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Podziękowania
Książka ta jest owocem mojej podróży przez życie. Nie byłoby mnie 
tutaj bez rodziców. Kochani, dziękuję wam za życie i zapewnienie 
startu, by szybować odważnie i wysoko. Za wsparcie, na które zawsze 
mogę liczyć w sposób widzialny i niewidzialny. Braciszku, tobie 
również dziękuję, że jesteś.

Leo, synku, dziękuję, że wybrałeś mnie na mamę i że z tobą po-
znaję wszystkie oblicza bezwarunkowej miłości. Jestem tu dla Ciebie.

Na każdym kroku była ze mną moja Dusza. Od najmłodszych lat 
szeptała mi do ucha i inspirowała, by doświadczać kolorowo, w prze-
pływie i magicznie. Dziękuję sobie, swojej Duszy za tak wyjątkowe 
życie. Teraz kiedy nie ma między nami oddzielenia, prawdziwa za-
bawa dopiero się zaczęła.

Ta podróż byłaby samotna bez moich duchowych przyjaciół, cud-
nych, świadomych, magicznych istot: Oli, Kasi, Agnieszki, Daniela, 
Ani, Piotra, Karo, Adriana i wielu innych. Zawsze jesteście w moim 
sercu.

Dziękuję też wszystkim partnerom. Od was uczyłam się chyba 
najintensywniej, mogąc przeglądać się w was niczym w lustrze.

Kochani malarze serca i wszyscy, którzy uczestniczyliście w moich 
warsztatach czy sesjach uzdrawiania. Patrząc na waszą przemianę, 
wiedziałam, że to, co robię ma znaczenie.

Sen Aliji to esencja mądrości, którą zdobywałam ucząc się od 
najwspanialszych nauczycieli. Było was tak wielu. Największy 
wpływ mieli na mnie Wzniesieni Mistrzowie: Saint Germain, To-
biasz, Kuthumi, Jeshua oraz mój Smok. Wiem, że zawsze byliście ze 
mną, a kiedy zapragnęłam wolności stanęliście w moich drzwiach, 
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przynosząc najpiękniejszy prezent − Prawdę. Światło waszej świa-
domości dotarło do mnie i otworzyłam oczy, przebudzając się ze snu.

Wraz z przyjściem Mistrzów, odnalazłam również moją rodzi-
nę, Shaumbrę. Z wami kroczyłam ostatnich parę lat przebudzenia. 
Wspaniała była świadomość, że na całym globie są istoty, które razem 
idą ze mną do oświecenia. Wśród was znalazłam Dusze, które są mi 
bliskie od eonów: Janis, Goeff i Linda.

Na zakończenie, specjalne podziękowania dla mojego ukochanego, 
Tomasza. Jestem szczęśliwa, że pojawiłeś się w moim życiu, dokładnie 
wtedy, kiedy zakończyły się moje poszukiwania duchowe i na nowo 
zapragnęłam żyć pełnią życia. Z największą rozkoszą spędzę z tobą 
moje najpiękniejsze lata na Ziemi. Razem odkrywajmy wszystko, co 
jest jeszcze do odkrycia.

Pierwsze Życie: 
Czas ziemskich spraw
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Obiecałam sobie wolność
To będzie to życie. Życie, w którym zakończę cykl narodzin i śmierci. 
Wiem, że wiele razy już próbowałam spełnić to dane sobie przyrze-
czenie, ale jestem pewna, że tym razem się uda. Zwołałam wsparcie, 
którego będę potrzebować oraz przywołałam wszystkich nauczycieli, 
Mistrzów, książki, kryzysy, wyzwania i doświadczenia potrzebne by 
przypomnieć sobie to największe pragnienie – pragnienie wolności, 
powrotu do mojej prawdziwej natury.

Sama poprowadziłam siebie, by porzucić iluzję oddzielenia od 
Boskości, którą jestem i którą nigdy nie przestałam być. Stworzyłam 
to wyjątkowe życie. Dokonałam tego dzieła idąc za głosem we-
wnętrznego Mistrza. To jest moje Grande Finale życia w oddzieleniu.

Z moim urzeczywistnieniem czekałam na czas, kiedy na Ziemi 
nastąpią największe zmiany, a moja przebudzona świadomość bę-
dzie najbardziej potrzebna. Na czas, kiedy moje wewnętrzne światło 
będzie oświecać potencjały dla tych, którzy gotowi są wyjść z ogra-
niczeń, otworzyć się na prawdziwego siebie i na prawdę, która tu 
zawsze była.

Zawsze tu byłam
Dziś z perspektywy wolności, wszystko wydaje się tak proste i oczy-
wiste. Ja prawdziwa zawsze tu byłam, w postaci głosu, który szeptał 
głęboko w moim sercu i wołał mnie: Obudź się, to tylko sen. I czekał, 
czekał, aż człowiek usłyszy to wołanie i zacznie kwestionować świat, 
w którym żyje.

Każdy ma w życiu taki moment, kiedy zaczyna czuć całym sobą, 
że w tym świecie nie znajdzie spełnienia, gdyż nic nie jest tu trwałe. 
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Dobre chwile przemijają, a my znowu czujemy pustkę i nieopisaną 
tęsknotę.

Wtedy zaczyna się przebudzenie. Może trwać wiele lat, a na-
wet wiele żyć. Tak się przynajmniej wydaje człowiekowi, który żyje 
w iluzji czasu i przestrzeni. Musisz jednak wiedzieć, że twoja i moja 
podróż od tego jak się tu znaleźliśmy do powrotu do Domu, już się 
zakończyła i trwała jedną chwilę poza czasem. Opowiem ci wszystko. 
Nie musisz tego teraz rozumieć.

Zrelaksuj się. Jeśli pragniesz wolności najbardziej na świecie i ty 
możesz dokończyć swój cykl w tym życiu.

Od momentu, kiedy wybierasz wolność, a ta staje się siłą napę-
dową twojego życia, miej pewność, że jesteś w rękach swojej Duszy, 
Mistrza, który poprowadzi cię do niej. Będzie wybudzał cię z tego 
snu zwanego życiem łagodnie, zawsze w twoim rytmie, w sposób 
indywidualnie dopasowany dla ciebie. Będzie mówił słowami, które 
zrozumiesz, będzie używał symboli i narzędzi z tego nierzeczywiste-
go świata tak, by krok po kroku wyprowadzić cię ze wszystkich iluzji.

O czym jest ta książka?
Książka ta jest zapisem własnej podróży tego ostatniego z ludzkich 
żyć. Dzielę się zdarzeniami, które w moim odczuciu były kluczowe 
na mojej drodze przypomnienia. To swoiste duchowe CV. Będą 
w niej historie, które są esencją magii samego życia z perspektywy 
świadomości, bawiącej się swoją kreacją. Dziś mogę zobaczyć piękno 
wszystkich doświadczeń, gdyż wiem, że każde z nich ostatecznie 
doprowadziło mnie do wolności.

By spisać tę historię sięgnęłam do pamiętników, które pisałam 
całe życie. Niewypowiedziane jest to, co poczułam, gdy ponownie 
je otworzyłam. Ogromne wzruszenie, wdzięczność, a często nawet 
zaskoczenie. Zobaczyłam bowiem, jak przez całe życie prowadziłam 
samą siebie, by spełnić daną sobie obietnicę wolności. Prowadzenie to 
przybierało postać nauczycieli, partnerów, książek, ale nie tylko. Każ-
dy człowiek, którego spotkałam na swojej drodze był lustrem, bym 
mogła lepiej poznać siebie. W momencie mojego urzeczywistnienia 

zobaczyłam świat, takim jaki jest, ujrzałam siebie we wszystkim, co 
jest. Puzzle połączyły się w pełen obraz i przyszedł niewiarygodny 
spokój. Co to był za sen! pomyślałam.

◊◊◊

Opowiem ci więc mój sen, tak jak widział i przeżył go człowiek. Po-
dzielę się nie tylko historiami, ale również mądrością, która stała się 
moim udziałem. Wplotłam ją między wierszami i spisałam jej esencję 
w drugiej części książki, dotyczącej finiszu mojego przebudzenia.

W tym ostatnim okresie pojawili się oświeceni Mistrzowie: To-
biasz, Adamus Saint Germain oraz mój osobisty smok. Oni to po-
mogli mi pożegnać się z ostatnimi iluzjami i naprostować sposób, 
w jaki postrzegam siebie i świat. Przychodził też wielokrotnie Jeszua 
(in. Jezus), głównie z naukami pod postacią „Kursu cudów”.

Pokuszę się, by ująć w tej książce esencję bogactwa mądrości o proce-
sie przebudzenia do oświecenia. Będzie to moja osobista perspektywa, 
każdy ma bowiem swoją unikalną drogę przebudzenia.

Moja nie jest ani jedyna, ani najlepsza. Była najlepsza dla mnie. 
Znajdziesz w niej jednak wiele kluczowych aspektów, które są wspól-
ne dla wszystkich przebudzających się. Dlatego wiem, że będziesz 
mógł odnaleźć się w moich historiach. Nie raz poczujesz, jakbym 
pisała o tobie i specjalnie dla ciebie.

◊◊◊

Z pewnością nie jest to książka dla każdego. Jednak ci, którzy szukają 
siebie, chcą zrozumieć ten świat, mogą znaleźć tu wiele inspiracji.

Kiedy będziesz czytać zwróć uwagę czy treść daje ci uczucie ukoje-
nia, czy może ogranicza i przynosi lęk. Ja tak zawsze czytałam książki. 
Często czegoś nie rozumiałam, a mimo to podświadomie czułam, że 
to prawda. Być może tak będzie i w twoim przypadku.

Jest wiele etapów przebudzenia. W książce tej postaram się tobie 
o nich opowiedzieć, korzystając z mojego doświadczenia.
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Kiedy myślałam, że już jestem w Domu, pojawiał się kolejny 
głębszy poziom samopoznania. W ten sposób uświadomiłam sobie, 
że prowadziłam siebie etapami. Nie raz dostawałam esencję prawdy 

„na talerzu”, jednak była ona tak brutalna dla ego, że nie potrafiłam 
jej od razu przyjąć.

Przychodziła więc do mnie na wiele sposobów, wciąż i wciąż 
ubrana w inne słowa. Tak długo, aż w końcu mój śpiący umysł zaczął 
ją przyjmować i przebudzać się ze snu.

Czytając tę książkę możesz czuć czasem opór, zachęcam jednak 
byś kontynuował czytanie i wczuwał się w to, co pomiędzy słowami.

Jak widzę ciebie?
Wiem kim jesteś i wiem, jak się teraz możesz czuć. Ja również kie-
dyś szukałam spełnienia w tym świecie, miałam zwykłe i niezwykłe 
życia. Współodczuwam więc z każdą odważną Duszą, która zeszła 
na Ziemię, by poznać siebie w swojej kreacji.

Narodziłeś się w tym najgęstszym ze światów oddzielenia. Wysła-
łeś cząstkę swojej świadomości do świata, gdzie wszystko wydaje się 
mieć granice, być od siebie oddzielone. Pozwoliłeś sobie przejść przez 
bolesny proces skompresowania, zahipnotyzowania i zapomnienia 
kim jesteś, by w imieniu całej swojej Jaźni, Duszy i wszystkich jej 
przejawów, wszystkich żyć, przeszłych i przyszłych, odpowiedzieć 
na pytanie kim jestem.

W tym świecie doświadczasz niemożliwego stanu oddzielenia 
od siebie, zagubienia, opuszczenia, braku i tęsknoty za Domem, za 
prawdziwym sobą.

Wraz ze swoim przebudzaniem, będziesz stopniowo zostawiać 
stary sposób patrzenia na świat i na siebie. Wyjdziesz poza wszystkie 
historie, role, fałszywe tożsamości.

Na końcu zostaniesz tylko ty, świadomość świadoma swego ist-
nienia, całkowicie wolna, bezwarunkowo szczęśliwa.

Wtedy będziesz mógł się po prostu „rozpuścić” i wyjść z tego snu, 
możesz też zostać w ciele jakiś czas, by doświadczać życia w tym 
dziwnym świecie, dla samej radości doświadczania, bez ciężaru 

historii, które przeżyłeś. Wszystkie historie zostaną przemienione 
w mądrość, która niczym nektar wypełnia całe twoje istnienie.

Szlachetna rola człowieka
I, mój drogi, to wszystko stanie się możliwe dzięki twojej otwarto-
ści na prowadzenie Mistrza w tobie. By do ciebie dotrzeć, Mistrz 
przybiera wszelkie możliwe formy i kształty, pasujące do twoich 
aktualnych przekonań i systemu wierzeń. Może przebrać się za anioła, 
smoka, Wzniesionego Mistrza, Ducha Świętego, dziecko i każdą oso-
bę, którą spotykasz. Ostatecznie Mistrz w tobie, to głos twojej Duszy.

Dzięki tobie, zakończy się historia, która z naszej ludzkiej per-
spektywy trwała eony i obejmowała nie tylko twoje inkarnacje w ciele 
fizycznym. Twoja Dusza doświadczała bowiem niezliczonej ilości 
ekspresji w formach niefizycznych.

Ale tylko dzięki doświadczeniu człowieka, możliwe jest zakończe-
nie całego cyklu żyć w iluzji oddzielenia i wyjście poza tak zwany Drugi 
Krąg Stworzenia. To będzie moment twoich ponownych narodzin w jed-
ności z Bogiem, którym również jesteś. To będzie twoje oświecenie.

A  oświecenie to przyjęcie siebie w  pełni, przyjęcie mądrości 
wszystkich swoich żyć i zobaczenie wszystkiego takim, jakie jest.

◊◊◊

Nie bierz jednak na siebie ciężaru, by aktywnie tworzyć mądrość. To 
nie człowiek ją tworzy. Mądrość rodzi się stopniowo, naturalnie wraz 
z akceptacją każdego doświadczenia, a ostatecznie wraz z przebaczeniem, 
które jest uznaniem, że cokolwiek się zdarzyło było tylko snem twojej 
Duszy i nigdy tak naprawdę się nie wydarzyło.

Mądrość destyluje ze wszystkich doświadczeń ta cząstka nas, która 
istnieje poza iluzją oddzielenia. Cząstka, która zawsze była i  jest 
w komunii z obecnością Jam Jest, która widzi wszystko jej oczami 
i która nigdy nie zapomniała kim jest.

Ta cząstka jest miłującym obserwatorem wszystkiego, co doświad-
czamy jako ludzie. Nigdy nas nie ocenia, nie ma żadnych oczekiwań, 
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nie identyfikuje się z jakimikolwiek emocjami. To miłująca obecność, 
która wyprowadza nas ze snu.

◊◊◊

Dziś Mistrz nie jest gdzieś tam, poza mną. Ja jestem tym Mistrzem. 
Dziś, kiedy poczułam się godna przyjąć swoje Mistrzostwo, Mistrz 
i moja ludzka bohaterka Ariana stanowią jedność.

Czy moje życie można nazwać oświeconym?
Tak, ponieważ zawsze, kiedy nie czujesz oddzielenia od siebie jako 
świadomości, kiedy potrafisz popatrzyć na świat, jako na swoją wła-
sną kreację, kiedy jesteś w stanie zobaczyć siebie we wszystkim, co 
postrzegasz, jesteś oświecony.

Kiedy wiesz, że wszystko, co postrzegasz jest twoją własną energią, 
ty jesteś swoim własnym wszechświatem, jesteś oświecony.

Kiedy nie utożsamiasz się z rolami swojego bohatera, ale jesteś 
świadomym graczem, jesteś oświecony.

Kiedy pamiętasz kim jesteś, kiedy jesteś obecny tu i teraz, zawsze, 
kiedy masz świadomość, że jesteś w tym świecie, ale nie z tego świata, 
jesteś oświecony.

Kiedy wiesz, że jesteś trójcą, obecnością Jam Jest w ekspresji czło-
wieka, z mądrością Mistrza, jesteś oświecony.

Czy oznacza to, że jako oświecona nie mam wyzwań?
Nie. Oznacza to, że nadal jestem tu, doświadczam życia tak jak ty, 
ale mój stosunek do wszystkiego się zmienił.

Wzniesiony Mistrz Tobiasz zwykł mówić, że przyszłość to uzdro-
wiona przeszłość. Dzięki uzdrowieniu i integracji wszystkich aspek-
tów, moje życie nie jest już ekspresją wynikającą z gry tych aspektów. 
Jest to przejaw świadomości, która mimo, że ograniczona do ludz-
kiego skafandra, może teraz naprawdę zacząć bawić się życiem tak, 
jak nigdy dotąd.

Oświecenie wymaga więc przyjęcia człowieczeństwa i zasad, które 
zostały stworzone w tym świecie.

A ponieważ wszystko, co istnieje jest moją własną energią, która 
mi służy, kreacja oświeconego życia nie ma w sobie zmagania, wysiłku 
czy braku. Życie Mistrza jest Magią, za którą każdy tęskni, a która 
jest dostępna każdemu z nas.

Pamiętaj, oświecenie jest twoim przeznaczeniem i twoim natu-
ralnym stanem.

◊◊◊

A teraz usiądź wygodnie. Zapraszam cię do mojego świata.
Opowiem ci swoją historię, historię Ariany, która tak jak ty od-

radzała się ponad tysiąc razy. Pragnęła pobawić się w życie, nasycić 
się nim, przeżyć wszystko, co jest do przeżycia. Aż w tym jednym 
wyjątkowym życiu, pewnego dnia usłyszała wołanie swojej Duszy 
Już czas, już czas się przebudzić i z całego serca zapragnęła być wolna.

A wszystko zaczęło się od marzenia.
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Marzenie ośmiolatki
Czy zdarzyło ci się marzyć jako dziecko i wyobrażać sobie kim bę-
dziesz jak dorośniesz?

Z pewnością. I ja miałam takie marzenia. Widziałam się oczami 
wyobraźni jako weterynarza i nauczycielkę. Moja miłość do zwierząt 
i przygotowanie do zawodu objawiało się tym, że znosiłam do domu 
chore i bezdomne koty czy poranione ptaszki. Przygarnęłam też z uli-
cy psa, który odwdzięczył mi się bezwarunkową miłością i był moim 
przyjacielem przez wiele lat. Wilczuropodobny kundel o  imieniu 
Sonia był niczym anioł w trudnych chwilach. Sonia broniła mnie, 
gdy ktoś na mnie krzyczał i nie opuszczała na krok. Dzięki niej do-
świadczyłam, jakie to uczucie być kochaną całkowicie i bezwarunkowo. 
Weterynarzem wprawdzie nie zostałam, ale moja miłość do zwierząt 
nie przeminęła. I wiem, że kiedy zamieszkam w nowym domu, będzie 
z nami magiczny pies. Mój synek ma nawet już dla niego imię – Bella.

◊◊◊

Marzenie, by zostać nauczycielką okazało się prorocze. Tak jakby 
całe życie mnie przygotowywało do tej roli, którą zresztą kochałam. 
Różne, nie zawsze łatwe przeżycia wzmacniały moją niezależność, 
charyzmę i umiejętność bycia liderem.

