i samodoskonalenie uwa¿a siê za niero-
zerwalne czêœci ca³oœci – za dwie strony tego samego medalu. Po³¹czenie 
tych jakoœci doceniano oraz uznawano za podstawowy kod wiedzy wspól-
nej dla wszelkich wymiarów, epok i przestrzeni; kod wiedzy uznawany za 
podstawê tworzenia i podtrzymania ¿ycia. Dziœ, na pocz¹tku trzeciego mi-
lenium, kiedy ludzkoœæ uczestniczy w wielkiej kosmicznej lekcji o wartoœci 
¿ycia, owa stara wiedza, niczym chwilowo zapomniana pami¹tka rodzinna, 
czeka na odnalezienie, odnowienie i umieszczenie we w³aœciwym miejscu: 
na pó³ce ludzkich wartoœci. ¯yjesz w czasach, w których mo¿liwoœci odkry-
wania w³asnej mocy, autowzmocnienia, poszerzenia œwiadomoœci oraz roz-
woju duchowego wydaj¹ siê nie mieæ koñca. Wielu uwa¿a, i¿ dziœ w³aœnie 
jest dok³adnie ten czas i to miejsce spoœród wielu innych czasów, miejsc, 
rzeczywistoœci, wymiarów oraz œcie¿ek, którymi wêdruje Istnienie. 

St¹d te¿ czasy, w których ¿yjesz, stawiaj¹ ci szczególne wyzwanie, a jed-
noczeœnie daj¹ mo¿liwoœæ dog³êbnego poznania jak¿e intensywnego tempa 
ludzkiego rozwoju. Silne d¹¿enie ku osi¹gniêciu coraz jaœniejszych i lepiej 
okreœlonych stanów wy¿szej œwiadomoœci i coraz bardziej wyrazistych 
wra¿liwoœci popycha ka¿dego z was ku wyczuciu, naprawie i wziêciu sytu-
acji ¿yciowych oraz zwi¹zanych z nimi mo¿liwoœci w swoje w³asne rêce. 

Wszystkie narody Ziemi prze¿ywaj¹ aktualnie kryzys wyrastaj¹cy z g³ê-
boko zakorzenionego lêku przed poznaniem prawdy. Aby uwolniæ siê ze zbio-
rowych wiêzów lêku powinieneœ chcieæ widzieæ wiêcej i wg³êbiæ siê mocniej 
w aktualnie posiadan¹ wiedzê. Przyszed³ bowiem Czas, kiedy twoja duchowa 
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istota prze¿ywa proces wewnêtrznej integracji. Jest to Czas, w którym dojrze-
wa tak¿e i twoja umiejêtnoœæ wykorzystania mocy w³asnego umys³u. Prze¿y-
wasz burzliw¹ przemianê, inicjacjê przez ciemn¹ stronê duszy. Stawia ciê ona 
w obliczu koniecznoœci poczucia chêci nauczenia siê i poznania osobistych 
i zbiorowych ¿yciowych problemów oraz zamanifestowania ich rozwi¹zañ. 
Ludzkoœæ stoi dzisiaj o krok od zadziwiaj¹cej œwiatowej rewolucji duchowej. 
Maj¹c to na uwadze, wiedz przede wszystkim, ¿e mo¿liwoœci twojego rozwo-
ju s¹ niezmiennie niezliczone – o ile tylko nauczysz siê je tworzyæ. 

Zrozumienie mocy wiary oraz potêgi umys³u indywidualne i en masse 
to najbardziej pal¹ce i decyduj¹ce zadanie dla ca³ej dzisiejszej ludzkoœci. 
Rozpoznanie tych dwóch istotnych kluczy do wiedzy da ludzkoœci szanse 
otwarcia œwiadomoœci na nowy œwiatopogl¹d nieograniczonych mo¿liwoœci 
i wysoce twórczych rozwi¹zañ. Z natury rzeczy, œwiatopogl¹d i przekonania 
s¹ zbiorem pewnych uzgodnieñ; stanowi¹ ustalenia na temat rzeczywistoœci. 
Z wierzeñ indywidualnych i zbiorowych powstaje nastêpnie struktura pa-
rametrów ¿yciowych doœwiadczeñ cz³owieka tak teraz, jak i w ka¿dej innej 
epoce. Wierzenia, myœli oraz uczucia zawsze pozostawiaj¹ wyraŸny, kszta³-
tuj¹cy odcisk w otaczaj¹cym wasz œwiat polu ¿yciowej energii. Nieustan-
nie tworzycie, ale jednoczeœnie jako ludzkoœæ, gwa³townie budzicie siê do 
zadziwiaj¹cego urzeczywistnienia. Wasze obecne czasy charakteryzuj¹ siê 
g³êbokimi zmianami, zatem ogromna elastycznoœæ, giêtkoœæ i jasnoœæ celu 
to wymóg dla ka¿dego z was, stoj¹cych przed zadaniem sprostania prze-
mo¿nemu procesowi Przemiany Ludzkiej Istoty. Rozwijanie umiejêtnoœci 
stawania siê œwiadomym swoich myœli, emocji oraz wypowiadanych s³ów 
i kszta³towania w³asnego œwiata z nieskaziteln¹ jasnoœci¹ myœl¹, mow¹ 
i uczynkiem maj¹ dla ¿ycia pe³nego mocy najwy¿sze znaczenie. Przyjêcie 
odpowiedzialnoœci za moc, która jest ucieleœniona tak¿e i w tobie, stanowi 
sedno i najwa¿niejszy wniosek z owej lekcji Przemiany.

Poszerzaj¹ca siê œwiadomoœæ ogarnia kulê ziemsk¹, 
z szokuj¹c¹ si³¹ stymuluj¹c ludzkoœæ ju¿ na poziomie 

komórkowym do przebudzenia siê i odkrycia posiadanej 
przez was mocy.

Nigdy dot¹d potrzeba uczciwego i otwartego stosunku do ¿ycia oraz 
œwiata zewnêtrznego nie by³a tak silna jak teraz. Jednak dla wielu in-
tensywnoœæ, jakiej wymaga zadanie przebudzenia w³asnej mocy, wydaje 
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siê byæ wrêcz… druzgoc¹ca. W dzisiejszych Czasach Przemian otwarcie 
umys³u na rozwa¿enie punktów widzenia i ¿yciowych perspektyw roz-
ci¹gaj¹cych siê poza zestaw powszechnie przyjêtych sposobów myœlenia 
i dzia³ania jest jednak dzia³aniem tak roztropnym, jak i godnym podziwu. 
Do postrzegania rzeczywistoœci w nowy sposób pobudz¹ ciê niebywa³e 
rodzaje wyzwañ powstaj¹cych dziêki nagromadzeniu siê energii Czasów 
Przemian. Ty, tak jak wszyscy dzisiaj ¿yj¹cy na Ziemi, wybra³eœ to miejsce 
i ten czas, aby wnieœæ swój w³asny, wyj¹tkowy punkt widzenia. Znalaz³eœ 
siê w Obsadzie Œwiadomych, nale¿ysz do grupy istot pracuj¹cych nad 
stworzeniem najwiêkszej w historii Ziemi produkcji pod tytu³em „Wielkie 
Duchowe Przebudzenie Planety”.

Œwiadomoœæ to stan umys³u i „sens gry” Czasów Zmian. Rozszerzaj¹cy 
swe koryto strumieñ œwiadomoœci obmywa ca³y glob niczym fala tsunami, 
stymuluj¹c i pobudzaj¹c ka¿dego z was ju¿ na poziomie komórkowym do 
przebudzenia siê, do odkrycia swej mocy. Musisz chcieæ nauczyæ siê nazy-
waæ rzeczy po imieniu, czyli nazywaæ oraz rozpoznawaæ to, co widzisz 
i czujesz na wszystkich poziomach oraz czyniæ to z odwag¹ i pe³n¹ jasno-
œci¹ umys³u. Wolnoœæ zarówno osobista, jak i zbiorowa, co zreszt¹ sam 
rozumiesz i widzisz, opiera siê o zdolnoœæ wypowiadania prawdy takiej, 
jak¹ widzisz. Lekcje ¿ycia, na które teraz uczêszczasz, obejmuj¹ te¿ jednak 
bardzo trudne tematy zwi¹zane z rozró¿nianiem twojego zwi¹zku z rze-
czywistoœci¹ fi zyczn¹ i niefi zyczn¹. Twoje codzienne wybory maj¹ decy-
duj¹ce znaczenie dla twojego dobrego samopoczucia i s¹ tak samo wa¿ne 
jak twoje myœli, poniewa¿ wyznaczaj¹ nie tylko kierunek biegu twego ¿ycia 
w fi zycznym, trójwymiarowych œwiecie, lecz odbijaj¹ siê w wielu innych 
rzeczywistoœciach. Stawki w tej „grze œwiadomoœci”*stopniowo rosn¹. 
Stoisz dziœ przed wyzwaniem wiêkszym ni¿ kiedykolwiek: zidentyfi kowaæ 
i rozpoznaæ swoje najskrytsze odczucia oraz uznaæ w nich pierwotne, a za 
razem g³ówne Ÿród³o tworzenia rzeczywistoœci. 