Miałam wspaniałego przewodnika w postaci mojego ojca. Obser-
wowałam go, kiedy był kierownikiem, dyrektorem, prezesem, osta-
tecznie panem swojego losu. Pomimo jego bezkompromisowości, 
ludzie cenili jego dar przewodzenia, ciepło i uczynność. Już wiem 
po kim to mam.
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Dzięki mamie umiejętność zrobienia czegoś z niczego stała się 
moją drugą naturą. Podobno, kiedy była ze mną w ciąży, z dnia na 
dzień zaczęła malować. I to jak!

Dopiero po trzydziestce odkryłam, że mam z nią dużo więcej 
wspólnego niż wcześniej podejrzewałam. Ostatecznie całe moje doj-
rzałe życie kręciło się wokół kreatywności, wyrażania się kolorem 
i tworzenia piękna.

Tak, moja mama to chodząca kreatywność. Szyła, dziergała, prze-
rabiała co się dało: découpage, malowanie na szkle, bajeczna biżuteria 
i misternie wyszywane serwety i torebeczki. Dziwić się, że i mi się 
udzieliło.

Jednym słowem, nie najgorzej wybrałam rodziców. Choć nie raz 
uważałam, że jestem w tej rodzinie za karę, dziś widzę jak dobrą 
podjęłam decyzję.

Miałam też wyjątkowe babcie. Od babci Ali chłonęłam nieza-
leżność i podróżniczy tryb życia. Babcia nie była taką standardową 
babcią − połowę życia spędziła w USA, a na starość wróciła do Polski. 
By się z nią spotkać, nie szłam do jej mieszkania, a robiłam rundkę 
po opolskich kawiarenkach, gdzie uwielbiała przesiadywać, sączyć 
kawę i rozwiązywać krzyżówki. Często wokół niej siedział wianu-
szek seniorów, którym opowiadała co wyczytała w gazecie. Druga 
babcia, Ania, wydawałoby się jej przeciwieństwo. Od niej wzięłam 
ciepło i opiekuńczość. To ona była z nami w dzieciństwie, drapała po 
plecach i przywoziła torbę pierogów. Taki dobry duch naszej rodziny.

Mój starszy brat, Piotr, to wojownik. Kiedy ja siedziałam cicho 
jak myszka, on ćwiczył charakter i wojował z całym światem. Jest 
bardzo odważny. Bronił mnie nawet w piaskownicy.

◊◊◊

Pamiętam kiedy jako ośmiolatka jechałam z  rodziną na narty na 
Słowację, zadano mi pytanie czego pragnę najbardziej. Odpowie-
działam bez namysłu: Oświecenia! I gwarantuję ci, wtedy jako dziec-
ko nie miałam pojęcia czym ono jest. Usłyszałam kiedyś od kogoś, 

że najwspanialszą rzeczą, jaką kiedykolwiek osiągnie człowiek, jest 
oświecenie. Widać od małego celowałam najwyżej jak się da.

I rzeczywiście, oświecenie okazało się siłą napędową całego życia, 
a bardzo świadomym pragnieniem od kiedy miałam czterdzieści 
jeden lat. Patrząc z poziomu Jaźni, było to po prostu najgłębsze 
pragnienie zakończenia w tym życiu całego cyklu narodzin na Ziemi 
i wyjścia z Drugiego Kręgu Stworzenia. O tym, czy jest Drugi Krąg 
Stworzenia napiszę w dalszej części książki.

Kiedy teraz na to patrzę, mam tak wielką wdzięczność dla siebie 
samej, tej mojej wspaniałej bohaterki Ariany, która podjęła się tego 
niezwykłego zadania.

Wiedz, że istnieje nieskończona ilość przejawów mnie i ciebie, 
które żyją w równoległych życiach. Z liniowej perspektywy człowieka, 
to nasze przeszłe i przyszłe inkarnacje. Ale to właśnie to życie, to 
ucieleśnienie świadomości w ciele Ariany, miało tą unikalną rolę 
zamknąć cykl. A stało się tak, bo to wybrałam.

Czy wiesz, że oświecenie jest kwestią wyboru?
Tak, twojego świadomego wyboru. Jeśli poczujesz całym sobą, że 
chcesz być wolny, że chcesz przypomnieć sobie wszystko, tak właśnie 
się zdarzy. I wszystko, co od tego momentu będzie działo się w twoim 
życiu, będzie drogą powrotną do Domu. Domu, który nie jest gdzieś 
na zewnątrz. Odkryjesz go tutaj.

◊◊◊

Podzielę się z  tobą teraz jedną z najważniejszych mądrości, którą 
usłyszałam, kiedy świadomie wybrałam oświecenie.

To jest twój naturalny stan, nie musisz pracować nad oświece-
niem, nie musisz się niczym stawać, naprawiać nic w sobie. To 
kwestia pozwolenia, na wszystko czym już teraz jesteś, przyjęcia 
siebie w pełni, poddania się sobie i temu procesowi.



To nie ty, człowiek, który śpi, poprowadzi cię do oświecenia. To 
tak naprawdę nie człowiek chce być oświecony, a twoja Jaźń, 
Dusza tego pragnie. To ona się wyzwala z iluzji oddzielenia od 
jednej, niepodzielnej czystej świadomości. Razem z tobą budzi 
się ze snu. A ty jesteś tą częścią, która ma po prostu doświadczyć 
tego procesu i być jego świadoma.

Mój ukochany Adamus Saint Germain, Wzniesiony Mistrz i przy-
jaciel, przypominał mi to wciąż i wciąż na nowo. Ale pamiętam jak 
trudno było mi odpuścić starania i przestać pracować nad oświece-
niem. Trudno jest bowiem puścić ster, kiedy całe życie się kierowało 
tym pojazdem, prawda?
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Mądrość życia
Kiedy bierze się na siebie to majestatyczne zadanie, jakim jest uwol-
nienie się ze wszystkich iluzji na swój temat i tego świata, oznacza to, 
że życie to będzie konfrontacją ze wszystkim tym, co jest sprzeczne 
z prawdą Kim Jesteś. Oznacza to przede wszystkim wyjście ze wszyst-
kich fałszywych tożsamości, które stworzyliśmy na przestrzeni żyć.

Będzie to proces zamknięcia wszystkich historii, integrowania 
wszystkich aspektów twojego istnienia. Dziś to wiem, ale uwierz 
mi – kiedy zaczynałam tę podróż nie miałam pojęcia z czym ona się 
wiąże i wcale nie było to łatwe doświadczenie.

Odkrywałam go krok po kroku i nie wiedziałam, z jaką górą lo-
dową mam do czynienia. Na szczęście miałam przewodników, którzy 
pomogli mi skupić się na tym, co dzieje się tu i teraz, a nie zajmować 
się ogromem tego, co układało się samo.

Z punktu widzenia bohatera, nie jest to łatwe doświadczenie. By 
zakończyć historie, trzeba najpierw być w nich aktywnym aktorem. 
Nie dziwne więc, że to ostatnie życie jest takie pokręcone. Ja mia-
łam wrażenie jakbym przeżyła w nim wiele żyć. I co ciekawe, tak 
właśnie było.

Wybór rodziny
Po pierwsze wybrałam rodzinę, z którą byłam związana od dawien 
dawna. Miałam z nimi wiele niewyjaśnionych spraw, karmicznych 
umów i potrzebę zharmonizowania wszystkich relacji.

Nie było w tym niczyjej winy. Po prostu tak jest, że kiedy jako 
Dusza, wracasz na drugą stronę, pojawiasz się tam wprawdzie bez cia-
ła, ale za to z całym zestawem zaszłości, żali, traum, niespełnionych 
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pragnień, lęków i tęsknot. I to właśnie one ściągają ciebie do okre-
ślonej rodziny, okoliczności i ludzi byś mógł dopełnić dane doświad-
czenie.

Pragnąc wolności, wiesz – a raczej Mistrz w tobie wie – że to 
będzie czas porządków. Dlatego spotykasz się z tak wieloma, wielo-
ma trudnościami. Nie chodzi o to, by cierpieć, tylko by doświadczyć 
i spojrzeć na wszystko oczami mądrości.

Odradzając się w mojej rodzinie weszłam w jej uwarunkowania, 
a wręcz uwarunkowania całego rodu. Nie dziwne więc, że nie mo-
głam doświadczyć bezwarunkowej miłości, wolności czy beztroski 
dzieciństwa.

Bardzo długo nosiłam w sobie żal za niesprawiedliwość tego, jak 
byłam traktowana. Takie doświadczenia tworzą niezintegrowane 
aspekty, tożsamości, które następnie odpalają się w kolejnych re-
lacjach. Dlatego też, jeśli ktoś nie czuł się kochany bezwarunkowo, 
będzie przyciągał relacje, które będą utwierdzały go w tym przeko-
naniu, że nie zasługuje, by być po prostu kochanym.

I po raz kolejny, nie jest to niczyja wina. Łatwo byłoby obwiniać 
rodziców za to, że nie umieli kochać mnie bezwarunkowo, ale zobacz, 
czy są oni rzeczywiście winni? Sami nie doświadczyli takiej miłości. 
Też musieli się jej nauczyć. Oni również nosili w sobie ciężar uwa-
runkowań całego naszego rodu.

Spadek po przodkach
Przyjmując ciało, przyjmujesz całą informację genetyczną od swojej 
rodziny: zapisy, które cię wspierają, ale i obciążają. Możesz zostać 
obdarzony urodą i talentami, ale również całą masą ograniczających 
programów, jak choćby ubóstwa, braku wiary w siebie czy irracjo-
nalnych lęków. Nosisz w sobie nasiona chorób, nierównowagi na 
każdym poziomie. Dlatego, kiedy wyzwalasz się, wszystkie te tematy 
wychodzą na powierzchnię i dlatego tak ogromną częścią procesu 
przebudzenia jest proces uzdrawiania.

Dodatkowo, wpływają na ciebie obciążenia twoich równoległych 
żyć. Człowiek powiedziałby przeszłych żyć. Możesz się przerazić tym, 

jak tego jest dużo – bo jest – ale spokojnie. Pokażę ci sposób, w jaki 
możesz pomóc sobie wszystko zintegrować.

Ja na uzdrawianiu spędziłam chyba z piętnaście lat, nawet zajmo-
wałam się nim profesjonalnie. Dziś widzę, że za każdym razem, kiedy 
towarzyszyłam komuś w jego uzdrawianiu, sama go doświadczałam. 
To tak jakbym pomagała każdej cząstce siebie wrócić do Domu, 
zostać zintegrowaną z całością.

Wszystko tobie służy
Kiedy jesteś w podróży przebudzenia, zaufaj że wszystko tobie słu-
ży, że trafiają do ciebie metody, które są dopasowane do twojego 
poziomu świadomości. Nie zawsze prowadzą one bezpośrednio do 
uwolnienia, ale krok po kroku, pojawią się sposoby, które pozwolą 
ci z coraz większą gracją integrować się i uzdrawiać.

Kluczowe przy tym jest jakie masz przekonania, gdyż one deter-
minują twoje doświadczenia. Jeśli na przykład uważasz, że musisz 
ciężko pracować nad uzdrawianiem, przyjdzie do ciebie metoda, 
która to przekonanie potwierdzi.

Uwierz mi, spróbowałam chyba wszystkiego, dlatego wiem, że 
metody najprostsze działają najlepiej, najszybciej i najskuteczniej.

Rzeczywiście, by pozwolić na taką lekkość, trzeba chyba najpierw 
nieco się natrudzić, choćby po to, by doświadczyć, jaki efekt dają 
różne formy uzdrawiania. Ale wysiłek w ogóle nie jest potrzebny. 
To jest właśnie mądrość, a ta przychodzi z czasem.

Zaufaj, że jeśli jesteś tutaj ze mną, to czas byś skorzystał ze spo-
sobów magicznych, samo-się-robiących. Och, to może być wyzwanie 
dla ego i tego aspektu ciebie, który pokazuje paluszkiem wszystkie 
niedoskonałości, widzi stale jakieś „ale”, jakieś „jeśli”.

Co ciekawe, kiedy ty przyjmujesz taką rolę, to niestety nie po-
magasz w uzdrawianiu, a go osłabiasz. Pokazujesz tym cząstkom 
siebie, które chcesz stale naprawić i zmieniać, że coś jest z nimi nie 
tak, a te wtedy się nie uzdrawiają i nie integrują. Mogą się nawet 
wzmacniać.
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Pragnienie akceptacj i
Wracając do mojej historii. Przypominam sobie siebie jako tą niewin-
ną istotkę, z naturalną otwartością na świat, uśmiechniętą, wrażliwą 
na naturę i zwierzątka. Szybko nauczyłam się, że dla świętego spo-
koju trzeba zamknąć się w swoim świecie i żeby otrzymać akceptację, 
muszę spełniać oczekiwania, nawet postępując wbrew sobie. I  tak 
powoli moja naturalna ekspresja zanikała, uzależniłam się natomiast 
od tego, jak oceniają mnie inni.

To powszechna choroba tego świata. Jestem świadoma jak trudno 
jest na nowo wykrzesać z siebie wewnętrzne samozadowolenie, bez 
konieczności szukania potwierdzenia z zewnątrz.

Moi rodzicie starali się jak mogli, by mi i mojemu bratu niczego 
nie brakowało. Wychowywali nas najlepiej jak umieli. Nie obyło się 
jednak bez kłótni, walki, smutku i frustracji. Brakowało mi obecności 
taty, a mama często była zbyt wymagająca. Nauczyłam się tłumić to, 
co czuję, głównie złość. Zajadałam smutki, brak prawdziwej bliskości 
i  tworzyłam granice nabierając ciałka. A z demonami przeszłości 
konfrontowałam się całe życie, nawet już jako świadoma i prawie 
urzeczywistniona Ariana.

Tuż przed oświeceniem dowiedziałam się, że póki noszę w sobie 
jakąkolwiek krzywdę, żal, traumę w ciele emocjonalnym, poczucie 
winy, wstydu, nie poczuję się godna przyjąć siebie, swojego piękna, 
tego, kim jestem. Nie będę w stanie przyjąć, że jestem Bogiem, tak 
jak każdy z nas.

Odrzucenie w miłości
W okresie nastoletnim zostałam dodatkowo naznaczona traumą 
odrzucenia w miłości. Potrafiłam odważnie wyznać komuś miłość. 
Cóż, za pierwszym razem zostałam wyśmiana, a za drugim straci-
łam jedynego przyjaciela. Takie doświadczenia utwierdziły mnie 
w przekonaniu, że na pewno znowu ktoś mnie odrzuci. Ciągnęło się 
to za mną całe dorosłe życie. W takich doświadczeniach powstają 
lub wzmacniają się już istniejące aspekty nas, które nie wierzą, że 

są godne miłości i nawet jeśli ktoś chciałby je nią obdarzyć, one 
stwierdzą, że i tak się nie uda. Krąg się zamyka.

Takiemu zranionemu aspektowi trudno poczuć miłość osób, które 
nas kochają. Dlaczego? Bo taki aspekt nie czuje tej miłości w sobie. 
A raczej, do siebie.

◊◊◊

Patrząc na to z głębszej perspektywy. Sytuacje, w których doświad-
czamy jakiegokolwiek braku, są manifestacją stanu Jaźni, która jest 
w iluzji oddzielenia od Domu i tęskni za dopełnieniem. A póki czu-
jesz brak i szukasz jego zaspokojenia na zewnątrz, póty przyciągasz 
sytuacje, które będą potwierdzały ten stan ducha. Ostatecznie uczucie 
braku jest konsekwencją poczucia bycia oddzielonym od całości.

To dlatego żadne ziemskie doświadczenie, żadna ziemska relacja 
nie jest w stanie zapełnić tej pustki, dać trwałego spełnienia. Dopiero 
miłość, którą poczujemy do siebie, wypełni naszą istotę. Będzie to 
moment, w którym ponownie poczujemy jedność ze swoją Duszą.

Jeśli wtedy zdecydujemy się być z kimś w relacji, to nie z miejsca 
braku, a dla radości dzielenia życia. A jest to możliwe jedynie, kiedy 
spotykają się istoty, które odkryły kim są.

Nie ma więc czegoś takiego, jak dwie połówki pomarańczy. Jeśli 
ktoś tak odczuwa, oznacza to, że spotkały się lustra, które nie są pełne 
same w sobie. Rodzi to niezdrową dynamikę, w której potrzebują 
drugiego, uzależniają swoje spełnienie od jego obecności, czują brak, 
kiedy drugiego nie ma. Mogą też czuć brak, kiedy jest obok nich, lecz 
ich nie zasila. Wszystkie objawy tej choroby znam z doświadczenia.

Najpierw pokochaj siebie
Trauma nieczucia się w pełni akceptowaną wpływa na to, jak czuje-
my się sami ze sobą. W moim przypadku był to temat, który stał się 
katalizatorem do największych zmian w życiu i ostatecznie do prze-
budzenia. Temat romantycznych relacji zawsze wzbudzał we mnie 



najwięcej emocji. Doprowadził do tego, że musiałam skonfrontować 
się z tą trudną prawdą, że nie znajdę spełnienia w żadnej relacji, póki 
nie znajdę siebie i samej siebie nie pokocham.

Moja rzeczywistość jest jedynie lustrem tego, jak widzę siebie. 
Jakże mogłam oczekiwać, że w lustrze zobaczę miłość, jeśli jej nie 
czuję w sobie?
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Młodość i studia
Okres młodzieńczy to na pewno nie tylko czas smutków. Wtedy po-
znałam miłość, która przetrwałam kolejnych piętnaście lat. Dlatego 
okres ten zasługuje na osoby rozdział.

Przyszedł też czas studiów. Wyjechałam do Poznania, na Aka-
demię Ekonomiczną. Chciałam studiować angielski, ale tata mnie 
przekonywał, bym wybrała inny kierunek. Interesował mnie marke-
ting, ale z uwagi na jego kolosalną popularność istniało ryzyko, że 
skończę jako jedna z tysięcy niezatrudnionych „specjalistek”.

Nieszczególnie chętnie wybrałam w końcu Handel Zagranicz-
ny. Prawdę powiedziawszy, zupełnie mnie nie interesował, ale sam 
kierunek był prestiżowy i co ważniejsze, okazał się przepustką do 
kolejnego, kluczowego etapu mojego życia.

Co ciekawe, udało mi się dostać po nich pracę moich marzeń.
Po bojach ze wszystkimi przedmiotami ścisłymi, jeszcze długo 

śniły mi się w nocy całki. Była nawet możliwość, że mogłam nie 
zaliczyć roku przez matematykę. Musiałam przygotować się do do-
datkowego egzaminu z całego roku, bym w ogóle mogła podejść do 
egzaminu oficjalnego.

Przeszłam samą siebie. Ja, wcześniej totalnie „nieogarniająca” mat-
my, byłam w stanie rozwiązywać bardzo trudne równania, a następnie 
nawet pomagałam innym. Egzamin zdałam lepiej niż większość. 
Zobaczyłam wtedy, że jak zrozumiałam matematykę, zrozumiem 
już chyba wszystko.

◊◊◊
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Ten przedmiot śnił mi się latami, najczęściej w takiej formie:
Zaraz miał być koniec roku, a ja albo miałam z matematyki same 

dwóje, albo w ogóle nie chodziłam na zajęcia. Koszmar. Pożycza-
łam na ostatnią chwilę zeszyty, by się cokolwiek poduczyć, a  raz 
ubłagałam nauczyciela o trzy z dwoma minusami, by tylko puścił 
mnie dalej.

Oczywiście same sny miały głębsze znaczenie. To ja cały czas samą 
siebie testowałam. Byłam o krok od nowego, ale ciągle zapominałam 
o jednym aspekcie życia, bez którego nie pójdę dalej. Tym tematem 
była miłość własna. Nie żadna matematyka.

Matematyka nie śni się od paru lat. Nie zdaję już żadnych egza-
minów. Nie chodzi już nawet o kochanie siebie. Ogólnie, zwolniłam 
siebie samą z konieczności zdawania jakichkolwiek egzaminów.

Paryskie życie
Na studiach pojawiła się możliwość, by wyjechać na rok do Pary-
ża, do jednej z najlepszych europejskich szkół zarządzania, EACP. 
Przepustką miał być mój kierunek, stopnie i znajomość francuskiego. 
Załapałam się wraz z trzema innymi osobami z mojego roku. Był to 
jeden z najpiękniejszych okresów mego młodzieńczego życia.

Ach, te nocne spacery wzdłuż Sekwany i najlepsze paryskie lody 
o świcie. W sercu zachowałam moje ukochane muzea impresjonistów, 
piękno architektury i ten francuski akcent. Miałam na jego punkcie 
bzika. Po prostu uwielbiałam, jak mężczyźni mówili po francusku. 
Mogliby przeklinać, a dla mnie i tak było to piękne.

Mieszkałam w miasteczku studenckim w XIV dzielnicy, w Domu 
Azji Południowo-Wschodniej. W domu mieszkali studenci z czter-
dziestu różnych krajów, nie tylko Azjaci, jakby wskazywała na to 
nazwa.

To był czas zabawy. Dopiero wtedy poczułam, że jestem studentką.
W akademiku mianowałam się animatorką życia kulturalnego 

naszego domu, czyli organizowałam imprezy tematyczne.
Jedną z  inicjatyw było, by każda z narodowości przygotowała 

dla reszty niedzielne śniadanie. Mieliśmy serwować nasze lokalne 

specjały. Nie zapomnę uczty Wietnamczyków. To był obiad, nie 
śniadanie. Zupy, mnóstwo zieleniny, ryż i krewetki. O mój Boże!

Ówczesna przyjaciółka, moja współlokatorka, przebiła to jednak 
polską kiełbasą, którą przysyłali jej rodzice.

◊◊◊

Same studia to szkoła życia. Poznałam zupełnie inny sposób uczenia 
się, poprzez pracę w terenie, projekty i gry strategiczne. Coś niesa-
mowitego. My Polacy mieliśmy umiejętność uczenia się na pamięć, 
a ta dawała nam przewagę podczas egzaminów. Dzięki temu byliśmy 
jednymi z najlepszych.

W szkole zdarzyła się też piękna synchronia, która patrząc z per-
spektywy czasu, miała się zdarzyć. Jakby wszystko było wcześniej 
zaplanowane.

Dossier z CV polskich studentów zostało wysłane do francuskich 
firm, które mają swoje filie w Polsce. Moje trafiło do szefa firmy Accor. 
Zaprosił mnie na spotkanie i zaproponował staż w hotelu, a chwilę 
po nim pracę w Warszawie. Wtedy nie wiedziałam, jaki zasięg ma ta 
firma i jakie daje możliwości. Poszłam w ciemno. Miałam praktykę 
w największym hotelu Ibis na świecie, na lotnisku CDG w Paryżu. 
Zaliczyłam wszystkie stanowiska operacyjne, sprzątałam, byłam kel-
nerką, recepcjonistką, marketingowcem.

Szef anioł
Przyszły szef okazał się moim aniołem stróżem, najlepszym prze-
łożonym, jakiego mogłam sobie wymarzyć. Pod jego skrzydłami 
zaczęłam pracę w Accor w Polsce.

Wtedy firma była malutka i liczyła parę osób. Mi została przydzie-
lona praca specjalisty od spraw rozwoju. Koordynowałam projekty 
budowy nowych hoteli, robiłam biznesplany i badania rynku. Ale 
ta praca nie była spójna z moim temperamentem. Wolałam szybkie 
działania, szybkie rezultaty, a projekty często ciągnęły się latami.



Poprosiłam szefa, by dał mi możliwość pracy w marketingu. Aku-
rat była taka potrzeba w firmie i zostałam kierownikiem marek hoteli 
Novotel i Mercure.

Wtedy nastąpił przełom. Nasza firma zaczęła łączyć się z grupą 
hotelową Orbis, a ja byłam odpowiedzialna, by wprowadzać między-
narodowe standardy naszych marek do hoteli orbisowskich.

Za swoją pracę dostałam srebrną gęś, odznaczenie przyznawane 
przez prezesa Accor we Francji. Miałam wtedy zaledwie dwadzieścia 
cztery lata i byłam jedyną osobą w Polsce z  takim wyróżnieniem. 
Szłam jak burza.

Kiedy firmy się scaliły, zostałam dyrektorem marketingu. Miałam 
swój zespół, odpowiedzialność tworzenia i wprowadzania strategii 
dla sześciu marek hotelowych Accor w Polsce. Współpracowałam 
z marketingowcami i dyrektorami prawie osiemdziesięciu hoteli.

Być może jesteś w stanie wczuć się w zderzenie światów, które 
nastąpiło. Pracowałam z osobami, które były w branży od dwudziestu 
lat. To jakby wrzucić bombę do zamkniętego pokoju. Ale spokojnie, 
dałam radę. Jak się skończyło, opowiem później.
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Kolory miłości
Cofnę się w czasie i wrócę do tematu miłości. Mimo trudnych po-
czątków, okazuje się, że miałam dużo szczęścia. Moja pierwsza miłość, 
która nie miała w sobie ciężaru pierwszych traum, przydarzyła mi 
się już, kiedy miałam szesnaście lat. Rozkwitała przez kolejnych parę 
lat, dopiero później wyszły na powierzchnię wyhodowane wcześniej 
demony.

Doświadczyłam, jak to jest być kochaną, taką jaką jestem. W kon-
traście do warunkowej miłości, którą znałam do tej pory, był to czas 
ukojenia i cieszenia się bliskością. To piękne, że można beztrosko 
uczyć się siebie, razem się rozwijać, po prostu być. Poznawać swoje 
ciało i jego radości bez poczucia winy, bez zasad. Samemu odkrywać, 
co się lubi, a co nie. Dziś wiem, że było to wyjątkowe doświadczenie.

Miłość znam tylko z f ilmów
Był to mój pierwszy chłopak, który sześć lat później został moim 
mężem. Kiedy się poznaliśmy pamiętam, jak mu mówiłam, „Słuchaj, 
ja miłość znam tylko z filmów. Nie wiem, jak to jest być w relacji”. 
Tak więc uczyliśmy się jej razem.

Kiedyś wyznał mi, że wiedział, że jego partnerka będzie urodzona 
konkretnego dnia. Znał dzień i miesiąc. Co ciekawe, to byłam Ja.

Tak, to jedna z tych relacji, która musi się zdarzyć, na którą uma-
wiają się Duszyczki, zanim zejdą na Ziemię. I mimo, że ostatecznie 
się rozstaliśmy, a ja zakończyłam tę relację będąc nieszczęśliwa – to 
właśnie ona była trampoliną do mojego nowego, zaczarowanego 
życia i przebudzenia.

[obraz5.jpg]
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Niespodzianka
Przełomem w naszej relacji była ciąża. Miałam wtedy dwadzieścia 
jeden lat. Dowiedziałam się o niej w dzień matki, w  trakcie se-
sji egzaminacyjnej na studiach. Była to ostatnia rzecz, której bym 
wtedy chciała. Kiedy pogodziliśmy się z  faktem, że będziemy ro-
dzicami, przyszedł spokój, ale i zaczęły się problemy z ciążą. Od 
trzeciego miesiąca leżałam w opolskim szpitalu. W tym dokładnie 
czasie moje rodzinne miasto przeżywało powódź stulecia. Ciekawa 
zbieżność. Dla mnie to doświadczenie było niczym powódź, która 
zabrała wszystko, co miałam.

Ostatecznie dziecko umarło w czwartym miesiącu ciąży. Zaplano-
waliśmy wcześniej ślub i mimo, że czułam, że to zła decyzja, wyszłam 
za mąż. To był jeden z kluczowych momentów mojego życia.

Dziś wiem, że nie wolno postępować wbrew sobie. A już na pewno 
nie w tak ważnych kwestiach.

Nierównowaga
Oprócz początkowej czystości miłości, wniosłam do tej relacji uwa-
runkowania domu rodzinnego. Kontrolę, niskie poczucie wartości, 
które kryłam za chęcią dominacji, mnóstwo toksycznego zachowa-
nia, brak zdrowych wzorców relacji, zdecydowaną nierównowagę 
w biegunie męskości. Właściwie w tej relacji nie czułam się kobietą, 
a wręcz miałam wrażenie, że zamieniliśmy się rolami.

Ja nosiłam portki, a on zajmował się domem. Mimo, że całko-
wicie nie pasowało to do mojej wizji, jak powinna wyglądać relacja, 
w pewnym sensie była ona dla mnie korzystna. To był czas, kiedy 
budowałam fundament dla nowego życia. Oczywiście, nie widziałam 
wtedy żadnych zalet takiego układu. Czułam się wykorzystywana 
i  totalnie nie na miejscu. A  jednak pamiętam dokładnie, czułam 
również pewien rodzaj spełnienia, choć nie w samej relacji.
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Szkoła Mistrzostwa
Skupiłam się całkowicie na karierze. Jak już wiesz, mimo młodego 
wieku, zostałam dyrektorem w dużej międzynarodowej firmie. Speł-
niałam się mogąc kierować zespołem, mając wolność i suwerenność 
w podejmowaniu decyzji. Miałam szczęście do wspaniałego szefa, 
który rozpoznał moją potrzebę wolności. Wiedział, że tylko dając 
mi zaufanie i wierząc we mnie, skorzysta w pełni z mego potencjału 
i oddania.

To była najlepsza szkoła przebudzania mego Mistrzostwa. Już 
wtedy korzystałam ze swojej wrodzonej umiejętność przewodzenia. 
Zawsze też czułam, że jestem pionierem. I  jak pokazało mi życie, 
często wchodziłam w struktury, które były skostniałe, stare i nowym 
podejściem rozwalałam system od środka. Mówiło się na takie isto-
ty dzieci indygo. Wszystko się zgadza. A indygo to od zawsze mój 
ukochany kolor.

Wiedząc, że to życie miało być tym życiem, nie dziwi mnie dzisiaj, 
że miałam w sobie te wszystkie talenty i naturalną charyzmę. To tak, 
jakbym przyszła już z całym workiem doświadczeń, mądrości lidera 
i przywódcy. I nawet wcześniejsze trudne doświadczenia, po których 
wątpiłam w swoją wartość nie przeszkodziły mi sięgać wysoko.

Duch zawsze obecny
W kontekście relacji z moim mężem muszę wspomnieć o aspekcie 
duchowości, który wydaje się, że nie miał miejsca w tym okresie 
mego życia, a jednak był zawsze blisko mnie.

To, co przyciągnęło mnie to tego mężczyzny, to była właśnie jego 
duchowość. Fascynował mnie tym, że mimo młodego wieku już 
szukał odpowiedzi na to, co nieznane. To on wprowadził mnie do 
świata ezoteryki, energii, aury, regresji, reinkarnacji czy afirmacji. To 
on zgłębiał godzinami książki mistyków, podczas kiedy ja skupiłam 
się na materii i karierze.

I muszę wyznać, że właśnie to irytowało mnie najbardziej. Ja tak 
bardzo za tym tęskniłam i również chciałam poznawać mistyczny 

świat, ale zmęczona pracą, nie miałam na to sił. Ja godzinami praco-
wałam, on siedział w domu i czytał.

◊◊◊

Byliśmy razem prawie piętnaście lat. Nigdy się nie kłóciliśmy. Myślę, 
że po prostu nie umieliśmy ze sobą rozmawiać.

Mój mąż był bardzo dla mnie dobry, ciepły i dbał o mnie. Nie 
radził sobie jednak w świecie materialnym. Dopiero z czasem spoj-
rzałam na nas inaczej. Zrozumiałam jak sama stworzyłam dynamikę 
naszego małżeństwa i również po czasie doceniłam, jakie prezenty 
otrzymałam mogąc być towarzyszką tego niezwykłego Mistrza.

Początek podróży przebudzenia
I nadszedł ten dzień. Na dzień przed trzydziestymi urodzinami 
napisałam list. Był to list do samej siebie, w którym zrobiłam 
podsumowanie pierwszych trzydziestu lat. Zobaczyłam, gdzie 
jestem, jak się czuję. Zaczęłam pisać o wszystkim, co doświad-
czyłam z wielką wdzięcznością, bez żalu, jakbym już wtedy czuła 
sens każdego z doświadczeń. Widziałam jak ważną rolę odegrał 
w moim rozwoju mąż.

Nagle list przybrał formę listu do niego. Od słowa do słowa, 
okazało się, że jest to pożegnanie. Pisałam:

Moje trzydzieste urodziny są magiczne. To bardzo ważny dla 
mnie czas, tak czuję. Szykuje się coś wielkiego, cudownego, szczę-
śliwego. Muszę tylko uporządkować moje życie i serce. Nadzieja 
rozgościła się w całym moim jestestwie. Aniołki są ze mną. Jest 
ze mną Bóg. Ufam mu.

Wyraziłam, jak chcę się czuć ze sobą, w  życiu. To była piękna, 
wzniosła wizja. Wizja absolutnego spełnienia na każdym poziomie, 
wolności, suwerenności, połączenia z Bogiem. Ale kompletnie nie 
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wiedziałam, jak miałabym ją zrealizować będąc dalej w tej relacji. 
Dlatego postanowiłam się pożegnać i zacząć wszystko od początku.

Zrobiłam wtedy coś, co uważam za akt rozpoczęcia podróży prze-
budzenia. Powiedziałam sobie:

Pragnę tego wszystkiego, wiem, że jest to możliwe, ale nie mam 
pojęcia, jak tego dokonać. Boże, gdziekolwiek jesteś. Poddaję się. 
Weź mnie i rób ze mną cokolwiek zechcesz. Ty wiesz, co dla mnie 
najlepsze. Ty wiesz, jak mogę to osiągnąć.

Wtedy myślałam, że Bóg jest gdzieś tam, na zewnątrz. Zresztą 
wszystko było na zewnątrz.

Podziwiam się za to, co zrobiłam. Był to początek mojego nowego 
życia. Dosłownie, otworzyłam bramę do Boga w Sobie.

Życie Mistrzów Dalekiego Wschodu
Mąż wyprowadził się po paru dniach i od tej pory byliśmy osobno. 
Rozstaliśmy się pokojowo. A na pożegnanie wręczył mi książkę, którą 
tak namiętnie studiował, „Życie i nauki Mistrzów Dalekiego Wscho-
du” Bairda Thomasa Spaldinga. Książka mówi dokładnie o tym, za 
czym najbardziej tęskniłam: o ucieleśnieniu Boga i przejawieniu jego 
nieograniczoności w ciele Mistrza, człowieka.

Ups. To przecież książka o mnie!
Po latach zrozumiałam, że miałam w domu Mistrza, towarzysza, 

który pomógł mi przypomnieć o mojej najgłębszej tęsknocie za 
wolnością. Może nawet nie ma świadomości jak dzisiaj na niego 
patrzę, że czuję głęboką wdzięczność za każdą chwilę, którą mogłam 
razem z nim spędzić. Czuję bezwarunkową miłość i jestem ciekawa, 
jak potoczyła się jego droga ku Mistrzostwu.

Relacja w snach
Nasza relacja w świecie materialnym skończyła się rozwodem i do 
dziś nie mamy ze sobą kontaktu. Nie oznacza to, że nasza historia 
skończyła się w równoległych rzeczywistościach. Śniłam o nim latami. 

Miałam odczucie, że nadal jesteśmy razem. Wielokrotnie dziwiłam 
się, dlaczego tak jest, skoro wiem, że się rozwiedliśmy. Raz we śnie 
zdarzyło się, że umarł, ale i tak wrócił.

Po wielu latach zrozumiałam, dlaczego ciągle mi się śnił. Wytłu-
maczył mi to Mistrz Adamus. Opowiedział, że nasze historie mają 
swój ciąg w równoległych liniach czasu. To warianty życia, co by było 
gdybyśmy się nie rozwiedli. Ostatecznie chodziło również o to, by 
relacja ta miała harmonijne zwieńczenie, bez śladu żalu czy poczucia 
winy. To bardzo ważne w kontekście wyzwolenia i zakończenia cyklu 
odradzania się. Miałam po prostu doświadczyć wybaczenia, pojed-
nania w miłości bezwarunkowej, czyli to, co udało mi się poczuć do 
niego po wielu latach. Pomogły mi w tym między innymi sny.

Po wielu snach, w których czułam opór przed „byłym” obecnym 
mężem, zaczęłam akceptować to, że nadal jest w moim życiu i na 
nowo zaczęłam budować z nim relację. W kolejnych „odcinkach” 
został moim przyjacielem, w innych czułam, że próbuje się do mnie 
zbliżyć, a mój opór znika. Aż w jednym z ostatnich snów, były mąż 
zaproponował mi ponowny ślub.

Czuję, że chodziło o moją akceptację, ponowne przyjęcie go takim, 
jakim jest. Odczarowałam poczucie krzywdy i fałszywy obraz mojego 
byłego męża, a tym samym dałam nam wolność.



Dugie Życie: 
Czas pasji i podróży
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Pierwsze cuda 
nowego życia
Właściwie tutaj historia się zaczyna, przynajmniej dla mnie. Jeśli 
książka ta jest o mojej drodze od przebudzenia do oświecenia, to 
właśnie od momentu poddania się Bogu we mnie, dosłownie z dnia 
na dzień zaczęły się dziać w moim życiu cuda.

Z dnia na dzień zaczęłam się zmieniać, również fizycznie. W mie-
siąc spadło ze mnie osiem kilogramów, bez żadnej diety. Po prostu 
mój organizm się resetował, jakby pozbywając się ciężaru emocjo-
nalnego, pozbyłam się również jego z ciała.

Przedłużyłam włosy, które dla mnie były symbolem kobiecości. 
A tak bardzo za nią tęskniłam. Bardzo chciałam czuć się kobieca. 
Podobno zawsze byłam, ale z moją silną energią, czułam się bardziej 
jak mężczyzna.