Twoje mo¿liwoœci osi¹gniêcia wiêkszej œwiadomoœci stale rosn¹, 
a nowe pomys³y b³yskawicznie zmieniaj¹ siê w zrealizowane mo¿liwoœci. 
Choæ polegasz bardziej na s³owie pisanym jako noœniku wiedzy i meto-
dzie nauki oraz poszerzenia œwiadomoœci, to i tak niezmiennie jesteœ, jak 
wy wszyscy, istot¹ wysoce telepatyczn¹. Od 1987 roku natê¿enie stru-

* Ang. orygina³ game of awareness – przypis w³asny t³umacza.
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mienia energii kosmicznych obmywaj¹cego i wp³ywaj¹cego na wasz¹ pla-
netê skutkuje przyspieszeniem têtna ¿ycia, co ka¿dy z was mo¿e ³atwo 
dostrzec: ¿ycie toczy siê wokó³ coraz szybciej, rosn¹ wymagania, tem-
po pracy staje siê wrêcz zabójcze, a wszystko pozwala ledwie powi¹zaæ 
koniec z koñcem. Podobnie szybko jednak urzeczywistnia siê wszystko, 
o czym pomyœlisz i na czym koncentrujesz uwagê. Obecne czasy nie tylko 
wymagaj¹ od ciebie coraz wiêkszej œwiadomoœci otaczaj¹cych ciê zda-
rzeñ o charakterze globalnym oraz dostrze¿enia nowego poziomu w³asnej 
odpowiedzialnoœci oraz uczciwoœci w zwi¹zku z sob¹ samym. Œwiat ze-
wnêtrzny stanowi lustrzane odbicie twojej wewnêtrznej rzeczywistoœci. 
Musisz chcieæ przej¹æ kontrolê nad swoim ¿yciem ucz¹c siê nowego spo-
sobu myœlenia, który pozwoli ci swobodnie p³ywaæ w zmiennym nurcie 
ludzkiej œwiadomoœci.

Dla wielu z was obecne Czasy s¹ rzeczywiœcie okresem wielkiego stre-
su i burzliwych przemian; wielu z was czuje, jak ¿ycie wywraca siê do 
góry nogami; wiele rodzin i pojedynczych osób staje w obliczu jak¿e nie-
pocieszaj¹cego i niewygodnego poczucia bycia zepchniêtym do naro¿nika; 
w osza³amiaj¹cym tempie narasta presja bycia coraz bardziej elastycznym, 
gotowym do zmian; œwiatowa gospodarka nieustannie siê zmienia, a jedno-
czeœnie stale trwa w nie³adzie; systemy rachunkowe generuj¹ biedê rujnu-
j¹c¹ publiczne zaufanie i wiarê w wielki biznes; niekoñcz¹ce siê restrykcje 
powoduj¹ coraz wiêksze pok³ady niepewnoœci. Z dnia na dzieñ roœnie bez-
robocie, a wiele osób zastanawia siê, jak prze¿yæ do pierwszego. Szaleñstwo 
dotyka ludzi i zwierz¹t, tworz¹c olbrzymi, ogólnoœwiatowy kryzys zdrowot-
ny; polityka cuchnie na odleg³oœæ odorem uk³adów i klik; dudni¹ wojenne 
werble, a ataki nuklearne i terroryzm niezmiennie króluj¹ na pierwszym 
miejscu w kontrolowanym przez media rankingu zagro¿eñ; nasila siê prze-
moc seksualna, a akty perwersji staj¹ siê coraz bardziej odra¿aj¹ce; saldo 
pomiêdzy „winien” a „ma” jest nie do wytrzymania, a kradzie¿, oszustwo 
i k³amstwo to powszechnie uznane cechy skorumpowanych w³adz Ziemi. 
NajwyraŸniej tak zwanym „przywódcom” nie uda³o siê wywi¹zaæ z przyjêtej 
na siebie odpowiedzialnoœci za swobody i wolnoœci obywatelskie. Dzisiaj, 
przy obecnym stanie rzeczy i w bie¿¹cej fazie gry, ka¿dy z was zaczyna siê 
zastanawiaæ, dlaczego œwiat popad³ w tak¹ dezorganizacjê? To najbardziej 
jawny znak najwy¿szej koniecznoœci zastanowienia siê; znak wskazuj¹cy 
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na realn¹ koniecznoœæ poddania ¿ycia ponownej ocenie. Takie zadanie stoi 
przed ka¿dym z was. 

Ogromny wzrost intensywnoœci promieniowania 
energii kosmicznej sk³ania ludzkoœæ do otwarcia oczu 

na wielki duchowy cel.

Reaguj¹ca, wra¿liwa, ¿ywa, inteligentna, pulsuj¹ca, kszta³towalna i te-
lepatyczna energia przepe³nia ca³oœæ Istnienia. Bêd¹c jego czêœci¹, jesteœ 
nasycony ni¹ i jej cechami. Przemierzaj¹c g³êbiny przestrzeni, wasz Uk³ad 
S³oneczny pokonuje dziœ wysokoenergetyczny teren promieniowania ko-
smicznego, wype³niony najwyraŸniej nieskoñczon¹ sieci¹ matryc œwiado-
moœci. Ruch po tej trasie uwalnia potê¿ny prysznic p³omiennych energii, 
które nieustannie obmywaj¹ Ziemiê i nios¹ ogromne iloœci wzmacniaj¹-
cych, emocjonalnie reaguj¹cych atomów, które wnikaj¹ w komórki i ato-
my wszystkich stworzeñ, dostarczaj¹c im swojego rodzaju niebiañskiej 
„elektrycznoœci” – mocy energii ¿yciowej. Energia ta trafi a do wnêtrza 
ludzkich istot. Ju¿ staro¿ytni mêdrcy nazywali ciemi¹czko „bram¹ do nie-
ba”, uznaj¹c je za dok³adnie to miejsce na g³ówce noworodka, przez któ-
re strumieñ tej kosmicznej energii i duchowej inteligencji wnika w zwoje 
mózgu istoty ludzkiej; promieniowanie kosmiczne „³aduje” w ten spo-
sób centralny uk³ad nerwowy cz³owieka ¿yciodajn¹ energi¹ i s³u¿y jako 
niewidzialne przed³u¿enie fi zycznie istniej¹cego uk³adu nerwowego oraz 
³¹cze z wielkim kosmosem. Podobnie dziœ, w Czasach Przemian, wielki 
wzrost natê¿enia promieniowania energii kosmicznej sk³ania ludzkoœæ do 
otwarcia oczu na wielki duchowy cel, jakim jest pojêcie Istnienia z bar-
dziej transcendentalnej perspektywy. 

Ju¿ dawno obecnoœæ tych tajemniczych kosmicznych energii odkryta 
by³a przez rozmaite ludy i kultury Ziemi i nazywana jednoœci¹, qi czy te¿ 
chi, pran¹, energi¹ orgonow¹, eterem, si³¹ smoka (oddechem smoka), ¿y-
ciodajn¹ si³¹, moc¹, kosmicznym promieniowaniem. Ka¿da z tych nazw 
by³a jednak odpowiedzi¹ na tê sam¹ zagadkê. Niezale¿nie od nazwy, ludzie 
od wieków korzystaj¹ przez ca³e swoje ¿ycie z tej energii niczym z nieskoñ-
czonego Ÿród³a mocy i dziêki niej staj¹ siê istniej¹cymi istotami. 

W indywidualnym polu doœwiadczeñ, myœli, emocji i pragnieñ ka¿dego 
z was znaleŸæ mo¿na surowce i budulce, z jakich korzystacie, aby kreowaæ 



19

swój œwiat. Innymi s³owy: doœwiadczenia, emocje i pragnienia to ceg³y, 
zaprawa i fundamenty twojego ¿ycia. Owa moc twórcza przynale¿na jest 
wszystkim istniej¹cym formom œwiadomoœci, a sama œwiadomoœæ istnieje 
niezmiennie, zachowuj¹c sw¹ nadrzêdnoœæ w stanie wspó³pracy z ca³oœci¹ 
Istnienia. To œwiadomoœæ jest Istnieniem. Mi³oœæ natomiast jest pierwszym 
i najwa¿niejszym Ÿród³em materia³u, budulca, wibracj¹ pulsuj¹cej ko-
smicznej energii, która napêdza ka¿dy aspekt pola doœwiadczeñ. 

To przeogromne pole energetyczne jest z kolei nieustannie stymulowa-
ne oraz poddawane wp³ywowi dzia³añ wra¿liwych emocjonalnie zjawisk 
niebieskich, które przenikaj¹ otch³añ czasu i przestrzeni. Jako ludzie wie-
rzycie, ¿e spektakularne pokazy implozji i eksplozji gazów kosmicznych 
i materii to przypadki przedstawiaj¹ce wam Wszechœwiat w stanie pozor-
nej sta³ej samokolizji, lecz wcale tak nie jest. Nie odwa¿yliœcie siê bowiem 
jeszcze uwierzyæ, czy te¿ rozpoznaæ obecnoœci najg³êbszego porz¹dku bêd¹-
cego oœrodkiem wszelkiego ¿ycia. To w³aœnie wiruj¹ca obecnoœæ zbiorowej 
Inteligencji Kosmicznej porusza, planuje i projektuje ca³oœæ Istnienia oraz 
ró¿norodnoœæ i zró¿nicowanie jego celów. Krótko mówi¹c, chodzi o to, ¿e 
wszystkie formy œwiadomoœci posiadaj¹ wrodzon¹ moc planowania i kre-
owania prze¿yæ, a z dalszej perspektywy, ca³a sieæ wzajemnych powi¹zañ 
sk³adaj¹cych siê na kosmiczn¹ œwiadomoœæ stanowi kluczowy element gry, 
jak¹ jest ¿ycie. Sfery niebieskie pe³ni¹ rolê orbów. Sk³adniki gwiezdne s¹ 
zasadniczo centrami komunikacji dla ¿yciodajnej energii mocy, a splecio-
ne ze sob¹ tworz¹ wspania³e ³¹cze telepatyczne. Wiele istot obdarzonych 
inteligencj¹ wykorzystuje je do przekazywania okreœlonych transmisji za 
pomoc¹ modulacji czêstotliwoœci. Ka¿dy rozb³ysk, supernowa i ka¿dy s³o-
neczny wybuch; ka¿de dzia³anie wielkie i maleñkie jest istotne dla rozwoju 
wszystkich pozosta³ych czêœci i elementów takiej kosmicznej sieci i wnika 
w jej obieg, podró¿uj¹c pomiêdzy rzeczywistoœciami dziêki intencjom. 

W przestrzeni kosmicznej Ziemia znajduje siê bli¿ej zewnêtrznego 
brzegu spirali Galaktyki Drogi Mlecznej, a zatem wiele tysiêcy lat œwietl-
nych od mistycznego Centrum Galaktyki. Wed³ug waszej wiedzy, œwiat³o 
przebywa prawie 6x1018 mil w ci¹gu 1 roku kalendarzowego, co oznacza 
znaczn¹ fi zyczn¹ odleg³oœæ od owego Ÿród³a œwiat³a i energii. Choæ wy-
dawaæ by siê mog³o, i¿ zamieszkujecie miejsce w jednej z odleglejszych 
alej galaktycznej mapy nieba, to jednak wiedzcie, ¿e wszystkie elemen-
ty Istnienia spaja i ³¹czy potê¿na, pulsuj¹ca, ¿ywa, opiekuñcza, twórcza, 
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niezmiennie zdolna do zmian sieæ kosmicznej energii. Z takiej energii 
w³aœnie jesteœ stworzony i, w zasadzie, masz obowi¹zek i jesteœ odpowie-
dzialny za pokierowanie ow¹ obfi toœci¹ o¿ywczej si³y bez wzglêdu na to, 
w jakim obszarze rzeczywistoœci przebywasz.

Wasz œwiat zaczyna dopiero odkrywaæ mnogoœæ mo¿liwoœci 
i wrodzonych zdolnoœci ludzkich kszta³tów.

Wa¿ne jest pe³ne zrozumienie, i¿ ka¿dy z was jest istot¹ potê¿n¹. 
Posiadasz moc! Cia³o fi zyczne cz³owieka to indywidualny przyk³ad 
nienagannego ¿yciowego projektu; skomplikowana, ale i zadziwiaj¹ca 
organizacja komórek, koœci i organów cz³owieka ilustruje rozleg³¹ sieæ 
wspó³pracy odzwierciedlaj¹c¹ podstawowe zasady istnienia. Patrz¹c na 
cz³owieka jako na projekt, jesteœ wspania³ym osi¹gniêciem: niepowtarzal-
ny organiczny komputer, w pe³ni zdolny do œwiadomego doœwiadczania 
ró¿norodnych poziomów rzeczywistoœci w³asnej oraz wielu innych. 

Prawda jest taka, ¿e wasz œwiat dopiero zaczyna odkrywaæ mnogoœæ 
mo¿liwoœci i zdolnoœci, jak¹ daje ¿ycie w ludzkiej postaci. Przez tysi¹ce 
tysiêcy lat, tysi¹ce sprytnych „rozpraszaczy uwagi” utrzymywa³o ludzkoœæ 
z dala od pojêcia prawdziwego charakteru mocy, jak¹ posiada cz³owiek, 
i dostrze¿enia naturalnego, wrodzonego talentu kreowania œwiata. Przez 
tysi¹clecia te ograniczaj¹ce przekonania na temat braku osobistej mocy 
przyjmowane by³y przez wasz œwiat jako fakty: dzia³o siê tak, poniewa¿ 
uwagê ludzi skoncentrowano w³aœnie na takim, a nie innym wierzeniu. 
Przekonania te stanowi³y i nadal stanowi¹ pewn¹ umowê odnoœnie rze-
czywistoœci; k³ad¹ podwaliny pod wszystko, co napotykasz. Stan œwia-
domoœci ka¿dego z was okreœla sposób, w jaki ka¿dy z was reaguje na 
dramaty ¿ycia, które z kolei sam tworzy. Masz woln¹ wolê wyboru tego, 
co mo¿e siê staæ; co zasiejesz, to zbierzesz. Pozwalamy sobie twierdziæ: 
jesteœ o wiele bardziej z³o¿on¹ i skomplikowan¹ istot¹ ni¿ myœlisz. Przy 
odrobinie wiary, zaufania i pragnienia, wzmocnionej ogromn¹ dawk¹ ko-
smicznej wiedzy i zdrowym rozs¹dkiem, mo¿esz i potrafi sz nauczyæ siê 
koncentrowaæ sw¹ uwagê, jasno wyra¿aæ swoje zamiary oraz manifesto-
waæ swoje ¿yciowe cele. 

Odnalezienie w³asnej mocy jest osi¹gniêciem wartoœciowym niezale¿nie 
od zamieszkiwanej rzeczywistoœci, chocia¿ niekoniecznie mo¿na nazwaæ je 
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stanem ³atwo osi¹galnym. Tak, jak w przypadku ka¿dej innej umiejêtno-
œci, aby je posi¹œæ, nale¿y siê na nim koncentrowaæ, rozwijaæ i nieustannie 
wprowadzaæ w ¿ycie. Jednak¿e, jeœli choæ raz poczujesz chêæ Przebudzenia 
siê, proces odnajdywania mocy samodzielnie rozkwita i wzrasta; jest ni-
czym zdrowa sadzonka, z sezonu na sezon silniejsza i wiêksza, po to, aby 
daæ najcenniejszy, nigdy niewiêdn¹cy kwiat Przebudzonego Umys³u. 

Wnêtrza komórek twojego cia³a kryj¹ w sobie wspomnienia i zapisy 
doœwiadczeñ wszystkich twoich przodków. Niektórzy borykali siê z pro-
blemami podobnymi lub takimi samymi jak twoje dzisiaj. Sposoby po-
strzegania rzeczywistoœci wpisa³y siê w ich kod genetyczny i przekazywa-
ne s¹ kolejnym uczestnikom danej linii genealogicznej. Niezale¿nie od 
czasów, epoki, rzeczywistoœci, twoja wolnoœæ osobista stanowi przes³an-
kê do pionierskiego rozpoznawania nowych parametrów i mo¿liwoœci. 
Chocia¿ niektórzy z twoich przodków wiedzieli, ¿e osoby umocnione* to 
ludzie samodzielnie o sobie decyduj¹cy i niepotrzebuj¹cy lekcji oferowa-
nych przez jakiekolwiek fa³szywe przywództwo, to jednak wolnoœæ oraz 
zdobycze jednego pokolenia nie s¹ zdobyczami kolejnych. Ka¿de pokole-
nie wybiera swoje w³asne wartoœci jak równie¿, co wa¿ne dla duchowego 
rozwoju, w³asne wartoœci wybierasz ty sam, kiedy samodzielnie badasz 
i rozwijasz swoj¹ wewnêtrzn¹ moc, rozkwitasz i wzrastasz; kiedy z tego 
rezygnujesz, wspó³tworzysz tyraniê.