Takie małe zmiany, a nie wyobrażasz sobie, jak na mnie wpłynęły. 
Od razu przejawiło się to w moich relacjach z mężczyznami. Już 
zapomniałam, jak to jest być obiektem zainteresowań. Bawiłam się, 
jakbym miała nadrobić młodzieńcze lata. I było mi wspaniale.

◊◊◊

Moje wybory były bardzo kontrowersyjne dla moich rodziców. Nie 
patrzyłam na metrykę czy wygląd moich wybranków. Nie były to 
przypadkowe relacje, a radosne, trwałe związki, na które z pewnością 
musiałam się również wcześniej umówić, to jest: zanim zeszłam na 
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Ziemię. Każdy z nich pokazywał i uczył mnie czegoś innego, ob-
nażał inne słabości, ale i ukazywał mi moje własne piękno. Zawsze 
w relacjach najważniejsza była dla mnie duchowa świadomość moich 
partnerów. To ona tak naprawdę mnie przyciągała.

Eksplozja świata Ducha
Następnych parę lat był to czas zabawy, podróży po świecie, ekspansji 
na każdym poziomie, a przede wszystkim eksplozja mego świata 
duchowego.

Kiedy zrobiłam przestrzeń na nowe i pozwoliłam, by moim ży-
ciem kierował Bóg we mnie, zaczęły się pojawiać niezwykłe syn-
chronie i zdarzenia, których ja, jako człowiek, nie byłabym w stanie 
świadomie zaplanować.

Wszystko, ale to wszystko było dla mnie przygotowane, krok po 
kroku, dzień po dniu, a ja tylko słuchając wewnętrznych podszeptów, 
idąc za impulsem, radością, którą czułam nagle znajdowałam się 
dokładnie tam, gdzie miałam być w danym czasie.

Mistrz Gongów
Przełomem było spotkanie pierwszego nauczyciela duchowego, 
Petrosa. Zostałam zaproszona do grupy, z którą regularnie się spo-
tykał. Przez kolejne trzy lata, dwa weekendy w miesiącu, oddawałam 
się kąpielom w dźwiękach gongów, na których grał. Podczas zajęć 
bardzo dużo spałam, a z mojego ciała i  z poziomów subtelnych, 
uwalniały się coraz to głębsze warstwy programów, bólu i emocji. 
Tam miałam swoje pierwsze mistyczne doświadczenia siebie jako 
Źródła.

Od Petrosa usłyszałam, że jestem Lightworkerem, ale nie miałam 
pojęcia, o czym on mówi. To była grupa Mistrzów. Mistrzów, którzy 
jeszcze nie pamiętali, kim są. Szczęśliwie, on to w nas zobaczył.

Tam po raz pierwszy spotkałam Saint Germaina, Jeszuę, oraz 
innych Mistrzów Białego Bractwa. Czułam i widziałam ich wyraźnie. 
Dzięki pamiętnikom miałam spisane wspomnienia, które wyraźnie 

mi pokazują, że wszystko było dla mnie wcześniej przygotowane. 
Ja tylko miałam powiedzieć TAK.

Początek Diamentowej Ścieżki
W tamtym czasie studiowałam życie Mistrza Joganandy. Zaczęłam 
rozumieć nauki Mistrzów Wschodu, również Jeszuy. Często odwie-
dzali mnie we snach, dodając otuchy.

Na warsztatach Petrosa, podczas koncertów w dźwiękach, tak 
otwierała się moja świadomość, że zaczynałam widzieć i czuć sub-
telniejsze rzeczywistości.

Przed moimi oczami pojawił się świetlisty tunel, który stwo-
rzył się między uczestnikami warsztatów. U moich nóg pojawiła 
się świetlista postać. Był wielkim Mistrzem. Nie rozumiałam wtedy 
kim był. Moja przyjaciółka Agnieszka widziała to samo i co ciekawe 
nawiązała z nim kontakt. Rozpoznała w nim Jukteswara, Mistrza, 
który prowadził Joganandę, przed jego oświeceniem.

Jukteswar prosił, by przekazała mi, że to on. Dostałam błogosła-
wieństwo i usłyszałam:

Idź za głosem serca, wszystko będzie dobrze. Masz zrealizować 
Siebie. Czeka cię Diamentowa Ścieżka.

Agnieszce pojawił się też symbol kryształowego pałacu. Na pytanie, 
dlaczego tak trudno stworzyć jej dom, usłyszała: Pałac to twoje pra-
gnienie, które trzyma cię na Ziemi. 

A potem usłyszała cytat z Biblii:  Lis ma norę, ptak gniazdo, a Syn 
Człowieczy nie ma gdzie głowy przyłożyć. (Łk 9:58)

Z książki Joganandy wiem, że pałac oznacza przywiązanie do 
ludzkich pragnień. To one tworzą karmę. Każde pragnienie istnieje, 
póki nie zostanie spełnione i do tej pory będziemy na Ziemi.

◊◊◊
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Tego samego dnia doświadczyłam kolejnego zaszczytu. Petros 
„eksperymentował” na nas nowe metody uzdrawiania, które mu spły-
wały z niebios. Tym razem miał zastosować złoty proszek.

Zgłosiłam się na ochotnika. W ciele czułam ciarki, wznoszenie, 
rozszerzanie, jakbym bąbelkowała. Byłam i znikałam. Nie raz płaka-
łam ze wzruszenia. W otoczeniu widziałam anielskie postaci, Jeszuę, 
dwóch Mistrzów, których imion nie znałam. Zostałam ofiarowana 
niebiosom. Poczułam, jak się wznoszę, tańczyły wokół mnie anioły 
i wszyscy się radowali. Osoby, które to obserwowały, widziały cały 
ten spektakl i czuły, że ich również dotyka moja przemiana. Takich 
doświadczeń było więcej podczas tych trzech lat i nie zamieniłabym 
ich za nic w świecie.

Przekaz Matki Boskiej
Rodzice obawiali się wtedy trochę, że może trafiłam do jakieś sekty. 
Rzeczywiście, zaczęłam zupełnie inaczej się zachowywać i porządnie 

„odleciałam”. Ale na szczęście we śnie przyszła do mojego taty Matka 
Boska i powiedziała mu:

Zaakceptuj jej drogę. Wszystko jest w porządku. Ona wie, co 
robi.

Kiedy tato mi to wyznał, poczułam ogromną ulgę. Rodzice nigdy 
nie ingerowali w moje duchowe wybory. Nie wszystko rozumieli, 
ale też nie ograniczali czy wyśmiewali mnie. Dzięki temu mogłam 
otwarcie mówić im o niektórych moich przeżyciach i nie musiałam 
się kryć z moją duchowością. Wiem, że miałam dzięki temu zaosz-
czędzonych wiele trudności, z którymi spotyka się dużo osób na 
drodze przebudzenia.

Mówiłam ci, że dobrze wybrałam rodziców.

◊◊◊

Wyrażając głęboką wdzięczność za obecność i prowadzenie mojego 
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pierwszego nauczyciela, Petrosa, wspomnę tylko, że również dzięki 
niemu poznałam mądrość Wingmakersów. W niej znalazłam drogę 
przypominania sobie kim jestem poprzez kolor i obrazy. A kolory 
na stałe zadomowiły się w moim życiu. Ale to już osobna historia.

Maluj
Pewnego dnia, parę miesięcy od rozstania z mężem, jechałam przez 
Warszawę. Dostałam impuls: Maluj. Właśnie przejeżdżałam przez 
ulicę ze sklepami malarskimi. Zatrzymałam się, weszłam do jednego 
z nich, jakbym doskonale wiedziała po co tam jestem i na wszystkim 
się znała.

Oczywiście taką przybrałam pozę, bo nie miałam pojęcia nawet 
od czego zacząć. Kupiłam farby olejne, bo słyszałam, że są dla pro-
fesjonalistów, a ja, wiadomo, mimo braku doświadczenia, za taką się 
uznałam. Jakże się zdziwiłam, że farby olejne się nie rozcieńczają 
i nie zmywają w wodzie.

Tego dnia malowałam mój pierwszy obraz. Bez żadnego przygo-
towania, podpowiedzi, jakiejkolwiek wiedzy na temat farb czy ma-
lowania. Obraz nazwałam Moja Dusza. Było to czyste wewnętrzne 
światło, które eksplodowało kolorami.

Byłam zachwycona tym, co ze mnie wyszło. Zachęcona pierwszym 
doświadczeniem, malowałam dalej. Zauważyłam, że obrazy same 
się malowały. Ja po prostu siadałam do malowania, nie dawałam 
sobie żadnego tematu, po prostu wybierałam spontanicznie kolory 
i bawiłam się nimi.

Może się wydawać, że były bardzo przypadkowe, ale tak z pewno-
ścią nie było. Każdy obraz był odzwierciedleniem mojego obecnego 
stanu ducha. Tak dużo się we mnie wtedy działo, emocje buzowały, 
a dzięki malowaniu pozwalałam sobie je wyrazić. I tylko na nie pa-
trzyłam i z coraz większą gracją harmonizowałam. A te się zmieniały, 
łagodniały, aż w końcu znikały.
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Kreatywność, sposób na powrót do równowagi
Tak odkryłam sposób, jak wracać do równowagi. Nie miałam wte-
dy żadnej wiedzy teoretycznej, nie zagłębiałam się jeszcze w nauki 
duchowe. To było całkowicie naturalne, organiczne i pochodziło 
z wewnętrznej wiedzy, którą każdy z nas ma w sobie.

Jakże się zdziwiłam, kiedy trafiłam na jeden z pierwszych kursów 
Vedic Art w Polsce. Metodę tę sprowadziła do Polski nauczycielka 
Halina, znajoma twórcy Vedic Art, Kurta Källmana. Pięciodniowy 
proces warsztatów malowania intuicyjnego był esencją tego, czego 
doświadczałam, kiedy malowałam sama w domu, już od ponad roku.

Teraz miałam nazwane to, co się ze mną działo i jaki był ostatecz-
ny cel tej wolnej od zasad kreacji. Był to proces przebudzenia Twórcy, 
którym jestem, Boga we mnie, proces połączenia się ze swoją Jaźnią 
i przypomnienie na czym polega kreacja z poziomu Jaźni.

Nie miałam wątpliwości, że Vedic Art jest mój. Zanim zdecydowa-
łam się całkowicie ukierunkować na malowanie i zacząć prowadzić 
warsztaty tą metodą, minęły kolejne dwa lata. A były to jedne z naj-
piękniejszych i najintensywniejszych rozwojowo dwóch lat w moim 
życiu.

Podróże w głąb mej 
Duszy i po Indiach
Wraz z impulsem, by malować, zaczął się bardzo intensywny czas 
eksplorowania wszystkiego, co związane było z duchowością. To 
było czyste szaleństwo. Próbowałam wszystkiego, co było ówcześnie 
na rynku. Co weekend byłam na jakiś warsztatach. Zaczęłam też 
jeździć do oświeconych. Co ciekawe, najmocniej ciągnęło mnie do 
hinduskich przewodników.

Miałam wtajemniczenie w  Bhakti Krija Jogę od Swamiego 
Vishwanandy. Nieśmiertelny Babaji, który też jest z nią związany, 
był mocno wówczas obecny w moim życiu. Pamiętam, jak przyszedł 
też do mnie z przekazem w bardzo nietypowy sposób.

Jedna z uczestniczek moich zajęć spóźniła się, tak że musiałam 
dla niej prowadzić osobne wykłady. Okazało się, że ma bezpośredni 
kontakt z Mistrzem Babajim, a ten chciał mi coś przekazać za jej 
pośrednictwem, tworząc taką okoliczność. Czysta magia.

Mój drugi dom
Bardzo przyciągały mnie Indie. Kiedy usłyszałam o duchowej wy-
prawie po Indiach, wiedziałam, że muszę na niej być.

Byłam wtedy nadal zatrudniona w korporacji, urlop miałam wy-
korzystany. Jak tu wyjechać na trzy tygodnie, myślałam. Poszłam do 
szefa i zwierzyłam mu się z mojej nowej fascynacji i że po prostu 
muszę wyjechać do Indii. Zgodził się.
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Mówiłam ci, to był wspaniały szef. Do dziś, nawet po jego śmierci, 
spotykamy się czasem w snach.

Nie myliłam się. Była to pierwsza z dziewięciu podróży do Indii, 
do Mistrzów, świętych miejsc, aszramów, plaż i cudów tego kraju.

Jednak właśnie ten pierwszy, dziewiczy wyjazd był dla mnie prze-
łomowy. Po pierwsze, czułam się tam jak w domu. Tam, gdzie inni 
widzieli brud i ubóstwo, jak wybierałam widzieć niezwykłą wielo-
barwność, cudne smaki i zapachy. Indie też zupełnie inaczej wibrują, 
inaczej tam płynie czas. Tam uczysz się płynąć z prądem, uczysz 
się cierpliwości i akceptacji. Hindusi bowiem robią wszystko nieco 
inaczej i w innym rytmie.

Mistrzowska wyprawa Mistrzów
Wracając do naszej wyprawy. Zebrała się grupa Mistrzów. Był wśród 
nas między innymi Petros, Wojtek – inny wybitny uzdrowiciel, Cyn-
tia – kosmitka, która materializowała diamenty i ja, nie mająca jesz-
cze pojęcia, jakim diamentem jestem ja sama.

Niespodzianka od Mistrza Janglidasa
Kiedy przyjechaliśmy do Milczącego Świętego, Janglidasa, nie za-
staliśmy go w aszramie. Kiedy jednak usłyszał o naszym przyjeździe, 
zaproponował byśmy się spotkali w połowie drogi. Zmienił swoje 
plany i przyjechał, by nas poznać.

Osoba, która koordynowała nasze spotkanie, zapowiedziała że 
Janglidas ma dla nas niespodziankę.

Jechaliśmy na spotkanie. W Bombaju były straszne korki, spóźni-
liśmy się chyba z trzy godziny. Na chwilę przed dojazdem na miejsce 
zatrzymała nas policja i przetrzymała kolejne piętnaście minut. Nic 
jednak nie zdarzyło się przypadkowo.

Dokładnie w momencie, kiedy przybyliśmy na spotkanie, przybył 
równie „spóźniony” Janglidas. Wyszliśmy z samochodu, a przed nami 
ukazał się namiot wypełniony setkami ludzi, z wielką sceną pośrodku. 
Ta wielka feta została przygotowana z dnia na dzień dla niego i jak 
się okazało, dla nas.
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Usiedliśmy przy Janglidasie na podium. Nie zapomnę tych 
wszystkich ludzi, ich uśmiechy, energię, miłość, dotyk, wzruszenie 
i to jedno pytanie wewnątrz: Jak to możliwe? Dlaczego ja tutaj jestem?

Janglidas rzadko mówił, ale spotkał się z nami również kolejnego 
dnia. Rozpoznał w nas Mistrzów i każdemu dał inspiracje.

Oprócz niezapomnianych wspomnień mam pamiątkowe zdjęcie 
Janglidasa. Zrobiłam je, kiedy siedział kontemplacyjnie na podłodze 
w naszym pokoju. Uchwyciłam niezwykłą aurę Mistrza. Ktoś by 
powiedział, że zdjęcie jest prześwietlone, ja widzę jednak, że zdjęcie 
oddało świetlistość Milczącego Świętego.

To było jedno z doświadczeń, które przygotowywały mnie do 
przyjęcia tego, kim jestem.

Kolejne spotkanie na szczycie
Parę dni później, kolejna magiczna sytuacja. Jedziemy do miejsca, 
gdzie akurat obchodzona była 710–ta rocznica od dnia, kiedy oświe-
cony Jameshmar Maharaji pogrążył się w samadhi w jaskini. Nad nią 
powstało całe miasto i świątynia. Było mnóstwo ludzi.

Znienacka ktoś zawołał nas na scenę. Okazało się, że człowiek 
ten jest założycielem Światowego Centrum Pokoju, jednym z pięć-
dziesięciu dwóch członków UNESCO, twórcą szkół i uniwersytetów 
w Indiach.

Powiedział do nas: Czekałem na was. Cieszę się, że dojechaliście.
Ciekawe, bo nikt się z nim nie umawiał. Później wyjaśnił, że 

przyśniliśmy mu się, stąd wiedział, że będziemy.
Zabrał nas z eskortą policji do serca świątyni, które otwierane jest 

dla ludzi raz w roku. To właśnie tam, pod spodem, siedzi oświecony. 
Na miejscu nie doświadczyłam niczego mistycznego, ale same zda-
rzenie było wypełnione magią.

Myślałam, że takie historie dzieją się tylko w filmach.

Przekaz od Sai Baby
Zwieńczeniem mojej pierwszej wyprawy do Indii było spotkanie 
z  awatarem Sathyą Sai Babą. Awatar to nazwa na istotę, która 

ucieleśnia Boskość i jest tego świadoma. Po prostu oświecony, Czło-
wiek Bóg.

Pojechaliśmy do niego do Puttaparthi. Po pierwszym darshanie, to 
jest po spotkaniu i błogosławieństwie od Mistrza, wróciłam do swoje-
go pokoju i jedyne co mogłam robić to leżeć i rozpływać się w błogości. 
Nie przypinam sobie bym kiedykolwiek wcześniej się tak czuła. Tak 
poznałam, jak wpływa obecność oświeconego. Ci zawsze pomagają 
skontaktować się nam z naszą własną Boskością. Jeszcze wtedy tego 
nie rozumiałam, ale doświadczenie zostało we mnie do dziś.

Cyntia, nasza kosmitka umiała porozumiewać się telepatycznie 
i przez parę dni próbowała ściągnąć Sai Babę myślami. Ten jednak 
się nie odzywał.

Przyszedł do nas ostatniego dnia. Odwiedzaliśmy właśnie szpital, 
który wybudował. Zmęczeni upałem pozwoliliśmy sobie odpocząć, 
kładąc się pod wielką kopułą. Wtedy przemówił do Cyntii Sai Baba.

Powiedział: To jest dopiero początek waszej podróży. Będziecie mieli 
wpływ na tysiące.

Puzzle z tej wyprawy zaczęły mi się układać. Zrozumiałam, skąd 
te wszystkie magiczne zdarzenia i honory. Zobaczyłam jak cała ta 
podróż była swoistą inicjacją i przygotowaniem do tego, co miało 
nastąpić później.

Przepowiednia z liścia z Biblioteki Liści Palmowych
W ramach drugiej podróży do Indii odwiedziliśmy jej południowo-
-wschodnią część. Podobnie jak podczas pierwszej, cud gonił cud, ale po-
woli się z nimi oswoiłam i po prostu chłonęłam magię każdego zdarzenia.

Kluczowym miejscem była Biblioteka Liści Palmowych. Jest ich parę 
w całych Indiach. To tam można znaleźć zwoje liści palmowych, na 
których są spisane losy wybranych osób. Nie ma gwarancji, że kiedy 
tam pojedziesz znajdziesz swój liść. By go odnaleźć odcisnęliśmy 
swój kciuk i na tej postawie dopasowywali zwój. Nie mam pojęcia, 
jak to robili.