Rzeczywistoœæ posiada naturaln¹ zdolnoœæ odzwierciedlania, miesza-
nia, ³¹czenia i bawienia siê wszelkimi rodzajami energii, bez konieczno-
œci czy potrzeby os¹dzania i oceniania. Twoje myœli, odczucia, pragnienia 
i emocje wyra¿ane s³owem i czynem s¹ projekcjami energii, opartymi 
o twe w³asne przekonania. Staj¹c siê coraz bardziej œwiadomym swoich 
przekonañ, zaczniesz kierowaæ biegiem swojego ¿ycia. 

¯ycie nie jest przypadkowe. W swej istocie jest ono empiryczn¹ umo-
w¹, zawart¹ pomiêdzy wieloma istotami z wielu rzeczywistoœci w celu 
badania i dokonywania odkryæ. Twórcza ekspresja i nadrzêdna odpowie-
dzialnoœæ to kluczowe elementy waszego i twojego Przebudzenia i roz-
woju duchowej inteligencji. Umocnienie siê wi¹¿e siê zatem z badaniem 
samego siebie i odkrywaniem przyczyn swych okreœlonych dzia³añ; po-
znawaniem wspania³ych mo¿liwoœci oraz nieprzebranych swobód, ilekroæ 

* Urzeczywistnione czy te¿ oœwiecone – przypis w³asny t³umacza.
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wybierzesz œcie¿kê w³asnej mocy wiod¹c¹ ku wspó³(s)tworzeniu twej rze-
czywistoœci z moc¹ Wielowszechœwiata – moc¹ ca³oœci Istnienia, w tym 
tak¿e moc¹ wszechœwiata widzialnego, 3-wymiarowego. Obecny klimat 
œwiadomoœci otwiera ciê, oraz ca³y ludzki œwiat, na mo¿liwoœci dokona-
nia wielu odkryæ dotycz¹cych niewidocznej go³ym okiem mocy zawartej 
w eterze. Potêga cia³a i moc intencji zawieraj¹ staro¿ytny zestaw podsta-
wowych kroków, jakie stawiasz na Drodze Poznania ¯ycia. Mówi siê, ¿e 
w³adza psuje, a w³adza absolutna psuje absolutnie. Narzuca ono za³o¿e-
nie, i¿ samo posiadanie mocy jest niebezpieczne, zatem lepiej jej ca³ko-
wicie unikaæ. W rzeczywistoœci jednak jesteœ zrodzony z mocy. Do swej 
rzeczywistoœci trafi asz poprzez akt poczêcia, akt potêgi seksu, a nastêpnie 
poprzez akt wrodzonej osobistej mocy, która zmusza ciê do opuszczenia 
³ona matki we w³aœciwym czasie. Natura istnienia przesycona jest moc¹, 
i ty tak¿e. Jesteœ istot¹ potê¿n¹, wiêc nie mo¿esz unikaæ pos³ugiwania 
siê posiadan¹ moc¹, a jeœli o to chodzi, to zawsze poddawany bêdziesz 
sprawdzianowi wskazuj¹cemu, czy u¿ywasz jej w³aœciwie, czy nie. Moc 
jest sprawdzianem charakteru, poniewa¿ wybór zawsze nale¿y do ciebie. 
W najmniejszej komórce cia³a wiêcej jest potencja³u mocy ni¿ móg³byœ 
zu¿yæ w ci¹gu jednego ¿ycia, jednak¿e, zanim drzwi do tajemnic Wielow-
szechœwiata otworz¹ siê, globalna œwiadomoœæ musi najpierw wykazaæ 
siê akceptacj¹ najwy¿szej odpowiedzialnoœci zwi¹zanej z pos³ugiwaniem 
siê ni¹. 

Ju¿ dawno temu wielcy mêdrcy wielu epok uznali okres od 
roku 1987 do 2012 za punkt zwrotny w przepotê¿nym cyklu 

ludzkiego rozwoju. 

Raz na jakiœ nieskoñczony niemal czas, w pewnych miejscach czasu 
i przestrzeni, przydarza siê olbrzymie przyspieszenie energii kosmicznej. Na 
mocy umowy zawartej pomiêdzy rozmaitymi formami inteligencji, w tym 
gwiazdami, planetami oraz niezliczonymi gromadami kosmicznych graczy, 
przyspieszenie takie projektowane jest w celu przebudzenia danej grupy 
uczestników poprzez integracjê ogromnej wibracyjnej przemiany energii do 
o wiele wspanialszego doœwiadczania istnienia. W waszym œwiecie furtkê 
do tego okresu Przebudzenia otwarto w roku 1987, otwieraj¹cym okres 
dwudziestu piêciu lat niespotykanej dot¹d gwa³townej transformacji. 
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Ju¿ dawno temu wielcy mêdrcy wielu epok uznali okres od roku 
1987 do 2012 za punkt zwrotny w przepotê¿nym cyklu ludzkiego rozwo-
ju. Wiele staro¿ytnych ludów, zamieszkuj¹cych kiedyœ wasz œwiat, przy-
k³ada³o wielk¹ wagê do wiedzy, i¿ Istnienie sk³ada siê z wielu warstw 
inteligencji fi zycznej i niefi zycznej. Obserwowano i studiowano miriady 
subtelnych, nielinearnych informacji zawartych we wzorcach i cyklach 
przyrody. Z up³ywem czasu dla ka¿dej cywilizacji najwiêkszego znaczenia 
nabra³y cykle s³oneczne. Wasze pojêcie czasu opiera siê o obecnoœæ i po-
zycjê solarnego orbu. W przesz³oœci uto¿samiono promienie s³oneczne ze 
Ÿród³em ¿ycia, a S³oñce z bogiem, niebiañskim bóstwem kreacji. Staro-
¿ytni wiedzieli, ¿e ka¿dy koniec jest zapowiedzi¹ pocz¹tku, tak, jak koñ-
cz¹ca siê pora roku jest pocz¹tkiem kolejnej, co w zachwycaj¹cy sposób 
ukazuje wielk¹ prawdê podczas rocznego obiegu Ziemi wokó³ S³oñca. 

Cykle przyrody stanowi¹ klucz do zrozumienia zasad funkcjonowania 
œwiata. Dla staro¿ytnych tajemnice ¿ycia, œmierci i ponownych narodzin 
stanowi³y najwiêksz¹ wartoœæ w procesie zrozumienia rozmaitych cykli 
rozwoju, wystêpuj¹cych w rzeczywistoœci fi zycznej i poza ni¹. Czas po-
strzegano jako zjawisko cykliczne, podobnie jak ¿ycie wraz z jego wzorcami 
– jako spiralê oferuj¹c¹ coraz to nowe mo¿liwoœci i nawi¹zuj¹c¹ do tego, co 
ju¿ poznane. Wiele minionych pokoleñ dzia³a³o kieruj¹c siê innym punk-
tem widzenia na kwestiê ¿ycia i czasu ni¿ wy dzisiaj. Z pewnej perspektywy 
czas widaæ jako zjawisko elastyczne i zmienne, z przesz³oœci¹ i przysz³oœci¹ 
dziej¹cymi siê równoczeœnie, ¿ywymi i aktualnymi na równi z teraŸniej-
szoœci¹. Czas s³u¿y jako lokalizator i organizator rzeczywistoœci, tworz¹c 
niewidoczne granice, opakowania na poszczególne kreacje. Ogólnie rzecz 
ujmuj¹c, owe dwadzieœcia piêæ lat energetycznego przyspieszenia jest ni-
czym zak³adka pomiêdzy kartami ksiêgi czasu: zaznacza miejsce, w którym 
wszystkie uczestnicz¹ce formy œwiadomoœci doœwiadczaj¹ g³êbokiego roz-
woju œwiadomoœci, poprzez nies³ychanie szybko przebiegaj¹c¹ integracjê 
wielu istotnych nowych spostrze¿eñ i wyobra¿eñ o rzeczywistoœci. 

Znana ci wersja rzeczywistoœci oka¿e siê w ci¹gu owych dwudziestu 
piêciu lat Okresu Przejœcia coraz mniej stabilna, a poniewa¿ wydarzenia 
na arenie œwiatowej równomiernie eskaluj¹ w kierunku chaosu i pogma-
twania, zmuszony bêdziesz siê przebudziæ i zacz¹æ realnie myœleæ o tym, 
co siê w³aœciwie dzieje. Okres ten to zarówno czas stawiania czo³a wy-
zwaniom, jak i czas przyjmowania bodŸców, pozwalaj¹cych na kwestio-
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nowanie dos³ownie wszystkiego: stylu ¿ycia, przekonañ i wiary; twojego 
œwiatopogl¹du. Kwestionowanie to najistotniejsza czêœæ procesu odkry-
wania wewnêtrznej mocy stwarzania œwiata, którego doœwiadczasz. Trze-
ba bowiem wielkiej odwagi, aby zakwestionowaæ swe w³asne istnienie, 
a jeszcze wiêkszej ni¿ ta odwaga si³y, by poznaæ i rozpoznaæ prawdê, kiedy 
zjawi siê przed twoimi oczami.

Ów szczególny Okres nazywamy czêsto w Kronikach Czasu „nanose-
kund¹” – kropl¹ w morzu wiecznoœci, gdy¿ z pewnych perspektyw dwu-
dziestu piêciu lat to jakby jedna chwila. Przegl¹danie ich w poszukiwa-
niu Okresu, o którym mówimy, przypomina szukanie przys³owiowej ig³y 
w stogu siana. Tak czy inaczej, ca³oœæ Istnienia jest wewnêtrznie powi¹-
zana, a czas przesz³y, przysz³y i teraŸniejszy trwaj¹ jednoczeœnie. St¹d te¿, 
przy odrobinie wiedzy, czy tak zwanego „know-how”, mo¿na zlokalizo-
waæ i zbadaæ wiele obszarów tego, co ludzie uwa¿aj¹ za czas i przestrzeñ. 
Kluczem jest w³aœciwy punkt widzenia. Widziane z zewn¹trz wasz czas 
i lata, w których ¿yjecie, wydaj¹ siê nieœæ ludzkoœci imponuj¹ce wrêcz 
mo¿liwoœci po³¹czenia siê z nowymi rozleg³ymi horyzontami wiedzy 
oraz Przebudzenia w momencie duchowego renesansu o fantastycznych 
wrêcz rozmiarach. Mo¿ecie nawet pytaæ: „Jak to mo¿liwe? Dlaczego my? 
Dlaczego w³aœnie tutaj?”. Có¿, Istnienie ma swój wielki cel, ale z naszej 
perspektywy widzimy, i¿ musicie najpierw d¹¿yæ do samopoznania, nim 
odpowiedzi na te pytania zaczn¹ mieæ dla was sens.

Ka¿dy aspekt Istnienia spleciony jest z innym, a wszystkie ³¹cz¹ siê ze 
sob¹ tworz¹c skomplikowan¹ sieæ œwiadomoœci. Przed zanurzeniem siê 
w ¿ycie w trójwymiarze, ka¿dy z was ma mo¿liwoœæ dokonania przegl¹du 
parametrów przysz³ego ziemskiego ¿ycia i skontrolowania aspektów swe-
go w³asnego planu na ¿ycie, jego celu i zamiarów w innym, specyfi cznym 
klimacie œwiadomoœci. Ka¿dy z was wybiera potem moment i czas swoich 
narodzin oraz liniê genealogiczn¹, zaopatrzon¹ w rodzinny kod percepcji 
oparty o mnóstwo przerobionych lekcji ¿ycia. Po narodzinach, w twoim 
tu i teraz, zapominasz o owych planach po to, aby rozegraæ swoj¹ par-
tyjkê gry w ¿ycie jak najskuteczniej. Oblekasz siê w to¿samoœæ i w pe³ni 
anga¿ujesz w proces badania i doœwiadczania wybranej drogi. Przebieg 
twojego ¿ycia to wa¿na i celowa podró¿, która nieustannie konfrontuje 
i stymuluje ciê do rozwoju swych talentów. Rzeczywiœcie, ucz¹c siê dzia³a 
w ludzkiej postaci, poznajesz istotê Istnienia.
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Mo¿e ci siê wydawaæ, ¿e istniejesz jako istota pojedyncza, 
lecz wiedz, ¿e masz nieprzerwan¹ naturaln¹ ³¹cznoœæ 

z rzeczywistoœciami le¿¹cymi poza granicami 
twojego postrzegania.

Najwa¿niejsze jest zrozumieæ liczne role, jakie wielowymiarowe wp³y-
wy wymuszaj¹ na twym ¿yciu. Kiedy coraz wyraŸniej dociera do ciebie, i¿ 
ty i twój œwiat dzielicie siê czasem i przestrzeni¹ z wieloma innymi rze-
czywistoœciami, odkrywasz, i¿ sam tak¿e istniejesz w tych „innych” rze-
czywistoœciach. Mo¿e ci siê wydawaæ, ¿e istniejesz jako istota pojedyncza, 
lecz wiedz, ¿e masz nieprzerwan¹ naturaln¹ ³¹cznoœæ z rzeczywistoœcia-
mi le¿¹cymi poza granicami twojego postrzegania. A czym w³aœciwie ono 
jest? Jak to siê dzieje, ¿e wiele rzeczywistoœci mo¿e istnieæ jednoczeœnie 
obok ciebie, a ty tego prawie nie zauwa¿asz? 

Indywidualnie oraz zbiorowo ludzkoœæ wytwarza wibracje z czêstotli-
woœci¹ lokalizuj¹c¹ was w danej wersji rzeczywistoœci. Ten niefi zyczny, 
energetyczny podpis z minuty na minutê redefi niuje jej indywidualny cha-
rakter i tworzy zarys parametrów waszego ziemskiego doœwiadczenia. Rze-
czywistoœæ waszego szerszego œwiata oparta jest o seriê grupowych usta-
leñ, a twoje osobiste ¿ycie stanowi intymn¹ podró¿ ku samorozpoznaniu 
siê w kontekœcie owej rzeczywistoœci zbiorowej, gdzie prze¿ywasz wybrane 
przekonania. Sposób, w jaki pojmiesz i zinterpretujesz ów obszerny wa-
chlarz doznañ i bodŸców wchodz¹cych w zakres twego wielowarstwowego 
œrodowiska, okreœli stopieñ twojego samourzeczywistnienia. Twoja per-
cepcja i sposoby postrzegania lub te¿ umiejêtnoœæ odczuwania rozmaitych 
subtelnych niuansów rzeczywistoœci przebudz¹ siê i bêd¹ kwitn¹æ i wzra-
staæ tym ³atwiej, im czêœciej zadzia³asz z poziomu elastycznoœci i zaufania. 

Bezpoœrednia wiedza telepatyczna w³aœciwie podtrzymuje i wspiera rze-
czywistoœæ o wiele bardziej ogromn¹ ni¿ ta, któr¹ dziœ postrzegasz. Telepatia 
jest naturaln¹ form¹ komunikacji za pomoc¹ czêstotliwoœci, wykorzystywa-
n¹ przez wszelkie formy energii. Grupowe porozumienia na temat natury 
rzeczywistoœci s¹ poddawane niekoñcz¹cej siê debacie i rozwa¿aniom, pro-
wadzonym z prêdkoœci¹ myœli na psychicznym poziomie rzeczywistoœci. 
Komórki twego cia³a wci¹¿ odbieraj¹ dane, oceniaj¹, przetwarzaj¹ i przeka-
zuj¹ sygna³y, nios¹ce czêstotliwoœæ mo¿liwych do prze¿ycia doœwiadczeñ. 
Dzieje siê to bez wysi³ku i bez udzia³u najmniejszej choæby cz¹stki two-
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jej œwiadomoœci. Gdybyœ na obecnym poziomie rozwoju nagle œwiadomie 
przeniós³ siê do ¿ycia w wielowymiarze, gdzie jednoczeœnie istniej¹ zarów-
no istoty ¿ywe, jak i byty niebiañskie, oraz gdzie widaæ wszystkie mo¿liwe 
warianty rzeczywistoœci, twoje „obwody przepali³yby siê”. 

Musisz dobrze zakorzeniæ siê w trójwymiarowym œwiecie, aby siê we-
wnêtrznie zintegrowaæ i móc zrozumieæ miriady znaków, symboli oraz zna-
czeñ pochodz¹cych z innych rzeczywistoœci. Aby tego dokonaæ, po pierw-
sze, musisz wyraŸnie pokochaæ i zaakceptowaæ siebie takiego, jakim jesteœ, 
i nie jest to wcale zadanie ma³e ani ³atwe. Kiedy ju¿ nauczysz siê z mi³oœci¹ 
rozpoznawaæ siebie jako swój w³asny twór, uwolnisz siê z masowego transu 
¿ycia w bezsilnoœci. Musisz ¿yæ swoim w³asnym ¿yciem z jasno okreœlo-
nymi granicami i kierunkami; ¿yæ wnikliwie i z rozeznaniem wszystkiego, 
czego doœwiadczasz. Ponadto musisz uczyæ siê ¿yæ uczciwie i otwarcie wy-
ra¿aæ swoje emocje, podkreœlaæ sw¹ w³asn¹ wartoœæ, ucz¹c siê tym samym 
prawdziwej mi³oœci do siebie. Warunki, wymówki, konkurowanie czy te¿ 
pobo¿ne ¿yczenie bycia kimœ innym ni¿ jesteœ wiod¹ donik¹d. A jeœli ¿yjesz 
z ograniczeniami, mo¿esz odkryæ, ¿e naruszasz charakter nie tylko tego, 
ale i innych wymiarów. Najpierw musisz nauczyæ siê doceniaæ swój ludzki 
kszta³t, a dopiero potem mo¿esz uczyæ siê, jak rozwijaæ swoj¹ percepcjê, 
oraz zacz¹æ badaæ sieæ istnienia, zwracaj¹c uwagê na ogromny dop³yw 
energii ¿ycia, która przepe³nia wasz œwiat. 