Kolejnego dnia osoba, która przynosiła parę zwoi, zadawała mi 
pytania na tak i nie, w ten sposób próbowała dopasować liść.
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Pytała na przykład czy urodziłam się w Polsce, podała datę moich 
urodzin. Na liściu widniało moje imię, zawód ojca, fakt, że straciłam 
dziecko. Kiedy na parę pierwszych pytań odpowiedziałam twierdząco, 
okazało się, że to mój liść. Co ciekawe, była na nim również data, 
kiedy miałam go odnaleźć. Fascynujące.

A co jeszcze ciekawsze, były tam liście niezwykle podobne do 
moich, jakby z równoległych rzeczywistości mnie samej, ale z małymi 
różnicami, np. z inną datą lub z innym zawodem mojego taty.

Cóż się z nich dowiedziałam? Pierwsza wiadomość, która utwier-
dziła mnie, że to mój liść, to zapis, że pomagam poszerzać świado-
mość przez sztukę. Zgadza się. To Vedic Art. Była również zapowiedź, 
że będę uzdrawiać i był wyraźny zapis o channelingach. W tamtym 
czasie nie było ich w mojej rzeczywistości, ale rzeczywiście parę lat 
później zajęłam się uzdrawianiem i jest to moja praca po dziś dzień. 
A channeling przyszedł do mnie jako forma komunikacji ze Wznie-
sionymi Mistrzami, Tobiaszem, a później Adamusem Saint Germain. 
Sama nie channelinguje, a jeśli już to samą Siebie.

Na tej wyprawie paru z nas dostało informację, że to nasze ostat-
nie życie. Hurra! Cieszyłam się, ale nie miałam pojęcia z czym to się 
jeszcze wiązało!

T iruvannamalai– kolebka oświeconych
Nieopodal Biblioteki Liści Palmowych było miasteczko Tiruvanna-
malai. To miejsce szczególnie znane za sprawą kolejnego oświeconego, 
Maharishiego. Miał tam swój aszram. Za czasów, kiedy jeszcze żył 
i nauczał, odwiedzało go wielu poszukiwaczy prawdy. Aszram nadal 
jest czynny, spaliśmy w nim. I nawet po śmierci Maharishiego, czuć 
jego obecność i łatwo wejść w medytacyjny stan świadomości.

Miasteczko i okolice stały się swoistą kolebką oświeconych, albo-
wiem do dziś przebywają tam inne niezwykłe istoty. Odwiedziliśmy 
je wszystkie.

Jedna z oświeconych mieszkała w małym domku poza wioską. 
Opiekował się nią młody mężczyzna. Kobieta była w stanie per-
manentnego błogostanu, siedziała na wózku i nie była do końca 

sprawna. Miała dziwny wyraz twarzy, oczy miała zwrócone do góry. 
Wyraźnie można było odczuć jej wzniosły stan, a w jej obecności mi 
samej łatwej było połączyć się z moją ciszą.

Niektórzy uczestnicy wyprawy śmiali się z  tego jak wyglądała, 
jakby nie umieli zobaczyć jej głębi. Ja i koleżanka wracałyśmy do 
niej jeszcze parę razy, po prostu, by pobyć w aurze jej oświeconej 
obecności.

Wydawało się, że oświecona nie ma kontaktu z  tym światem, 
jednak, kiedy została przyprowadzona na korytarz, potrafiła rzucić 
mi prosto w dłonie jedną z główek róży, które trzymała w rękach. 
Taką samą podarowała koleżance. Jakby wiedziała kto tu jest, a żaden 
rzut nie był przypadkowy.

◊◊◊

Gdy patrzę na te doświadczenia z perspektywy czasu, to oczywiście 
widzę, że wtedy uznawałam wszystkich tych świętych, oświeconych, 
jako kogoś znacznie wspanialszego ode mnie. Czułam się często 
onieśmielona. Stawiałam ich na piedestale, a ja siedziałam u ich stóp. 
Rozumiem to, nie potrafiłam inaczej, bo nie czułam jeszcze swojej 
własnej Boskości i nie widziałam w sobie równego im Mistrza.

Dziś zasiadłabym z nimi na wspólnej kolacji, z radością, że mo-
żemy razem doświadczać życia na Ziemi, w ciele, będąc zarazem 
świadomymi swojej prawdziwej natury.

Widzę, jak sama dla siebie ustawiłam te wszystkie postaci, boha-
terów, jako przypomnienia mojej esencji. Kiedy patrzy się na świat 
z perspektywy oddzielenia, gdzie jestem ja i inni, oczywiście ma się wra-
żenie, że spotykasz osobną istotę.

Spotykasz samego siebie
Z miejsca przypomnienia widzisz, że spotykałeś cząsteczki siebie, 
świadomości, które się już wyzwoliły. To jakbym przychodziła sama 
do siebie i pokazywałam sobie na wszelkie sposoby, że wyzwolenie jest 
możliwe. Tak jak dzisiaj przyszłam do ciebie i też ci to przypominam.
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Nie jesteś w żaden sposób inny ode mnie. Jesteśmy nieograniczoną 
świadomością Jam Jest w unikalnej ekspresji i z unikalnymi doświad-
czeniami. Nie ma nikogo wspanialszego, bardziej wyjątkowego od 
ciebie. Każda z Jaźni bawi się w grę oddzielenia. I wszystko wydaje 
się być osobno. Nie zmienia to faktu, że wszystko, co postrzegasz jest 
twoją energią, a każda z osób, które spotykasz jest tobą udającym inną 
osobę. Każdy jest aktorem na twojej scenie i to ty powołałeś ich wszystkich 
do życia. Wszystko i wszyscy są snem twojej Duszy.

Twoja Dusza śni, że jest człowiekiem. Śni tak głęboko, że zapomniała, 
że jest nieograniczoną Jaźnią, a nie pojedynczą ekspresją, którą wydaje 
się doświadczać.

Możliwe, że to wywraca tobie cały świat. Najprawdopodobniej 
czujesz opór i zaprzeczasz, że może być to prawdą. Dlatego w osob-
nym rozdziale szeroko o  tym napiszę. Póki co kontynuuję moją 
historię. Zanim otworzyłam szeroko oczy, wszystko widziałam na 
zewnątrz siebie, traktowałam jako osobne. Jak większość ludzi na 
Ziemi utożsamiałam się z moją bohaterką i jej przygodami.

Rola oświeconych
Ci, którzy pierwsi zeszli na Ziemię, stworzyli panujące tu zasa-
dy i ograniczenia, hipnozę umysłu, fałszywe tożsamości i  jako 
pierwsi też się wyzwalają i pomagają innym. Ci pionierzy świa-
domości żyli przeszło tysiąc razy, poznali wszystkie smaki życia 
i poczuli swoiste nasycenie doświadczeniami na Ziemi. Przebu-
dzają się, by świecić światłem swojej świadomości i swoją obec-
nością, przypominać innym o ich własnej Boskości. Taka jest rola 
oświeconych. Nie muszą wypowiadać choćby słowa. Nie dziwne, 
że większość z nich to skromne istoty, które po prostu oferują 
swoją obecność, jak Janglidas, Milczący Święty czy oświecona 
z Tiruvannamanalai.

Są dla tych, którzy podobnie jak oni kiedyś, czują się nasyceni 
doświadczeniami zewnętrznymi, szukają głębszego sensu istnienia, 
tęsknią by powrócić do swojego naturalnego stanu, nieograniczo-
ności świadomości oraz do prawdziwej kreacji.

A powrót ten jest możliwy i jest naszym odwiecznym dziedzic-
twem. Po wyzwoleniu się z ograniczeń tego świata, czeka na nas 
tak zwany Trzeci Krąg Stworzenia, nie-miejsce, gdzie ponownie 
będziemy cieszyć się prawdziwą kreacją, nieograniczonością twórczą, 
dla radości całego istnienia.

Czyż ta podróż nie jest fascynująca?
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Plan czy potencjały?
To dobry moment, by pokazać, że tak naprawdę nie ma czegoś takiego 
jak przeznaczenie ani plan. Jeśli mogłabym powiedzieć o przezna-
czeniu, to jest nim twoja wolność.

Jednak sposób, jak tego dokonasz jest absolutnie dowolny. Może 
to trwać eony, parę żyć, parę lat. Możesz wybrać drogę przez cierpie-
nie albo poprzez radość, drogę krótką, albo długą i dookoła. Jednym 
słowem, twoje oświecenie jest nieuniknione. Albowiem bycie oświe-
conym, wolnym, przebudzonym jest twoim naturalnym stanem. Nie 
jest nim wieczne bycie człowiekiem, który jest ograniczony ciałem, 
iluzją czasu i przestrzeni.

Człowiek jest jedną z ekspresji Duszy. Ciało człowieka to jedynie 
pojazd, za pomocą którego doświadcza w swojej własnej kreacji.

Człowiek ma całkowitą dowolność co i jak chce doświadczać. Dusza 
nie ingeruje w wybory człowieka, nie podejmuje za niego decyzji, ale 
może go inspirować. Dusza pokazuje dostępne potencjały. Nie ma jed-
nak preferencji i upodobań. Cechuje ją absolutna akceptacja. Nie rozdaje 
nagród, nie wymierza kar. Każde doświadczenie jest cenne i  służy jej 
samopoznaniu, z każdego wyciąga mądrość.

Z pomocą człowieka Dusza przypomina sobie kim jest w swojej istocie 
i tak jak człowiek wyzwala się z iluzji oddzielenia. Rozpoznaje, że nigdy 
nie opuściła Domu. Rozpoznaje Jam Jest, Jestem, która jest.

Dzięki podróży człowieka i oświeceniu Duszy świadomość staje 
się świadoma siebie w coraz głębszy sposób.

Nie zmienia to samej świadomości Jam Jest. Nie staje się ona 
większa czy wspanialsza. Nadal jest nienaruszalna, nieograniczona, 
wieczna. Za to zakochuje się w sobie coraz bardziej i bardziej.
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A ponieważ to ty jesteś świadomością Jam Jest w swoim rdzeniu, 
to ty zakochujesz się w sobie i dalej bawisz się nieograniczoną kreacją.

Umowy, a przeznaczenie
Możesz się zastanawiać, a co z tymi wszystkimi osobami, które spo-
tykałam po drodze. Czy było to przeznaczenie?

Z mojej perspektywy była to manifestacja istniejących wcześniej 
potencjałów, które po prostu pasowały do moich intencji i najważniej-
szego wyboru, którego dokonałam, aby się wyzwolić. A ponieważ two-
rzymy doświadczenia wyrażając intencję, energia zamanifestowała 
takie okoliczności, które do niej pasowały. Jeśli człowiek dołoży do 
intencji pasję, determinację i nie będzie wątpił w swoje możliwości 
oraz wybór, potencjały te przejawią się magicznie, szybko i w tak 
wspaniałej formie.

Prawdą jest również, że są Dusze, z którymi idę przez życia i mam 
szczególne więzi. Mogłam umówić się, że jeśli któraś się wyzwoli 
wcześniej, pomoże i mi się wyzwolić. Mogłam tak umówić się z Ada-
musem Saint Germain, który odegrał kluczową rolę w moim przebu-
dzeniu. Zresztą znamy się od wielu, wielu żyć i uwielbiamy towarzy-
szyć sobie w podróży. To bardzo ciekawe opowieści, ale o tym później.

Podobnie jest z umowami z naszym rodem, najbliższą rodziną, 
małżonkami, kochankami, partnerami w pracy, nauczycielami. Ścią-
gało nas do nich, ponieważ czuliśmy potrzebę zakończenia danej 
historii, aż do stanu, w którym jesteśmy od siebie wolni. Nie ma 
żadnych zaszłości, żali, traum, niewyrównanych rachunków.

Nie oznacza to, że mamy teraz z każdym wszystko przeżyć, spo-
tkać się. Możemy mieć wiele karmicznych zobowiązań z różnymi 
istotami. Jednak, kiedy wybierasz wolność, możesz zwolnić siebie ze 
wszystkich umów karmicznych.

Możesz wybrać czemu dajesz moc
To człowiek, w swojej ograniczoności stworzył karmę, wierząc w nią 
i czując się zobowiązany umowami. Możesz odwołać wszelkie umo-
wy, śluby, włącznie ze ślubami ubóstwa, przyrzeczenia, że będzie się 

częścią kościoła, wszelkich stowarzyszeń. Nie wyobrażasz sobie jak 
takie umowy nas wiążą. To dlatego ciągle nas gdzieś ciągnie. Mamy 
tyle niezakończonych spraw.

Ale rozwiązanie jest dużo prostsze niż ci się wydaje.
Pamiętaj, ty jesteś panem swojego życia, swojej kreacji. Ty w swojej 

świadomości stworzyłeś te wszystkie umowy i ty możesz je odwołać. 
Jedną swoją decyzją. I nie wracaj do nich. Nie podważaj swojego 
wyboru i nie wątp, czy to się naprawdę zdarzyło.

Tak dzieje się magia. Po prostu zwalniasz się i pojawiają się dla 
ciebie zupełnie nowe potencjały rzeczywistości, które nie są obar-
czone ciężarem umów, zobowiązań czy ślubów. A wiedz, że każdym 
takim aktem tworzyłeś aspekty, które czuły się zobowiązane grać 
w grę, daną rolę. Były wręcz strażnikiem zobowiązań, a ty czułeś, że 
musisz czegoś doświadczyć.

Śluby
Dla przykładu, mogłeś kiedyś być mnichem, który złożył ślub ubó-
stwa. Umowa ta nadal ma wpływ na obecne życie. Bo tak naprawdę 
wszystko dzieje się równolegle, nie ma czasu. I nie dziwne, że w tym 
życiu możesz mieć problemy związane z materią. Pieniądze nie trzy-
mają się ciebie? Może być to efekt tego ślubu. Odwołaj go, a bę-
dziesz wolny i uruchomisz energię zablokowanych potencjałów. A te, 
w których doświadczasz obfitości, staną się dużo bardziej dostępne.

Dlatego, kiedy ci powiedziałam, że oświecenie jest kwestia wyboru, 
to ono po prostu musi się zdarzyć. Nawet jeśli nie w tym życiu, to 
w kolejnym.

Czasem dajemy się rozpraszać niespełnionymi marzeniami i tęsk-
notami. Póki nasze wyzwolenie nie jest priorytetem, możemy wracać 
parę kolejnych żyć, bo jeszcze chce się doświadczyć tego czy tamtego. 
A, jeszcze nie byłam bogata, sławna, nie byłam gwiazdą rocka. Mój były 
chłopak, na przykład, już obiecał sobie, że w kolejnym życiu będzie 
gwiazdą boys bandu. Powodzenia.

Sama widzę po sobie. Póki nie nasyciłam się doświadczeniami 
stricte ziemskimi i póki nie zrozumiałam, że żadne z nich nie da mi 



spełnienia za jakim tęsknię, póty nie zwracałam się do wewnątrz i nie 
wybrałam świadomie oświecenia.

Zdarzyło się to dopiero po kolejnym kryzysie w relacji, kiedy 
miałam czterdzieści jeden lat. Od tego czasu, prawie sto procent 
mojej uwagi było skierowane na wyzwolenie i urzeczywistnienie. I co 
ciekawe, wtedy właśnie pojawili się na mojej drodze przewodnicy, 
którzy specjalizują się w tej ostatniej prostej do oświecenia. Zgadnij 
kto to?

Zanim jednak byłam na nią gotowa, jeszcze dużo, dużo przyszło 
mi podoświadczać.
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Przygotowanie do skoku
Miałam około dwudziestu pięciu lat. Nadal pracowałam w korporacji, 
a podczas weekendów jeździłam na różne warsztaty i poznawałam 
siebie z coraz to nowej perspektywy.

Pamiętam jak podczas warsztatów aktywacji Merkaby dowie-
działam się, że istnieje w ogóle możliwość, by już się nie odradzać 
i zatrzymać zebraną mądrość danego życia. Poczułam wielką ulgę.

Po raz pierwszy usłyszałam o ciele świetlistym. Chciałam wszyst-
kiego na raz, być od razu wolna. Nie rozumiałam jednak, że póki 
mam ograniczoną percepcję, całą masę ograniczających mnie wierzeń 
i właściwie jestem nadal w totalnej iluzji na swój temat, wolność nie 
jest możliwa.

Ale zmiany zdecydowanie miały miejsce. Po aktywacji pola Mer-
kaby mój własny pies mnie nie poznał. A ja czułam się przez długi 
czas, jakbym była w innym stanie świadomości. Emanowałam i czu-
łam miłość. Nawet narkoman, który do mnie podszedł po pieniądze 
usłyszał: Pieniędzy ci nie dam, ale przyjmij moją miłość. Nie miał po-
jęcia co z tym zrobić, więc uciekł.

Etap uduchowiania się
Jeździłam po przeróżnych magicznych istotach, robiłam wszelkiego 
rodzaju warsztaty i konsultacje: u uzdrowicieli, jasnowidzących, nu-
merologów, astrologów, regreserów, czy przewodników duchowych.

Och, jaka czułam się uduchowiona. Im więcej robiłam, bym lepsze 
miałam o sobie zdanie. Afirmowałam, doświadczałam niezwykłych 
wewnętrznych podróży podczas medytacji i wizualizacji, leczyłam się 
esencjami Bacha, kryształami, uczyłam się widzieć aurę, wielokrotnie 
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korzystałam z porad jasnowidzących. Praktykowałam medytacje Kriji 
Jogi, chodziłam na darszany, czyli błogosławieństwa guru, mantrowa-
łam, chodziłam po ogniu i tańczyłam transowo, aż do ekstazy. Czego 
ja nie spróbowałam. A to wszystko, by spotkać Boga. Myślałam, że 
w ten sposób zbliżę się do niego, a przynajmniej go poczuję. Nadal 
szukałam go na zewnątrz.

Ciekawa to była iluzja, ale widocznie potrzebna. Chyba każdy, kto 
zajął się duchowością, wpada w kocioł eksperymentowania i kom-
pulsywnego poszukiwania.

◊◊◊

Kiedy zapragnęłam poznać prawdę, na drodze zaczęli pojawiać się 
przewodnicy. Wymienię niektórych, bo rzeczywiście mieli wpływ 
na moją przemianę świadomości na różnych etapach: Hayat, Sai 
Baba, Swami Vishiwananda, Mother Meera, Babaji, Jogananda, Tom 
de Winter, Mirka Wróblewska, Tricia McCannon, Jaglidas, Amala, 
Regina Sidorkiewicz, Eric Pearl, Marianna Bartke, Jonette Crowley, 
Wzniesieni Mistrzowie Ramtha, Jeszua, Adamus Saint Germain, 
Tobiasz i Kuthumi.

Dopiero na końcu zrozumiałam, kim oni rzeczywiście byli. Wy-
dawało mi się, że spotkam Mistrza, oświeconego, a w rzeczywistości 
spotykałam siebie oświeconą, siebie Mistrza, przebranego za awatara, 
mistyka, Wzniesionego Mistrza. Mogli się oni pojawić w takim prze-
braniu z inspiracji ich Dusz. Ale zawsze spotykałam samą siebie.

Oswajaj się z tą myślą. Dalej wytłumaczę, jak do tego doszłam.