Aby poszerzyæ swoje horyzonty wierzeñ, wytê¿ umys³ i wyobraŸ sobie 
niæ ³¹cz¹c¹ ciê z ca³¹ sieci¹ Inteligencji, trwaj¹c¹ i zag³êbion¹ w procesie 
badania i poznawania potencja³u postrzegania za pomoc¹ dobrodusznej 
gry œwiadomoœci. Po przeczytaniu powy¿szych s³ów, zamknij oczy na kil-
ka chwil, odprê¿ siê i pozwól sobie poczuæ prawdziw¹ g³êbiê mo¿liwoœci, 
jak¹ ta koncepcja oferuje. Kiedy otworzysz oczy i ponownie skoncentru-
jesz siê na „tu i teraz”, postaraj siê zachowaæ w pamiêci istotê swojego 
prze¿ycia i zapamiêtaj wszelkie obrazy lub symbole, jakie podpowiedzia³a 
ci twoja wyobraŸnia. Wasza wyobraŸnia to wa¿ne narzêdzie rozpoznawa-
nia i badania sfer niewidzialnych i niefi zycznych, które krzy¿uj¹ siê z fi -
zycznym œwiatem materii. Ten aspekt wyobraŸni jest od dawna ignorowa-
ny przez wspó³czesnoœæ z powodu jak¿e efektywnej i celowej, d³ugoter-
minowej kampanii na rzecz kontroli, która podkreœla nadrzêdnoœæ braku 
zaufania i podejrzliwoœæ wobec mocy i zdolnoœci cia³a. Wiedz jednak, i¿ 
sfery niewidzialne, niefi zyczne oraz œwiat fi zyczny s¹ aspektami tej sa-



27

mej rzeczywistoœci. W ka¿dej chwili twoja œwiadomoœæ dzia³a zarówno 
w fi zycznym, jak i niefi zycznym, wymiarze z tak¹ sam¹ wielk¹ gracj¹ i ³a-
twoœci¹. Z t¹ umiejêtnoœci¹ rodzi siê ka¿dy z was, lecz wychowanie ka¿e 
wam wierzyæ w fa³szywe ograniczenia i tworzy brak zaufania do w³asnej 
wewnêtrznej wiedzy. Projekty maj¹ce na celu uwarunkowanie i kontrolê 
ludzkiej psyche maj¹ korzenie ju¿ w czasach antycznych, a wiele ogra-
niczaj¹cych idei dotycz¹cych charakteru rzeczywistoœci zosta³o g³êboko 
zakodowanych i ukrytych w waszej genetycznej, pokoleniowej spuœciŸnie, 
bez mo¿liwoœci sprawdzenia jej aktualnoœci, wa¿noœci i celowoœci. 

W ka¿dej chwili twoja œwiadomoœæ dzia³a zarówno 
w fi zycznym, jak i niefi zycznym, wymiarze z tak¹ sam¹ 

wielk¹ gracj¹ i ³atwoœci¹.

Charakter ka¿dej rzeczywistoœci mo¿e nasuwaæ myœl o jej oddzieleniu 
od ca³ej, ogólnie pojêtej reszty, choæ wszystkie aspekty ³¹czy powszechnie 
dostêpna ¿yciodajna energia. Wszystkie rzeczywistoœci posiadaj¹ tê sam¹ 
zdolnoœæ ³¹czenia siê interaktywnej sieci inteligencji, istniej¹cej w i wokó³ 
ram czasu i przestrzeni, które obecnie postrzegacie. W waszym w³asnym 
czasie i przestrzeni ludzkie sposoby postrzegania stopniowo przystosowu-
j¹ siê do ogromnej zmiany œwiadomoœci, zmiany koniecznej dla reakty-
wowania ³¹cznoœci ludzkoœci z Kosmiczn¹ Inteligencj¹. Z czasem, kiedy 
twoja przytomna œwiadomoœæ otworzy siê na wielowymiarowe jakoœci ist-
nienia, nauczysz siê zdobywaæ i gromadziæ wiedzê w innych miejscach, 
przenosiæ j¹ do swojego trójwymiaru i w ten sposób udoskonalaæ i uzdra-
wiaæ w³asne ¿ycie. Zarówno ludzie, jak i twoje w³asne osi¹gniêcia, maj¹ 
ogromny wp³yw na stan globalnego umys³u, a poprzez fakt, ¿e „s³owo 
staje siê cia³em”, wasz œwiat i wy, ludzie, niezwykle o¿ywieni inspiracj¹ 
tworzenia nowej wizji celu ¿ycia, bêdziecie tryskaæ nowymi pomys³ami. 

Kiedy zmienisz swoje nastawienie, zmienisz swoje ¿ycie osobiste 
i zbiorowe. Ludzie na ca³ym œwiecie uœwiadamiaj¹ sobie dziœ potrzebê 
ponownego skupienia globalnej uwagi na kwestii uczciwoœci i prawo-
œci, gdzie docenianie wartoœci pokoju oraz szacunek i dba³oœæ o Ziemiê 
i wszystkie jej stworzenia s¹ zamierzeniem nadrzêdnym. Tempo rozsze-
rzania siê oraz dojrzewania wibracji emitowanej przez zbiorow¹ œwiado-
moœæ roœnie, ogniskowa celu wyostrza siê. Ziemia te zmiany odczuwa. 
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Wy¿szy stan grupowej œwiadomoœci ludzkoœci bêdzie iskr¹ powoduj¹c¹, 
i¿ Ziemia ujawni wiêcej z pe³nej historii czasu, jak¹ w sobie kryje. Kiedy 
chcesz poznaæ i stan¹æ twarz¹ w twarz z osobist¹ prawd¹, przyczyniasz 
siê do tworzenia czêstotliwoœci œwiadomoœci niezbêdnej do odkrycia 
i uwolnienia prawdy historii cz³owieka. Rozwijanie duchowej œwiadomo-
œci przypomina odnajdywanie kolejnych kluczy do ziemskiej archeologii, 
co równie¿ ma najwy¿sze znaczenie dla twego zrozumienia w³asnej prze-
sz³oœci i mo¿liwoœci przysz³ego dobrobytu. Umys³ ludzki jest nieustan-
nie stymulowany przez liczne subtelne si³y do tworzenia nowego rodzaju 
œwiadomoœci i jeœli nawet dopiero co zacz¹³eœ pod³¹czaæ siê do ogromne-
go potencja³u kreatywnej ekspresji czekaj¹cej tylko na tw¹ uwagê, to wie-
le milionów innych osób na tej œcie¿ce ku badaniu owej mocy ju¿ jest.

Czasami ludzie obawiaj¹ siê prawdy. Wielowymiarowy aspekt trans-
formacji wydaje siê wstrz¹saæ posadami ludzkoœci. Mieszkañcy ca³ej 
Ziemi odczuwaj¹ pokaŸny przyrost niezwyk³ych energii oraz dzia³añ na 
niebie. Wasz œwiat zawsze podziela³ czas i przestrzeñ z rzeczywistoœciami 
równoleg³ymi, których nie widzicie. Rzeczywistoœci te zamieszkiwane s¹ 
przez wewn¹trzwymiarowych, pozaziemskich i ultrawymiarowych goœci. 
Rzeczywistoœci te, jak równie¿ ich mieszkañcy, wchodz¹ ze sob¹ w in-
terakcje oraz poœrednicz¹ w waszym œwiecie. £askawe, ¿yczliwe istoty 
nieustannie obserwuj¹ wasz œwiat, jednak istnieje tak¿e bardzo wyraŸ-
ny i silny wp³yw grup energii o nie najlepszych wobec was intencjach. 
Wiedz, ¿e staro¿ytne stwierdzenie „jako w niebie, tak i na ziemi” to praw-
da, która stanowi zarys wiêkszej iloœci sytuacji i zdarzeñ ni¿ potrafi ³byœ 
dziœ poj¹æ. Twoja atrakcyjnoœæ oraz atrakcyjnoœæ twego œwiata przyci¹ga 
niewidzialne energie z innych wymiarów, ale to wibracje twoich w³asnych 
chêci i intencji okreœl¹ jakoœæ i rodzaj wp³ywów, jakie od nich uzyskasz. 

Umys³ jest kolebk¹ rzeczywistoœci. Ci, którzy zamierzaj¹ 
okraœæ lub zapieczêtowaæ twój umys³, skrywaj¹ owe 

tajemnice od dawna. 

Przez tysi¹clecia Ziemianie nieustannie tworzyli swoje doœwiadczenia 
pos³uguj¹c siê zaniedbaniem i lekcewa¿eniem. Tworzysz zgodnie z my-
œlami, emocjami, s³owami i ideami, zatem, aby uzyskaæ skuteczne i po-
¿¹dane rezultaty, twoje myœli musz¹ mieæ jasny cel i kierunek. Wprowa-



29

dzenie tej wiedzy w ¿ycie stanowi klucz do inicjacji ludzkoœci na wy¿szy 
poziom uwa¿noœci. Ogromna przemiana ogarniaj¹ca twoj¹ planetê nie-
sie mo¿liwoœæ wielu wyborów, pozwalaj¹cych zobaczyæ œwiat w nowym 
œwietle, siêgn¹æ nowych poziomów samopoznania oraz stosowaæ nowe 
zasady do rzeczywistoœci, któr¹ prze¿ywasz. Genialne umys³y, brykaj¹ce 
swobodnie poza œciankami pude³ka tradycyjnej cenzury i dogmy, entu-
zjastycznie zgadzaj¹ siê co do faktu, i¿ myœl warunkuje i uprzedmiotawia 
przestrzeñ. 

Wiele milionów ludzi przekona³o siê ju¿, ¿e myœl tworzy rzeczywistoœæ, 
a intuicja pozwala wam na podpiêcie siê do niefi zycznych, niewidzialnych 
energii wype³niaj¹cych czas i przestrzeñ wszelkiego Istnienia. Pamiêtaj, 
¿e to twój umys³ jest kolebk¹ rzeczywistoœci. Ci, którzy zamierzaj¹ okraœæ 
lub zapieczêtowaæ go, sami od dawna skrywaj¹ tajemnice. W szko³ach 
nikt nie uczy swobody wiedzy. Ludzie s¹ wprawnie odwodzeni od prawdy, 
zatem nic dziwnego, i¿ na czele problemów doœwiadczanych przez wiele 
istnieñ znajduje siê kwestia t³umionej ekspresji. Zasadniczo chodzi tu 
o sposób, w jaki potraktujesz i jak uzdrowisz uczucie strachu przed po-
siadaniem w³asnej prawdy – osobistej, globalnej i galaktycznej. 

Dzisiejsza cywilizacja Zachodu promuje oraz nagradza w¹tpi¹cych 
i sceptyków za ich niepokoj¹ce spekulacje. W efekcie dzia³ania staro¿yt-
nego lêku przed cia³em i jego m¹droœci¹, ludzie stracili zdolnoœæ rozró¿-
nienia pomiêdzy tym, co siê im mówi lub ka¿e, a tym, co tak naprawdê 
ma dla was znaczenie. Ta zbiorowa odmowa osi¹ga obecnie sw¹ masê 
krytyczn¹. Stulecia toksycznych emocji wznios³y ju¿ ich gruz pod samo 
niebo – trzeba go przesegregowaæ i ostro¿nie uprz¹tn¹æ. Z szerszego 
punktu widzenia na rzeczywistoœæ, Ziemianie wy³aniaj¹ siê z amnezjo-
podobnego stanu zbiorowego szoku, który zablokowa³ dop³yw duchowej 
wiedzy do ludzkiego genomu. Podczas gdy dla wielu z was oczywiste 
jest, i¿ „cz³owiek jest panem w³asnego losu” to jednak wiêkszoœci nadal 
potrzebny jest g³oœny budzik, który wyrwie ich z kontrolowanego transu 
braku przytomnoœci i bezsilnoœci, w jaki na ochotnika wpadli. 

Staro¿ytny spór nauki z religi¹ o prawo wy³¹cznoœci do defi niowania 
rzeczywistoœci prze¿ywa kryzys. Byæ mo¿e problem ten istnia³ te¿ w in-
nym miejscu i innym czasie. Zapisy geologiczne daj¹ wystarczaj¹ce do-
wody na to, i¿ detonacje broni nuklearnej zniszczy³y cywilizacje istniej¹ce 
ju¿ tysi¹ce lat temu. Teksty wschodnich systemów religijnych opisuj¹ licz-
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ne, szeroko zakrojone powietrzne dzia³ania wojenne, które skutkowa³y 
spustoszeniem Ziemi. 

Spod warstw nienaruszonej ska³y, datowanej na miliony czy miliardy 
lat, przez wieki wydobywano wyrafi nowane artefakty i niezwyk³e szkie-
lety. Przesz³oœæ tuszowano, poddawano kontroli lub wymazywano. To, 
czego uczono ciê w szkole na temat historii Ziemi, daje jedynie pobie¿-
ny i chaotyczny obraz wykreowany przez ignorantów na sta³e sk³óconych 
z ¿yciem. Owe „wyjaœnienia” sta³y siê jednak czêœci¹ fundamentu myœlo-
wego, zawieraj¹cego koncepcje bezsilnoœci i poczucia bycia ofi ar¹, który 
jednoczeœnie sta³ siê sposobem ofi cjalnej zachêty do interpretacji natury 
Istnienia. W krañcowych przypadkach nawet natura postrzegana przez 
pryzmat tej koncepcji jawi siê bardziej jako potencjalny wróg: potê¿ny, 
nieprzewidywalny i zmienny, niepoddaj¹cy siê waszemu wp³ywowi ni¿ 
jako rozszerzenie i wyra¿enie zbiorowego umys³u. 

Aby kwitn¹æ i wzrastaæ, musisz w pe³ni poj¹æ 
i nape³niæ energi¹ myœl, i¿ twój fi zyczny wehiku³ 

ma bezcenn¹ wartoœæ. 

Obecne Czasy Przemian pozwalaj¹ na nag³e i szybkie wyjœcie z owej 
ery ignorancji oraz na wyzwolenie z czaru rzuconego na ludzkoœæ tysi¹ce 
lat temu. Aby kwitn¹æ i wzrastaæ, musisz w pe³ni poj¹æ i nape³niæ ener-
gi¹ myœl, i¿ twój fi zyczny wehiku³ – cia³o, które zamieszkujesz, ma bez-
cenn¹ wartoœæ. Musisz zaakceptowaæ swoj¹ w³asn¹ wartoœæ oraz chcieæ 
i potrafi æ odczuwaæ prawdziw¹ mi³oœæ i wdziêcznoœæ za to, kim jesteœ. To 
jest bowiem klucz, który otworzy Bramê Zmiany i przyci¹gnie do twoje-
go ¿ycia najlepsze z doœwiadczeñ, jakie to ¿ycie ma ci do zaoferowania. 
Mi³oœæ, której szukasz wobec siebie u innych, musisz najpierw stworzyæ 
sam. Kochaj¹c siebie, pod³¹czasz siê do sieci i zasilasz Ÿród³o mocy ¿y-
ciodajnej energii, która karmi wszelkie Istnienie. Twoja w³asna wersja 
czêstotliwoœci mi³oœci to twój wielki dar dla œwiata. 

Aby kultywowaæ pe³en mi³oœci zwi¹zek z sob¹ samym codziennie, 
rano i wieczorem, na piêæ czy dziesiêæ minut usi¹dŸ lub stañ przed lu-
strem. Niech to bêdzie twoje prywatne spotkanie ze sob¹. Spokojnie po-
patrz sobie w oczy. Utrzymaj ten bezpoœredni kontakt wzrokowy, otwórz 
swe serce i powiedz do siebie: „Kocham Ciê”. Powtarzaj: „Kocham Ciê”. 
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na g³os, patrz¹c jednoczeœnie g³êboko w odbicia swych oczu w lustrze. 
Obserwuj swoje Ÿrenice i têczówki. Pozwól sobie na odbiór wszelkich od-
czuæ, jakie przychodz¹ z wypowiadanymi s³owami, obserwuj, jak s³owa 
te przechodz¹ przez twoje cia³o niczym ciep³e promienie s³oñca tañcz¹ce 
w poszyciu lasu. 