Etap oświecania
Wracając do etapów charakterystycznych dla przebudzenia. Kolejny 
to etap chęci oświecania każdego, kogo się spotka. Znasz to pewnie 
z własnego doświadczenia. Słuchajcie, jest coś więcej i ja ci o tym opo-
wiem! Najchętniej nawróciłabym cały świat. Trochę czasu zajęło mi 
zrozumienie, że moja chęć zbawiania na siłę, daje odwrotny efekt. Ja 
się spalałam, a ktoś kto nie prosił o to, po prostu się ode mnie odwracał.

Moja mądrość „ubrana w słowa Adamusa” powiedziałby, że ro-
biłam to z braku współczucia. Współczucie jest bowiem całkowitą 
akceptacją tego, gdzie ktoś jest w swoim życiu. Jest tam, ponieważ 
tak wybrał i odpowiada to jego poziomowi świadomości. Mimo jego 
ograniczonej percepcji i świadomości, wszystko jest z nim w porząd-
ku. Dlaczego miałby być tam, gdzie ty?

Każda cząstka Jaźni ma swój unikalny moment, kiedy zaczyna szu-
kać wolności, zapragnie poznać siebie. To musi wypłynąć z głębokiej 
potrzeby i odpowiedniej dojrzałości. Tego nie pragnie młoda Du-
szyczka. Wiele Dusz jest dopiero na początku doświadczania Ziemi.

Dlaczego ktoś, kto już wie, miałby mówić przedszkolakowi: Słu-
chaj twoje życie to iluzja, sen, obudź się! Nie jesteś swoim ciałem ani 
umysłem. Zupełnie nie będzie wiedział co ty do niego mówisz i dalej 
pójdzie bawić się w piaskownicy.

I ma do tego całkowite prawo. Każda Dusza jest tu, by zbierać 
doświadczenia. To suwerenna świadomość, która ma wolność tego, 
jak chce doświadczyć swoje życie. Dlatego należy pozwolić każdemu 
być tam, gdzie jest. Nawracanie jest brakiem współczucia i niezro-
zumieniem, że wszystko jest dobrze w całym stworzeniu, jak zwykł 
mówić Mistrz Adamus.

Etap chłonięcia prawdy
Dużo też czytałam. W tamtym czasie zmieniłam perspektywę na 
wiele spraw. Polecam serię książek Michaela Newtona, między in-
nymi „Wędrówkę Dusz”. Dowiesz się z nich o  tym, co dzieje się 
z Duszami pomiędzy życiami. Wielkie wrażenie zrobiła na mnie 
również książka „Rozmowy z Bogiem” Nealea Donalda Walsha, czy 

„Niebiańska Przepowiednia” Jamesa Redfielda. Wszystko wydawało 
się tak znajome, oczywiste.

Wreszcie słyszę prawdę. Jednak nie umiałam jeszcze przyjąć, że 
są to książki o mnie. Nadal czułam się mniejsza i niegodna. Często 
ujawniało się w takich sytuacjach moje niskie poczucie wartości.

Zawsze jednak słuchałam swoich odczuć. Kiedy coś mnie uskrzy-
dlało, wiedziałam że jest to dla mnie właściwe. Nie znaczy to, że 
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wszystko, co słyszałam było z poziomu najwyższej świadomości. 
Byłam bardzo otwarta i chciałam wierzyć we wszystko, co do mnie 
przychodziło. Tak, jakby wszystko, co magiczne i nowe musiało być 
prawdą.

Etap ślepych uliczek
Z perspektywy czasu wiem, że wielokrotnie były to ślepe uliczki. Na 
tym etapie oddaje się moc czemuś zewnętrznemu, choćby aniołom, 
bóstwom, przewodnikom, istotom pozaziemskim. Widzę, kiedy ktoś 
zapętla się w rytuałach, gadżetach i  talizmanach. Doświadczyłam 
tego wszystkiego, dzięki czemu wiem, gdzie jest dana istota. Akcep-
tuję, nie oświecam, jeśli nie pyta, tylko świecę światłem mojej świa-
domości, w którym jest prawda, a ta pomoże jej szybciej poszerzyć 
jej własną świadomość.

Na drodze przebudzenia jest etap tak zwanego makyo, czyli ducho-
wych bzdur. Wielu, wielu poszukiwaczy duchowych, ze mną włącznie, 
utknęło w nim na wiele lat, a nawet żyć. Dla ego będzie się wyda-
wało, że człowiek się rozwija, staje się jakiś wspanialszy, bardziej 
uduchowiony, nawet może czuć się lepszy od innych. Wiem, bo tak się 
czułam, kiedy byłam maksymalnie napompowana wiedzą duchową, 
metodami, technikami, książkami i warsztatami.

Prawda, z jednej strony to wszystko pomogło mi ostatecznie się 
uwolnić, ale musiałam w pewnym momencie wszystko, co zbędne 
odrzucić. Musiałam to zrobić, by nauczyć się znajdować spełnie-
nie i prawdę, po prostu we własnej obecności, a nie w czymkolwiek 
zewnętrznym. Lecz najpierw przez piętnaście lat doświadczyłam 
okresu pompowania.

◊◊◊

Oczywiście nie wszystko, co chłonęłam było puste, ale zdecydowanie 
zbyt wiele mocy dawałam zewnętrznym siłom. Wątpiłam też w to, 
co czuję. Stąd często szukałam podpowiedzi w kartach lub u jasno-
widzów. Łatwiej było mi zaufać innym niż sobie.

W tej książce chciałabym pokazać ci iluzje, w których sama uty-
kałam. Być może będzie ci łatwiej i szybciej je puścić.

Z biegiem czasu, wszystko w moim życiu zaczęło wracać do rów-
nowagi, ale pytań nadal miałam znacznie więcej niż odpowiedzi.
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Podróże  
– mój sposób na integrację

Przez cały okres, od przebudzenia do oświecenia, towarzyszyły mi 
magiczne podróże. Miałam nieodpartą potrzebę odwiedzenia wielu 
krajów. O Indiach już wiesz. Kto wraca do Indii aż dziewięć razy? 
Widocznie było mi to potrzebne.

Dziś na podróże patrzę jako na sposób, w jaki pomagałam sobie się 
scalać. Jako dojrzała Dusza, żyłam ponad tysiąc razy. Oznacza to, że 
moja energia była rozproszona po całej planecie. W wielu miejscach 
musiałam przeżyć traumy. Mogłam mieć niewidzialne przywiązania 
do konkretnych miejsc i krajów. Zrozumiałam, że z każdą wyprawą 
jakbym zbierała cząsteczki siebie, które utknęły. Samą swoją obec-
nością pozwalałam im wrócić do mnie.

Jak pomagamy swoim własnym wcieleniom?
Oczywiście w Indiach również miałam wiele żyć. Podczas różnych 
sesji grzebałam w sobie i starałam je sobie przypomnieć. I rzeczy-
wiście widziałam jakie miały przełożenia na to życie. Choćby moje 
zamiłowanie do kolorów, sztuki, świecidełek, samego malowania, 
tantry, joginów czy mistyków hinduskich.

Rozpoznałam, że byłam tam tancerką, malowałam świątynie, in-
nym razem byłam jednym z  liderów, który wykorzystywał swoją 
władzę, manipulowałam energiami seksualnymi. W tym życiu chcąc 
pokończyć te historie, musiałam je w jakiś sposób ponownie dotknąć 
i zamknąć. To dlatego miałam potrzebę „liźnięcia” chyba wszystkiego 
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tylko po to, by wejść i wyjść. W ten sposób uwalniałam cząstki siebie 
z innych żyć.

To dlatego czasem wydaje się nieuniknione, by zająć się jakąś 
pracą. A od pierwszego momentu masz wrażenie, że znasz daną 
dziedzinę. Znasz ją, bo już jej doświadczyłeś. Ale w tych doświad-
czeniach można utknąć, a wtedy ta część świadomości, która po-
wiedziała: Wracamy do Domu, pomaga wszystkim innym cząstkom 
w uwolnieniu się.

Robisz to na przykład, wchodząc w tym życiu w dane doświad-
czenie, nasycając się nim i z lekkością zamykając. Kiedy się scalasz, 
wychodzisz ze wszystkich ról. A jeśli już grasz jakąś rolę, to robisz 
to bardzo świadomie, nie utykając w niej. Pozbywasz się ciężaru 
identyfikacji z danym bohaterem, a  stajesz się świadomym aktorem 
na scenie życia.

To wspaniałe, że kiedy jesteś wolny, możesz grać dowolną rolę. 
Możesz bawić się życiem, bo po to tutaj jesteś.

Spotkanie ze Starszyzną Majów w Gwatemali
Przywołując wspomnienia niezwykłych podróży chciałabym wspo-
mnieć o paru, które oprócz wartości zbierania swojej energii, były 
mistycznymi lub magicznymi doświadczeniami.

Po jakimś czasie byłam już nasycona wyprawami do Indii i wie-
działam, że w tym roku czeka na mnie coś nowego. Pewnego dnia 
koleżanka oznajmia, że jest wyprawa do Gwatemali, do Starszyzny 
Majów.

Ta informacja spadła na mnie niczym grom. Dzień później ktoś 
zupełnie inny wysłał mi filmik o Majach, gdzie w pierwszym kadrze 
pojawił się lider ich Starszyzny, Don Alejandro Perez Oxlaj i przywi-
tał mnie: Cieszę się, że się możemy zobaczyć. Zapraszam do Gwatemali.

Pojechałam nie wiedząc co mnie czeka, jedynie mając pewność, 
że będzie to kolejna podróż, podczas której doświadczę czegoś nie-
zwykłego.

Była to wyprawa przedstawicieli Słowian, około dwunastu Po-
laków. Podobno pierwsze takie spotkanie ze Starszyzną Majów 

w historii. Spędziliśmy trzy tygodnie w towarzystwie żony Dona 
Alejandro, Elizabeth, która każdego dnia opowiadała nam o zna-
czeniu poszczególnych symboli z kalendarza Majów i o  tym, jak 
możemy najlepiej wykorzystać energię tego dnia. Byliśmy w świętych 
miejscach mocy Majów i uczestniczyliśmy w ich rytuałach. Szcze-
gólnym momentem tej wyprawy było spotkanie z Don Alejandro.

Połączenie mitologii Słowian i Majów
Jeden z uczestników był specjalistą od historii Słowian. Znał naszą 
mitologię, wyrzeźbił nawet w prezencie Światowida i złożył na ręce 
lidera Majów. Porównywaliśmy mitologię Słowian i Majów. Cały czas 
miałam na plecach ciarki. Miałam wrażenie, że to ta sama historia. 
O przybyszach z gwiazd, którzy mieszkali między ludźmi, ucząc ich 
o wszechświecie, o świadomości, czyniąc cuda. I nagle pewnego dnia 
zniknęli, zostawiając za sobą mądrość.

Wyprawa miała miejsce jeszcze przed 2012 rokiem, kiedy wielu 
interesowało się końcem kalendarza Majów, spodziewając się końca 
świata lub czegoś wielkiego. Oczywiście chcieliśmy usłyszeć co ma 
do powiedzenia na ten temat głowa Majów.

Oznajmił, że koniec kalendarza oznacza po prostu koniec wielkie-
go cyklu i rozpoczęcie nowego. Wiąże się to z globalnym przeskokiem 
w świadomości ludzkości. Ci, którzy są otwarci i gotowi skorzystają 
z niego najbardziej. To okazja do przebudzenia.

Keme – droga przez transformację
Dla każdego z nas Don Alejandro zrobił horoskop Majański i poka-
zał możliwe potencjały. Po raz kolejny na pierwszym planie pokazała 
się u mnie transformacja, pod postacią Keme, czyli śmierci. Ciekawe, 
że to samo symbolizuje mój znak zodiaku, Skorpion.

I dokładnie tak jest, to życie to jedna wielka transformacja. Wiele, 
wiele śmierci, śmierci moich ról, układów, przywiązań, identyfikacji, 
relacji, tego, w co wierzyłam na swój temat. Wszystkie te śmierci 
prowadzą do tej jednej, ostatecznej. Śmierci jako ograniczony czło-
wiek i odrodzenia się w pełni swej świadomości, jako Bóg, Początek 



i Koniec, Absolut. Ponownie w swoim naturalnym stanie, ponownie 
mogąc cieszyć się nieograniczonością kreacji.

Ty jako świadomość, jestestwo jesteś niby ta sama, a jednak inna, 
bogatsza o mądrość niezwykłego doświadczenia w światach oddzie-
lenia, nie tylko tego na Ziemi.

Blask Mądrości
Wiedz, że nie każda cząstka świadomości zapuściła się w ten najgęst-
szy ze światów. Dlatego, kiedy jesteś ponownie w swoim naturalnym 
stanie, emanujesz unikalnym rezonansem, mądrością twojej Jaźni 
i wszystkich jej przejawów, które doświadczyły życia w oddzieleniu. 
To tak, jakbyś mienił się miliardem światełek, a każde z nich to osob-
ne doświadczenie sprowadzone do mądrości. Tak to przynajmniej 
lubię sobie wyobrażać. Mądrość jest raczej odczuciem niż czymś, co 
można zobaczyć.

Trzecie Życie: 
Czas eksplorowania  
świadomości
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Przebudzenie
Jeśli miałabym wykazać moment, w którym rozpoczął się kolejny, 
zupełnie nowy rozdział mego życia, albo wręcz nowe, trzecie życie, 
byłoby to 3 czerwca 2008 roku. Czyli trzy lata po rozwodzie.

W pracy wszystko wydawało się zmierzać ku końcowi. Zaczęłam 
czuć, że już nie doświadczam niczego nowego, że się nie rozwijam. 
Byłam nasycona.

To bardzo ciekawy objaw, kiedy Dusza zebrała mądrość danego 
doświadczenia i nie ma potrzeby już go kontynuować czy powtarzać. 
Dokładnie tak się czułam.

Wtedy zdarzyło się wiele sytuacji, które wręcz pomogły mi wy-
pchnąć mnie z tej stabilnej, dobrze płatnej i prestiżowej pracy, i wejść 
w coś kompletnie nowego.

◊◊◊

Zaczęło się od mojej podróży do Angoli. W ramach pracy jako 
dyrektor marketingu, rozwinęłam partnerstwo naszej firmy z UNI-
CEF-em. Zbieraliśmy pieniądze na wybudowanie szkół w Angoli. 
Jako przedstawiciel firmy pojechałam z UNICEF-em zbadać, jak 
wykorzystywane są te środki.

Zobaczyłam, jak praca ludzi pracujących w UNICEF-ie zmie-
nia życia tysięcy ludzi. Tych, którym przyszło żyć w ekstremalnie 
skromnych i trudnych warunkach. Zobaczyłam, że zmiana dla nich 
jest możliwa, ale wiąże się z koniecznością ponoszenia świadomości, 
czyli edukacją.
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Przebudzenie do służby
Nie zapomnę, jak jadąc do kolejnej wioski drogą pełną dziur po 
bombach, pozostałościach wojny domowej, szlochałam ze wzrusze-
nia. Poczułam całą sobą, że muszę zmienić pracę oraz, że chcę pomagać 
ludziom ponosząc ich świadomość.

Nie miałam pomysłu co i jak miałabym robić. Ale wiedziałam, że 
właśnie znalazłam nowy kierunek w życiu.

Tak przebudziłam się do służby.
Mając całkowite zaufanie do ówczesnego szefa, powiedziałam 

mu, że mój czas nadszedł. Mniej więcej w tym samym czasie nasta-
ły zmiany w firmie. Dostałam nowego przełożonego, a wraz z tym 
straciłam moją wolność. Nie miałam wyjścia. Utwierdziłam się tylko, 
że jestem zbyt suwerenna, by pozwolić, aby ktoś mnie ograniczał, 
mówił co i jak mam robić, choćby w firmie.

Minęło jeszcze parę miesięcy, zanim znalazłam się w nowym 
miejscu. Jednak w tym czasie stworzyłam sobie grunt na tyle stabilny 
materialnie, by móc spokojnie wskoczyć w nowe.

Założyłam firmę doradczą w dziedzinie marketingu hotelarskiego, 
ale po obsłużeniu dwóch klientów poczułam, że to jednak nie to.

Magiczne Drzewo
Jeden dzień okazał się bramą do nowego życia. Nie pamiętam już jak 
to się stało, ale zjawiła się u mnie Telewizja Polska, z zamiarem na-
grania do wieczornego Dziennika inspiracji „co można robić w długi 
majowy weekend, zostając w domu?”

Nagrali mnie podczas malowania obrazu. Pamiętam, jak zacza-
rowałam wcześniej płótno mówiąc do niego: Jesteś bardzo ważne, 
będziesz otwierać ludzkie serca.

W tle wisiał mój kultowy obraz, Drzewo Życia. Na drugim końcu 
Polski pewna dziewczyna słyszy jak anioł szepcze jej do ucha: Włącz 
Jedynkę, weź kartkę i długopis.

Widzi mnie, widzi obraz za mną, coś tam mówię, ale nic nie słyszy, 
tylko wie, że ma spisać moje imię i nazwisko.
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Parę dni później koleżanka umawia mnie na sesję regresingu do 
pewnej Mirki z Gdańska. Otwiera drzwi piękna anielica w ludzkim 
ciele i mówi: To Ty? A ja chciałam się z tobą spotkać i umówić na ma-
lowanie. Jak się domyślasz, to właśnie Mirka oglądała mnie w TVP.

Ja do niej: …Ale ja nie prowadzę jeszcze warsztatów. Lecz po chwili 
dodałam: Nie szkodzi, zrobię w Szwecji uprawnienia do prowadzenia 
Vedic Art i przyjadę do Gdańska na pierwsze zajęcia. Możesz wybrać datę.

Wszystko to, od epizodu z TVP do pierwszych warsztatów, za-
działo się w niecałe dwa miesiące.

Tak oto, w totalnie magiczny sposób stworzyłam bezpośrednią 
ścieżkę do nowej drogi życia. Był to czas wielkiej synchronii, jakby 
wszystko czekało na mnie, a ja miałam tylko mówić TAK.

Moje pierwsze przebudzenie
To, co zdarzyło się w samej Szwecji było moimi duchowymi na-
rodzinami. Tam bowiem po raz pierwszy świadomie doświadczyłam 
siebie jako Jaźni.

W Szwecji spotkałam się z Haliną, nauczycielką Vedic Art, u któ-
rej zrobiłam wcześniej dwa stopnie tego kursu. To w prawdzie nie 
ona poprowadziła dla mnie kurs nauczycielski, ale u niej zdarzył się 
ów cud moich narodzin.

Zapytała mnie tylko: Czy chciałabyś się ze sobą połączyć?
Tak, tylko tego pragnę! – odpowiedziałam.
Halina zrobiła dla mnie trzy sesje, najpierw uzdrawiania reko-

nektywnego, następnie, dzień po dniu, sesję Podłączenia, zwanego 
Reconnection.

Podczas sesji podłączenia, weszłam w inny stan świadomości. Zu-
pełnie nie czułam bym była w ciele. Doświadczyłam natomiast wizji.