Wykonuj¹c to æwiczenie, obserwuj swoje zachowanie oraz reakcje cia-
³a na twoje zapewnienie o mi³oœci do samego siebie. Czy w lustrze poja-
wiaj¹ siê mo¿e ró¿ne „wersje” ciebie? A mo¿e uœmiechasz siê? Czy mo¿e 
widzisz coœ, co ka¿e ci opuœciæ wzrok i skierowaæ go gdzieœ indziej? Czy 
istnieje jakaœ czêœæ ciebie, która nie przyjê³a mi³oœci? Co robi twoje cia³o? 
Czy mo¿e pop³ynê³y ci z oczu ³zy, aby stopiæ pieczêcie wspomnieñ? Czy 
wstrzymujesz oddech, czy oddychasz g³êboko i spokojnie? Jak siê czu-
jesz, kiedy celowo znajdujesz czas na powiedzenie sobie, i¿ jesteœ kocha-
ny/kochana? ¯yj¹c i ucz¹c siê korzystaæ na ró¿ne sposoby z umys³u, np. 
przez wykonywanie æwiczeñ mentalnych oraz obserwacjê i zastanawianie 
siê nad swoimi reakcjami, uwolnisz tajemnice swego w³asnego myœlenia. 
Czeka na ciebie niezliczona iloœæ wszelkiego rodzaju mo¿liwoœci i jeœli siê 
tej pracy podejmiesz i nauczysz siê sobie ufaæ, czas, który jest przed tob¹, 
przyniesie ci niezwyk³e doœwiadczenia, które wzmocni¹ i rozjaœni¹ twoje 
postrzeganie rzeczywistoœci.

Nowy sposób postrzegania dotyczy ¿ycia, znaczenia, swobody i uzdro-
wienia. Przenoszony jest on za pomoc¹ energii z orbu na orb i z komórki 
na komórkê. Jako istota ludzka przechodzisz dziœ wielk¹ „przebudowê” 
swojego psyche, aby zyskaæ wiêksz¹ œwiadomoœæ rozleg³ych wewnêtrz-
nych prawd. Jako pionier nowej percepcji musisz to rozumieæ i ufaæ ¿yciu 
takiemu, jakie w³asnorêcznie tworzysz.

Trwaj¹ce dziœ szeroko zakrojone dzia³ania wojenne oraz kontrola, jak¹ 
sprawuj¹ œwiatowi przywódcy, stanowi¹ wyraŸny przejaw ich desperacji 
w obliczu utraty w³adzy nad ludzkoœci¹. Uczyni¹ wszystko, aby zwieœæ ciê 
z drogi wiod¹cej ku dostrze¿eniu i przebudzeniu twej osobistej mocy. Ci, 
którzy sami odrzucaj¹ takie przebudzenie, wspieraj¹ ten system kontroli. 
Jest to stare, niepoddawane os¹dom, porozumienie. Przebudzona œwia-
domoœæ nie potrzebuje kontroli. Nie mo¿emy zapewniæ ciê, co do „ren-
townoœci” twojej rzeczywistoœci, jednak zapewniamy, ¿e mo¿esz stworzyæ 
swoj¹ upragnion¹ wersjê œwiata, a w wysi³ku tym, bez w¹tpienia, masz 
nieograniczone wsparcie. 
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Wasz œwiat by³ od zawsze obserwowany i badany przez niezliczone 
gatunki istot, z których ka¿dy posiada(³) inne zamiary i dzia³a(³) wg in-
nych planów. Jednak, ogólnie rzecz bior¹c, ludzie s¹ wspierani przez tych, 
którzy rozumiej¹ niuanse sensownej wspó³pracy, jaka ma cel i gwarantu-
je pozycjê, umo¿liwiaj¹c¹ przejêcie kontroli nad odpowiednim wykorzy-
stywaniem mocy. Kiedy istoty œwiadome dokonuj¹ wyboru zapomnienia, 
zaprzeczenia, dezaktywacji oraz zlekcewa¿enia swej w³asnej mocy two-
rzenia oraz wiedzy, kiedy deprecjonuj¹ swobodê myœlenia, staj¹ siê czê-
œci¹ dramatu lub nazwijmy to – gry – która pozwala im na doœwiadczenie 
istnienia pod pozorn¹ kontrol¹ i dominacj¹ innych. Te lekcje i kwestie 
w nich poruszane dotycz¹ lêku przed nieznanym, lêku przed postrzega-
niem oraz lêku przed samodzielnym kierowaniem w³asnym ¿yciem. Po-
konanie go sw¹ osobist¹ moc¹ stanowi pewien tradycyjny etap rozwoju 
przytomnej œwiadomoœci; jednakowo¿ najwa¿niejsza kwestia pozostaje 
nadal nierozstrzygniêta: jak daleko zajdziecie, zanim docenicie to, co na-
le¿y ceniæ jako z natury wam przynale¿ne? Jak daleko zajdziecie w po-
szukiwaniach skarbu, który w sobie nosicie? 

Trwaj¹ce obecnie szeroko zakrojone dzia³ania wojenne oraz 
kontrola, jak¹ sprawuj¹ œwiatowi przywódcy, 

stanowi¹ wyraŸny przejaw ich desperacji w obliczu 
utraty w³adzy nad ludzkoœci¹.

Czas na wnioski. Wydarzenia maj¹ wiele ró¿nych celów, a ka¿dy za-
le¿y od punktu widzenia. Czy wyra¿asz wolê przyjêcia odpowiedzialnoœci 
za pokochanie siebie oraz objêcie t¹ mi³oœci¹ ca³ej Ziemi, aby tworzyæ 
tu dobrobyt? Czy potrafi sz sobie wyobraziæ, jak donios³e zadanie zde-
cydowa³eœ lub zdecydowa³aœ siê spe³niæ w swym ¿yciu? Czy pozwolisz 
na ujawnienie wiêkszego obrazu ca³oœci? Elastycznoœæ umys³u wymaga, 
abyœcie wykorzystywali sw¹ wyobraŸniê dla nowej, jasnej i œwiadomej 
kreacji nowego fundamentu myœlowego. Trudnoœci nie oznaczaj¹ ko-
niecznoœci pora¿ki. Wyzwania wyostrzaj¹ twój umys³ i mog¹ wydobyæ na 
œwiat³o dzienne twoje najskrytsze talenty, jeœli tylko uwierzysz, zaufasz 
i nauczysz siê uginaæ pod naporem wichru zmian. Teraz nadszed³ czas 
dostrojenia swych fi zycznych, umys³owych, duchowych i emocjonalnych 
zdolnoœci, aby pokazaæ sobie i ca³emu œwiatu, i¿ twoje myœli odciskaj¹ 
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piêtno na otaczaj¹cej ciê ¿yciodajnej energii mocy, oraz i¿ to ty sam jesteœ 
(s)twórc¹ swoich doœwiadczeñ.

Przemiana œwiadomoœci, jaka ogarnia dzisiaj glob, to wielowymiarowy 
spektakl, serial zdarzeñ o nadrzêdnym znaczeniu, który przede wszyst-
kim wymaga od ludzi aktów szokuj¹cej odwagi – osi¹gniêcia porozumie-
nia pomiêdzy wieloma rzeczywistoœciami w celu uzdrowienia umys³u 
i ducha ludzkoœci i wszystkich oraz wszystkiego, z czym jest powi¹zana. 
Z punktu widzenia jednoczesnej i wiecznie rozszerzaj¹cej siê teraŸniejszo-
œci, wszelkie uzdrowienie wymaga pe³ni wspó³czucia, reinterpretacji oraz 
energetycznego porozumienia ludzi, miejsc, czasów i wydarzeñ. Nowy 
zdrowy rozs¹dek oznacza wiedzê, i¿ wszelkie ¿ycie ma niezwyk³¹ wagê 
i nale¿y o nie dbaæ. Radzimy ci wiêc: pokochaj i zachwyæ siê sob¹, albo-
wiem jesteœ cudem stworzenia, form¹ zdoln¹ do manifestacji wspania³ej 
i majestatycznej wersji Istnienia zarówno myœl¹, jak i mow¹ oraz uczyn-
kiem. Szukaj Œcie¿ki, która wiedzie ku ¿yciu pe³nemu radoœci, w którym 
sam przyci¹gasz wa¿ne i wymowne doœwiadczenia. Dziel siê energi¹ swo-
ich prze¿yæ, nie zatrzymuj jej, ucz siê z niej. Ufaj szczodroœci i ¿yczliwoœci 
Istnienia, albowiem s¹ najwspanialsze. Miej w³asn¹ fi nezjê, wdziêk i styl 
– korzystaj z nich! To najlepszy mo¿liwy czas na ¿ycie – przejdzie do 
kronik najs³ynniejszych opowieœci o reinkarnacji. Kiedyœ, w przysz³oœci, 
byæ mo¿e i ty bêdziesz opowiadaæ wspania³e historie o ¿yciu na Ziemi 
w czasach wielkiego nasilenia strumienia energii, w dwudziestopiêciole-
ciu ujawnienia wielowymiarowych tajemnic ukrytych w anna³ach czasu: 
majestatycznych, donios³ych i wiecznych. Chciej posi¹œæ prawdziw¹ wie-
dzê i wolnoœæ, Drogi Przyjacielu, Droga Przyjació³ko, a na swej Œcie¿ce 
Mocy zawsze pewnie wykorzystuj ka¿dy moment i ka¿de teraz najlepiej, 
jak siê da. 