Połączenie ze Źródłem
Zobaczyłam siebie jako maleńkie dzieciątko, leżące w kokonie utka-
nym z cieniutkich niteczek. Niteczki te były połączone z czymś na 
górze. Widzę, jak jestem wciągana w kokonie do przestrzeni wypeł-
nionej jasnym światłem. To uczucie było niezapomniane. Emanowała 

tu bezwarunkowa miłość, spokój i radość. Widzę tylko światło, czuję 
tylko miłość.

Nagle mówię sama do siebie: Muszę być u Boga. Tak, jestem u Boga. 
Taki musi być właśnie Bóg! …Chwilę później uświadamiam sobie: 
Ojej, to jestem JA.

W tym momencie, bezkres miłosnego światła przybrał kształt 
człowieka, pozostając nadal w jedności z bezmiarem światła. Czułam 
się jak malutkie dziecko. Wtuliłam się w świetlistą postać i zniknęłam. 
Wtedy się przebudziłam. Dosłownie, metafizycznie oraz na stole, 
gdzie miała miejsce sesja.

Przez wiele lat uczucie to było dla mnie punktem odniesienia, przy-
pomnieniem prawdy o  tym kim jestem jako Jaźń. Kiedykolwiek 
przychodziło mi wątpić w siebie, przypominałam sobie odczucie 
z wizji. Warto jednak wiedzieć, że wspominanie odczucia nie jest 
tym samym co rzeczywiste czucie się nieograniczoną Jaźnią. To 
gra umysłu, ale pozwalała mi pamiętać, że jestem czymś znaczniej 
większym niż tylko człowiekiem z jego ograniczeniami. Chciałabym, 
by to przypomnienie było tak łatwe, jak się o nim pisze.

Przed sobą miałam jeszcze wiele lat uzdrawiania, rozpuszczania 
przywiązań, uwalniania tożsamości. Po drodze wielokrotnie doświad-
czałam przypomnienia i zakotwiczałam się w moim naturalnym stanie.

Wspomniana data 3 czerwca 2008 roku to właśnie dzień, który 
był początkiem mojego nowego życia.

Tego dokładnie dnia miałam Połączenie, ukończyłam kurs na-
uczycielski Vedic Art. W Polsce, na ten dzień zgłosiłam otwarcie 
działalności gospodarczej pod nazwą Kolory Duszy. Parę dni wcześniej 
skończyła się moja umowa w korporacji. Dostałam mieszkanie i zmie-
niłam samochód. I tak właśnie rozpoczęłam zupełnie nowy rozdział.

Poszłam za pasją
Tak powszechne jest stwierdzenie: Idź za pasją. Słuchaj swego serca. 
Moje życie może być dowodem, że pełne zaufanie do tego odczucia 
pasji jest drogą do spełnienia. I nie ważne jak irracjonalny jest impuls 
i jak pozornie ryzykowny.



Wiem, że mój wybór, by zostawić korporację dla malowania i aby 
z niego żyć, był bardzo odważny. Nie miałam gwarancji, że się uda. 
Ja po prostu poszłam za tym wewnętrznym pragnieniem i wynikającą 
z niego radością, którą poczułam w tamtym momencie. Nie zadawa-
łam zbyt wielu pytań, zwłaszcza że każdego dnia nie mogłam wyjść 
z podziwu jak wszystko samo się układało.

Na pierwsze warsztaty Vedic Art przyszło około piętnaście osób. 
Nie wiem jak się tam znaleźli, bo wtedy nie miałam nawet strony 
internetowej, osobiście znałam może czterech uczestników.

Kiedy usiadłam naprzeciwko nich i miałam zabrać głos, poczułam 
takie wzruszenie i radość, że zaczęłam płakać. Pomyślałam: Wreszcie 
jestem na swoim miejscu. To zaszczyt być tutaj, w tej nowej roli, która 
okazała się moim powołaniem po dziś dzień.
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Kolorowy świat
Vedic Art
Kolejne lata to czas piękna, radości, tworzenia, spotkań, przyjaź-
ni, podróży, uzdrawiania, pogłębiania i eksplorowania świadomości 
przeróżnymi metodami.

Całkowicie oddałam się mojej nowej pasji. Poprowadziłam bardzo 
wiele warsztatów Vedic Art w Polsce i za granicą, przyczyniając się do 
tego, że metoda ta zaczęła być znana i popularna w Polsce. Wykształ-
ciłam też wielu przyszłych nauczycieli. Spełniłam tym samym jedno 
z moich marzeń. Oczami wyobraźni widziałam jak cała Polska maluje.

Tak jest dzisiaj. Kreatywność jest nowym sposobem na życie, 
a Polska jest pełna malarzy serca, samozwańczych artystów.

Rola przewodnika
Prowadząc zajęcia Vedic Art mam przywilej bycia przewodnikiem dla 
innych w ich procesie samopoznania. Jestem niczym klucznik, który 
wręcza kolejne klucze do ich wnętrza. Pokazuję kierunek, inspiruję, 
by szukali w sobie odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące 
ich życia. Od nich jednak zależy, czy skorzystają z podarowanych im 
podpowiedzi. Przekazuję im siedemnaście zasad wedyjskich, dzielę 
się mądrością, którą zdobyłam przez lata własnych poszukiwań. To 
właśnie te zasady są kluczami, swoistą mapą do ich wnętrza.

Moim zadaniem jest tworzenie przestrzeni do wyrażenia siebie 
w całkowitej wolności. Każdy maluje więc jak czuje, nie ma w tym 
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zakresie żadnych zasad. Malujemy w ciszy. Tworzymy tym samym 
przestrzeń, w której łatwiej jest się wsłuchać w siebie i czerpać in-
spiracje z własnego wnętrza.

Na zajęciach nikt nikogo nie ocenia. Daje to niezwykły komfort 
i poczucie, że można malować dla siebie, dla samej radości malowania. 
Uczestnicy uczą się też uniezależniać od oceny innych. Największym 
darem, jaki mogą sobie podarować to samozadowolenie i bezwarun-
kowa akceptacja siebie i tego, co tworzą.

Znam ten proces doskonale i mam do niego zaufanie. Warsztaty 
Vedic Art są tak skonstruowane, by proces malarski naturalnie pro-
wadził uczestników do przebudzenia świadomości tego, jak tworzą 
i kim są w swojej esencji.

Widziałam siebie
Lata prowadzenia warsztatów były dla mnie bardzo ciekawą lekcją 
własnego samopoznania. Patrzyłam na uczestników, ale widziałam 
nie raz samą siebie, moją potrzebę bycia chwaloną, perfekcjonizm 
czy tworzenie pozorów, że wszystko jest w porządku. A w malowa-
niu widać jak na dłoni, kiedy starasz się kontrolować rzeczywistość, 
a kiedy bawisz się kreacją.

Obrazy, które nie kłamią
Obrazy malowane intuicyjnie wypływają z wnętrza danej osoby 
i wyraźnie widać w kolorach, formach, energii pracy, gdzie jest dzisiaj 
ze sobą dana osoba.

Malowanie demaskuje wszystkie demony związane z kreatyw-
nością, zwłaszcza kontrolę czy niską samoocenę. Z czasem można 
je wszystkie nakarmić. A metodą na to jest właśnie akceptacja, nie 
koloryzowanie, a bycie ze sobą szczerym. Ostatecznie malarze prze-
budzają się, by być świadomymi kreatorami swoich płócien, swojego 
życia. Przestają być marionetką, którą rządzą emocje i stare historie.

Vedic Art to droga do wolności
Przez lata uczyłam się być prawdziwym przewodnikiem, wspierać 
kursantów swoją postawą, zaufaniem, wiarą w ich możliwości i obec-
nością. Im bardziej sama byłam zintegrowana, uzdrowiona, tym sku-
teczniej pomagałam im w ich procesie i połączeniu ze swoją esencją.

Z czasem odkrywałam coraz głębszą mądrość zasad wedyjskich, 
które przekazywałam. Z perspektywy czasu widzę, że można je prze-
kazać właściwie, dopiero kiedy zobaczy się je wszystkie z perspektywy 
końca, czyli swojego Urzeczywistnienia, Jedności ze Sobą.

Dlatego mogę wyznać, że Vedic Art okazał się moją osobistą drogą do 
przebudzenia.

◊◊◊
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Na początku przekazywałam zasady bardziej jako teorię, później 
stały się one moim życiem, następnie ucieleśnioną mądrością. Aż 
zrozumiałam i urzeczywistniłam, to o czym mówi Pierwsza Zasada 
Vedic Art Cel jest Początku.

Wszystko zaczyna się i kończy na świadomości siebie jako jeste-
stwa. Tu jest wszystko, tu jest spełnienie, tu jest to, za czym tęskni 
człowiek i  tu kończy się gra w życie. Musisz na nowo wrócić do 
momentu początku twojej podróży, do momentu pustki. Zniknij, 
a odnajdziesz siebie.

Rozumieć to jedno. Oświeceniem jest to poczuć.

Po prostu bądź
Jeśli zastanawiasz się czy malowanie jest czymś dla ciebie, zachęcam, 
by spróbować. Jest ono bowiem dla każdego i nie wymaga wcześniej-
szego przygotowania malarskiego. Zauważyłam, że nawet łatwiej jest 
osobom, które nie mają żadnego doświadczenia.

Malowanie jest wspaniałą metodą, by doświadczać tu i teraz. Pod-
czas Vedic Art, malując bez oczekiwań, bez kontroli, przypominamy 
sobie po co jesteśmy tu na Ziemi. Manifestujemy rzeczywistość 
naszymi intencjami, następnie doświadczamy naszych kreacji od 
środka. Uczymy się żyć dla samej radości doświadczania i dla sa-
mopoznania. Ostatecznie przypominamy sobie nasz naturalny stan 

– bezwarunkowego szczęścia, który odnajdujemy w byciu w ciszy ze 
sobą, w radości istnienia. Kontaktujemy się ze sobą w stanie czystej 
świadomości.

A dzieje się to wtedy, gdy właśnie jesteś w tu i teraz. PO PROSTU 
JESTEŚ. Kiedy tworzysz znika czas i przestrzeń. Nagle, nie wiesz, 
kiedy minęły trzy godziny. Malując z Jaźni byłeś trzy godziny w tu 
i teraz, wszystko płynęło, wypływało z ciebie.

Prawdziwa kreacja nie zna wysiłku
Kiedy się pozna lekkość kreacji, można ją następnie przełożyć na 
życie. W kontraście można wyraźniej zobaczyć nasze uwarunkowania, 
potrzebę oceniania, kontroli, pragnienie, by stawać się kim lepszym.

A w prawdziwej kreacji nie ma na to miejsca. Ty jako świadomość, 
jesteś od tego wolna.

Nie ma kim się stawać, bo już jesteś wszystkim, czym jesteś.
Nie ma co uzdrawiać, bo jesteś nienaruszalny, niezniszczalny.
Jesteś pełnią, w której nie ma braku lub czegokolwiek, co wymagałoby 

zmiany.
Nie boisz się śmierci. Zawsze istniałeś. Nigdy się nie narodziłeś i nigdy 

nie przestaniesz istnieć.
Nie ma co osiągnąć, nie ma celu czy przeznaczenia. Albowiem chodzi 

tylko o radość z doświadczania.
Świadomość ma absolutną akceptację dla siebie i swojej kreacji, jaka 

by ona nie była.
Świadomość po prostu jest.
Jest istnieniem zakochanym samym w sobie, w radości, miłości 

i obfitości.
Wszystko, co postrzegasz, wszystko, co stworzone w formie i bez formy, 

jest kreacją świadomości, twoją kreacją.
Zatem, ty jesteś swoją Kreacją.
Wszystko, co istnieje jest ekspresją świadomości. To zabawa: w to 

jak być człowiekiem, jak to jest zapomnieć kim jesteś, jak to jest być 
niebem, drzewem, krzesłem czy pyłkiem kurzu.

Dlatego świadomość nie ocenia żadnego ze swoich przejawów. A czło-
wiek, który jest najbardziej zagęszczoną ekspresją świadomości, 
ostatecznie sobie przypomni, że jest nią samą. By jednak przyjąć 
tę prawdę, musi się na nowo nauczyć kochać siebie bezwarunkowo.

To najtrudniejsza rzecz, jaką przyjdzie zrobić człowiekowi, a bez 
której wyzwolenie nie jest możliwe. Tak długo bowiem jak człowiek 
trzyma się poczucia winy, umniejsza się, tak długo nie będzie się 
czuć godzien, by przyjąć siebie w pełni oraz by zobaczyć siebie jako 
Miłość istnienia, Jam Jest.

Nie dziwne więc, że podróż przebudzenia nie jest wynikiem jed-
nego momentu oświecenia. Gdyby tak było, świat byłby już dawno 
planetą oświeconych. Każdy bowiem miewa takie momenty.
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Vedikowe historie
Vedic Art to ponad dziesięć lat mojego życia. Nie dziwne, że było 
i jest źródłem wielu przygód, wzruszeń i emocji. Parę historii lubię 
opowiadać, choćby przy okazji prowadzonych przeze mnie kursów 
dla przyszłych nauczycieli Vedic Art.

To, co daje mnóstwo satysfakcji z tej pracy to widoczna zmiana 
w uczestnikach. Nie tylko widać ją w obrazach, ale głównie na ich 
twarzach. Wyjeżdżają uśmiechnięci, zadowoleni z siebie, podbudo-
wani, często z dodatkową energią, by dokonać zmian w swoim życiu.

Różowa Lidzia
Pamiętam najstarszą uczestniczkę moich zajęć, Lidzię. Miała chy-
ba z osiemdziesiąt lat. Przyjechała na plener. Powiedziałam jej, by 
przyniosła swoje materiały do sali, a ona na to, że ma je przy sobie. 
I wskazała na siatkę z paroma malutkimi tubkami farb i miniaturo-
wymi podobraziami. Sama też była malutka.

Przed nami cztery dni malowania, po osiem godzin dziennie, 
razem dziewięć obrazów. Hhm pomyślałam, jak Lidzia pozna smak 
wolnej kreacji być może zechce wziąć i większe podobrazia. Wspo-
mniałam więc: Jakby co, mam ze sobą większe płótna.

Już przy drugim obrazie Lidzia wzięła dwa razy większe podo-
brazie niż swoje. A z każdym kolejnym obrazem, większe i większe. 
Zaskoczyła samą siebie. Chyba nie widziałam u nikogo większej 
przemiany. Przyjechała szara, wyjechała cała różowa. Cieszyła się 
jak dziecko i wyglądała jak młoda dziewczyna.
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Chłopiec z wielkim potencjałem
Najmłodszy uczestnik miał dziewięć lat. I mimo, że kurs ten jest 
od dwunastego roku życia zgodziłam się go przyjąć, gdyż mama 
zapewniała, że jej syn jest bardzo dojrzały na swój wiek.

Na początku prowadziłam dla niego i jego siostry zajęcia osobno. 
Opowiadałam o zasadach językiem i metaforami dopasowanymi 
do dzieci, ale chłopczyk zapytał po czasie, czy mógłby dołączyć do 
wykładów dla dorosłych. Oczywiście się zgodziłam. Był zachwycony.

Później pokazał mi jeden ze swoich obrazów. Ponieważ nigdy ich 
nie interpretuję, poprosiłam go, by mi o nim opowiedział. Przestawiał 
kulę na niebieskim tle. Po obu stronach kuli namalował czarne paski.

Odpowiedział: Bo ja wiem, że mam wielki potencjał, ale teraz czuję 
jakby coś mnie ograniczało.

Rzeczywiście Mały Duży Mistrz. To dla mnie zaszczyt gościć 
takie istotki.

Marzycielka
Inna dziewczynka zaciągnęła na zajęcia swoją mamę. Od razu za-
uważyłam, że mimo wieku, a miała również dziewięć lat, jest nad 
wyraz mądra.

Na pytanie po co jesteśmy tu na Ziemi, opowiedziała: Jak to po 
co? By się bawić.

Malowała siebie na kwiecie lotosu, wpatrzoną w kosmos. Mama 
za to przeżywała katusze i konfrontowała się ze swoimi demonami 
kontroli, oczekiwań i była długo niezadowolona z siebie. Cóż, to 
często się zdarza, ale głównie na początku. Jeśli ktoś da sobie szansę 
i zacznie bawić się malowaniem, głosy znikają i pojawia się radość 
tworzenia.

Jak wyjść z depresj i
Inna uczestniczka zgłosiła się mówiąc, że jestem jej ostatnią deską 
ratunku. Ups, trochę mnie tym przytłoczyła. Nie chciałam, by kto-
kolwiek przekładał na mnie ciężar swojego powodzenia.

Okazało się, że od lat była w depresji. Cudna istota z niezwy-
kłym darem. Umiała czytać osobę znając jej datę urodzenia. Jakby 
wyświetlał jej się film, a ona opowiadała. Oczywiście, kiedy zdradziła 
jaki ma dar, nie miała spokoju i wszyscy zamiast malować chcieli, by 
robiła im czytania.

Mówiłam jej, że jest tutaj dla siebie. Sytuacja na kursie odzwier-
ciedlała to, jak funkcjonuje w życiu. Zawsze inni byli pierwsi. Nie 
zajmowała się sobą, a nimi.

Przyszła na drugi stopień. Dopiero wtedy pozwoliła sobie do-
świadczyć w pełni tego procesu.

I zdarzył się cud. Jej depresja minęła. Odzyskała mnóstwo energii. 
Po tygodniu zaprosiła do siebie mnie i parę uczestniczek na obiad, po 
tym jak po dwóch latach posprzątała mieszkanie. Podobno wcześniej 
miała w pokojach wąskie uliczki, a wokół wszystko zawalone.

Pozwól sobie na rozmach
Na Vedic Art są ćwiczenia, które mają za zadanie wytrącić uczestni-
ków ze strefy komfortu. Zadaniem było namalować swoje marzenia 
na wielkim płótnie w rozmiarze, który jest dla nich wyzwaniem.

Kiedy jedna z uczestniczek wzięła, w jej odczuciu, duże płótno 
i zaczęła malować, rozpłakała się ze wzruszenia. To był moment, 
w którym pozwoliła sobie po raz pierwszy w życiu rozmarzyć się 
i wyrazić siebie z  rozmachem. Podobnie jak Lidzia, musiała żyć 
na miarę malutkich obrazków, zachowawczo, aby nie popsuć, nie 
zabierać miejsca, nie pokazać się innym i sobie.

To magia, jak proces twórczy może przebudzać nasze wrodzone 
piękno i nieograniczoność. Ludzie, którzy zapomnieli kim są, sta-
wiają się bardzo nisko. Przez usta im nie przejdzie powiedzieć: Jestem 
Bogiem. Kto? Ja? – Pytają.

Sama, będąc wtedy nastolatką tak zareagowałam. Nie do pojęcia 
było dla mnie, by Bóg mógł być w ciele człowieka. A jak usłyszałam, 
że Sai Baba jest ucieleśnieniem Bogiem na Ziemi, jest awatarem, było 
to dla mnie bluźnierstwo. No cóż, taką miałam wtedy świadomość.
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Przygoda z kucharzem
Miałam też ciekawe doświadczenie, kiedy na zajęcia przyjechało 
ponad trzydzieści osób. Moja największa grupa. Właściciel ośrodka 
miał prowadzić jogę, ale w ostatnim momencie zdecydował się po-
jechać na tantrę do Francji. Jogę w zastępstwie miał przejąć kucharz, 
którego właściciel poznał tydzień wcześniej.

Kucharz dzielił pokój z  jednym z uczestników. Drugiego dnia 
okradł tego chłopaka i uciekł.

Tak zostałam bez jogi, bez kucharza, z jedną osobą do pomocy. 
A w spiżarni okazało się, że mam ziemniaki, buraki i ryż.

Co byś zrobił w takiej sytuacji?

Na początku puściły mi nerwy i płakałam w pokoju. Ale kiedy 
wyszłam, jakby nigdy nic prowadziłam dalej zajęcia. Poprosiłam 
o pomoc w kuchni i sama zaczęłam gotować. Musiałam chodzić też 
na policję. Uczestnicy, a jakże, weszli w role, ale robiłam wszystko, 
by ponownie zajęli się malowaniem i kontynuowali kurs. Praktyko-
wałam siłę spokoju, asertywność i moje Mistrzostwo.

Wspomnienia mam do dziś, te z rodzaju „hardcorowych”. Ale, co 
to była za przygoda!

Jakie są twoje granice?
Niesamowite jest również obserwować, jak podczas zajęć, ludzie 
odtwarzają dynamikę ze swojego życia.

Widać to wyraźnie na przykład w aspekcie przestrzeni. Osoba 
ekspansywna, jakoś tak zawsze usytuuje się obok kogoś, kto daje się 
przytłaczać i nie umie dbać o swoje granice.

Tak było w  przypadku jednej dziewczyny, która pojawiła się 
u mnie dzień po innych warsztatach Vedic Art, podczas których, 
jak twierdziła, nie miała warunków do malowania. Sztalugi innych 
osób ją osaczały i czuła je na plecach.

Przydzieliłam jej ostatnie wolne miejsce w sali. Inni uczestnicy 
często mimowolnie zaglądali jej za plecami, szukali na stołach farb 
choć materiały, które miałam na sprzedaż, leżały nie za nią, a obok 
niej.

Znowu miała wrażenie, że wszyscy jej przeszkadzają. Zapropo-
nowałam więc osobną salę. Miałam taką możliwość, gdyż zajęcia 
odbywały się w szkole, a  tam sal było co niemiara. Usadowiła się 
w małej salce. Cała była dla niej.

Nie na długo. Po godzinie przyszedł mój przyjaciel Szaman, chyba 
najbardziej ekspansywny malarz, jakiego znam. Rozłożył się na całej 
podłodze ze swoimi kamieniami, strukturami, a dziewczyna wylądo-
wała w kącie. I tak będzie zawsze, jeśli mamy problem z granicami.

Czy nie jest tak, że zawsze spotykamy w życiu osoby, które są lu-
strzanym odbiciem tego, jacy jesteśmy w danym momencie? Często 
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to nasze przeciwieństwa, ale może właśnie one nas czegoś chcą na-
uczyć. W jej przypadku asertywności i zadbania o swoją przestrzeń. 
Może być też odwrotnie, sytuacja może pokazać, że sami jesteśmy 
ekspansywni.

Pamiętam koleżankę, która jak malowała, to z takim rozmachem, 
że bryzgała farbą na sąsiednie obrazy. Z dnia na dzień zajmowała 
też coraz więcej przestrzeni wokół siebie. Ale sytuacja się odwróciła 
na innych zajęciach, kiedy wylądowała koło toalet i gdzie każdy jej 
przeszkadzał.

A moim zadaniem jest pozwalać i obserwować, albowiem wszyst-
ko ma swój sens.

Duch sztuki w liceum
Na zakończenie vedikowych przygód wspomnę o  tym, jak mimo-
wolnie przywróciłam szkole jej artystycznego ducha.

Zaproponowałam współpracę jednemu z warszawskich liceów – 
darmowe zajęcia dla jego uczniów. Prowadziłam dla nich malowanie 
intuicyjne w piątki po południu. W zamian, chciałam móc korzystać 
z sali przez kolejne dwa dni, podczas swoich zajęć Vedic Art.

Pracowałam tak parę lat, a owocem naszej współpracy były dwa 
piętra szkoły wypełnione obrazami licealistów.

Kiedyś, przy okazji dni otwartych, weszli do naszej sali najstarsi 
absolwenci tej szkoły. Jeden z nich zachwycony wyznał: Jak wspaniale, 
że szkoła nadal ma zajęcia malarskie.

Podobno, właśnie w początkach istnienia tego liceum, miało ono 
charakter bardziej artystyczny.

Ciekawe, prawda?

Bańka miłości
Korzystny wpływ malowania odczuł również szkolny portier. Zawsze 
był w złym sosie, zawsze niemiły, a wręcz złośliwy, choć nie było 
żadnych powodów. Po prostu nieszczęśliwy, sfrustrowany człowiek.

Pewnego dnia zaproponowałam uczestnikom zrobić dla niego ry-
tuał miłości. Wyobraziliśmy sobie, że jest w środku kręgu, włożyliśmy 

go do bańki i przez piętnaście minut wysyłaliśmy mu bezwarunkową 
miłość. Efekt był zdumiewający. Pan nagle zniknął.

Okazało się, że mocno chorował przez prawie dwa miesiące. Po-
dobno dużo wymiotował. Ktoś by mógł powiedzieć, że mu zaszkodzi-
liśmy, ja jestem pewna, że wyzwoliliśmy w nim głębokie oczyszczanie.

Wrócił totalnie odmieniony. Otwierał drzwi, był miły, uśmiechał 
się. Odprowadzając mnie do sali powiedział: Czy mogłaby pani nie 
palić już tych kadzidełek? Ostatnio bardzo źle się po nich poczułem.

Ot, takie vedikowe historie.
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Aura Soma 
i temat życia
Zauważyłam, że mam umiejętność wchodzenia w nowe obszary 
jakby z marszu, bez etapów pośrednich i długich przygotowań. Jak 
coś mnie pociąga, po prostu zaczynam to robić, nie zastanawiając 
się czy umiem. Jak tylko zaczynałam okazywało się, że rzeczywiście 
to umiałam.

Tak było z zarządzaniem jako młody dyrektor, malowaniem, pro-
wadzeniem warsztatów, czytaniem kart, terapią kolorem, uzdrawia-
niem, nagrywaniem filmów o świadomości, czy choćby pisaniem tej 
książki.

Tak poznałam metodę Aura Soma i zostałam jej konsultantką, 
znaczy terapeutką kolorami. Aura Soma, to bogaty system narzę-
dzi, które mają na celu pomóc w powrocie do równowagi. Bazą są 
kolorowe flakoniki z olejkami, stworzone z esencji kwiatów, uzdra-
wiających roślin i kamieni szlachetnych. Wsmarowuje się je w ciało, 
by odblokować energię.

Robiłam czytania Duszy na podstawie kolorów z flakonów, które 
ktoś wybierał. Następnie dobierałam jeden flakon terapeutyczny, 
którego należało używać.

To niesamowite, jak dużo można wyczytać z kolorów i ich układu. 
Same olejki też pięknie działały, łagodnie pomagając puszczać stare 
emocje, zabliźniać rany. Wspierały również mój proces uzdrawiania 
i odkrywania siebie.
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Turkusowe wyznanie
Podam ci jeden przykład jak samo czytanie Duszy z kolorów po-
zwoliło mi zamknąć ważny rozdział w moim życiu i otworzyć nowe 
potencjały.

Będąc już dojrzałą kobietą przeżyłam nieodwzajemnioną mi-
łość do pięknego bruneta. Ciekawe, że nawet w tym wieku można 
się beznadziejnie zakochać. Przyjaźniliśmy się, ale ja zdecydowanie 
chciałam czegoś więcej. Tyle razy chciałam mu wyznać, że go kocham, 
ale za nic nie przechodziło mi to przez gardło.

Ostatecznie nic nie wyszło z naszej relacji, ale ciężar niewyznanej 
miłości został.

Podczas jednego z czytań Aura Soma wybrałam cztery flakoniki. 
To, co było w nich wyjątkowe to fakt, że każdy miał w sobie element 
turkusu. Oczywiste było, że chciał wyjść na powierzchnię konkretny 
temat. Osoba, która robiła dla mnie czytanie, a u której uczyłam się 
Aura Soma, zapytała: Czy jest coś, co bardzo chciałaś powiedzieć, a tego 
nie zrobiłaś? Dotyczy to tego, jak się czujesz.

Wybuchłam płaczem samą siebie zaskakując swoją reakcją. Tak, 
oczywiście. Od razu przypomniałam sobie jak przez wiele miesięcy 
nie mogłam wyrazić moich uczuć. Uzdrowieniem miało być wyzna-
nie miłości.

Kolor symbolizował komunikację tego, co w sercu i aż krzyczał 
powiedz to, co czujesz.

Zanim jeszcze zaczęłam stosować jeden z turkusowych flakoników 
jako remedium na zablokowaną energię w gardle, miałam nieodpartą 
potrzebę zadzwonić do bruneta i porozmawiać. Minął prawie rok od 
naszego spotkania i mimo, że nie miałam już do niego takich uczuć 
jak wcześniej, postanowiłam powiedzieć mu jak się czułam, kiedy 
się jeszcze spotykaliśmy.

Był zaskoczony moim telefonem, ale ucieszył się. Sam wyznał, 
że czuł moje zaangażowanie i że również byłam dla niego ważna, 
nie był jednak gotowy otworzyć się na relację. Poczułam, że to, co 
toksycznie trzymało mnie przy nim, rozpłynęło się.

Właściwie nie musiałam używać flakonu, by zakończyć naszą hi-
storię, ale sam flakon okazał się bardzo przydatny. Blokada na gardle 
była bowiem wynikiem długotrwałego tłumienia uczuć. Mogła mieć 
początek, kiedy nauczyłam się zamykać i nie mówić jak się czuję, 
kiedy było mi źle, albo kiedy czegoś potrzebowałam.

Stosowałam turkusowy olejek i uczyłam się na nowo jasno i aser-
tywnie mówić o uczuciach i potrzebach bez poczucia winy. Odzyski-
wanie głosu to również odzyskanie własnego autorytetu. Na pewno 
bardzo ważny aspekt przebudzania swojego Mistrzostwa. Prędzej 
czy później każdy Mistrz nauczy się wyrażać swoją wolę klarownie, 
z pozycji tego, który zna swoją wartość i kocha siebie.

Saint Germain a Adamus
Aura Soma ma w sobie niezwykłe bogactwo. Jednym z narzędzi 
czytania flakonów były karty tarota Aura Soma, które były przypo-
rządkowane poszczególnym esencjom. Czytanie Duszy więc mogło 
być pogłębione i jeszcze bardziej wnikliwe.

Przy tej okazji poznałam Wzniesionych Mistrzów. Były im przy-
pasowane konkretne flakony i karty. Saint Germain, a  jakże, miał 
esencję w kolorze fioletowym, a  jej znaczenie to głęboka transfor-
macja.

Już wtedy był przy mnie obecny.
Saint Germaina znałam wtedy ze „Złotej Księgi”. Jego afirmacje 

Jam Jest przez jakiś czas były moją codziennością. Powoli przebu-
dzały świadomość wewnętrznego Boga, dodawały otuchy w trud-
nych chwilach, mam wrażenie jednak, że nie byłam jeszcze gotowa 
przekierować całą uwagę na urzeczywistnienie. Było jeszcze tyle do 
doświadczenia, tyle ziemskich marzeń do spełnienia.

◊◊◊

Odbiegnę na chwilę od tematu, by wytłumaczyć jaka jest różnica 
między Saint Germain a Adamusem Saint Germain, o którym często 
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wspominam. Saint Germain jest Wzniesionym Mistrzem, który 
doświadczył oświecenia pod koniec XVIII wieku. Znany był wtedy 
jako hrabia Saint Germain. Jego Jaźń miała również inne wspaniałe 
wcielenia, na przykład jako Shakespeare, Mark Twain, czy Platon.

A kim jest Adamus Saint Germain? Adamus jest świadomą kre-
acją oświeconej Jaźni Saint Germaina, jest jego fasetą stworzoną na 
potrzeby komunikacji z grupą Shaumbra. To grupa, którą prowadzi 
do oświecenia przekazując mądrość za pośrednictwem channelera 
Geoffreya Hoppe i  towarzysząc energetycznie na każdym etapie 
podróży. Adamus ma inny charakter niż Saint Germain, jest mniej 
poważny niż esencja Saint Germaina, ma ostry humor, jest często 
arogancki i bezpośredni. Adamus tak naprawdę jest dokładnie taki, 
jak ci, do których przemawia, albowiem postać Adamusa tworzymy 
my wszyscy. Jest niczym koktajl z Saint Germaina i całej Shaumbry 
razem wziętej. O tej niezwykłej grupie napiszę w dalszej części książki.

Prorocze obrazy
Wracając do tematu marzeń. Pamiętasz, jak pisałam o kryształowym 
pałacu. Symbolizował on pragnienia. Póki masz ludzkie marzenia, te 
muszą się spełnić, byś mógł uwolnić się z Ziemi. A ja miałam tyle 
marzeń. A największe z nich to, by przeżyć miłość mego życia.

Kiedy przeglądałam pamiętniki uśmiałam się, ile uwagi poświęca-
łam temu tematowi, ile afirmacji pisałam, ile szczegółowych opisów 
mego wymarzonego robiłam. A ile obrazów namalowałam!

Czy uwierzysz mi, jeśli wyznam, że prawie każdego z moich męż-
czyzn namalowałam zanim go poznałam? I co ciekawe, jeśli coś mi 
się w nim nie podobało, dokładnie to samo czułam podczas procesu 
malarskiego i widoczne było w jego obliczu.

Szybko zorientowałam się, że maluję przyszłość. Zauważyłam 
też, że paru jeszcze nie spotkałam. Był jednak jeden moment, kiedy 
byłam bardzo sfrustrowana kolejnym miłosnym niepowodzeniem. 
Zobaczyłam, że nie zaznam trwałego spełnienia w miłości z drugą 
istotą, póki nie znajdę siebie, nie poczuję się pełnią i nie przestanę 
potrzebować być w relacji.

Wtedy namalowałam obraz „Połączenie ze Sobą”, mój pierwszy 
miłosny obraz, mnie ze mną. Towarzyszył mi przez lata i w czasie 
mego oświecenia okazał się esencją mądrości miłości. O miłości 
z pewnością napiszę, bo dostarczyła mi niezwykłych lekcji, a nawet 
punktów zwrotnych w mojej drodze przebudzenia.
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Spotkanie z demonami
Czas, kiedy byłam już na swoim, prowadziłam warsztaty, zajmowałam 
się Aura Somą, był również okresem głębokich poszukiwań. Nadal 
dużo czytałam. Teraz, kiedy sama prowadziłam Vedic Art, jeździłam 
na warsztaty innych dużo rzadziej. Najbardziej pociągała mnie tantra. 
Tam uzdrawiałam swoją kobiecość i poznawałam głębsze poziomy 
mojej seksualności.

Bardzo spodobało mi się tantryczne podejście do seksu i zawsze 
marzyłam, by taki przeżyć z ukochanym. Tylko do tego potrzeba 
dwóch świadomych istot. Długo na to czekałam, ale się doczekałam. 
Nieopisane jest piękno i magia, kiedy spotykają się istoty, które po 
prostu widzą Boga, siebie w drugim. Wtedy bliskość jest aktem 
kochania się ze sobą samym.

Na straży wizerunku Mistrza
Tantra dała mi też możliwość, by spojrzeć w oczy moim demonom 
z dzieciństwa. Ale przyznam, nadal wolałam udawać, że wszystko 
jest w porządku. Nadal wiele starych emocji miałam wypartych. Poza 
tym, w ogóle nie pasowały do wizerunku Mistrza – Przewodnika, 
którego stworzyłam w swojej głowie i który za wszelką cenę chciałam 
utrzymać przed innymi.

Dziś się z tego śmieję. Pamiętam bowiem, jak na siebie wtedy pa-
trzyłam, za jaką uduchowioną się uważałam. Czułam się taka „bardziej” 
pod każdym względem. I zupełnie nie pozwalałam sobie na słabości.

Tworzyłam wizerunek osoby, która ma wszystko poukładane, jest 
piękna, szczęśliwa, radosna, mądra i taka świetlista. Światło, światło, 
tylko światło. Żadnego mroku. Jestem tylko światłem.
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Byłam więźniem gry polaryzacji. Kiedy przejawiałam mrok, nie 
cierpiałam siebie, uważałam to za słabość, którą trzeba ze mnie 
wyplenić. Byłam więc specjalistką od naprawiania siebie. Mimo, że 
uważałam się za esencję światła, nie czułam go i nie przejawiałam 
w  formie bezwarunkowej miłości do siebie. A  taka jest przecież 
prawdziwa boska miłość, bezwarunkowa i poza dualnością.

Próbowałam raczej zniszczyć demony, a nie spojrzeć na siebie 
oczami prawdy. Nie umiałam wówczas radzić sobie z  emocjami, 
głównie z kontrolą, złością i smutkiem. A już z pewnością nie chcia-
łam nikomu się taka pokazywać. Czas konfrontacji z demonami ego 
z pewnością nie jest przyjemny. Ale każdy, kto wybrał wolność, będzie 
musiał przejść ten etap.

Nowy wizerunek Mistrza
Myślałam, że będąc przewodnikiem nie powinnam mieć już żadnych 
problemów. Dorastając do swojego Mistrzostwa, musiałam zupełnie 
zmienić stosunek do mroku.

Mam nadzieję, że odczaruję ci wizerunek Mistrza. Bo zdecydo-
wanie nie jest to istota, która uosabia tylko światło, jest zawsze miła, 
grzeczna, nigdy się nie złości, zawsze odpowiada łagodnie i miłośnie, 
nastawia drugi policzek, daje się wykorzystywać i pozwala sobie 
wejść na głowę.

Dobrze wiemy, że często objawem miłości jest zdecydowane nie, 
postawienie granic, czy gwałtowność wobec dziecka, by je uratować 
przed jadącym samochodem.

Właściwie Mistrz nie jest ani po stronie światła, ani mroku, al-
bowiem wie, że są to jedynie przejawy polaryzacji. A polaryzacja 
nie jest prawdziwą naturą istnienia. Świadomość, istnienie, jest poza 
wszelką grą dualności.

Nie ma dwojga, jest jedno. Nie ma przeciwieństw, nie ma płci, góry 
i dołu. W rdzeniu jesteśmy obecnością Jam Jest, radością istnienia, 
bez początku i końca, wieczną, trwałą i nienaruszalną. Na Ziemi 
wszystko jest nietrwałe, wszystkie przejawy dualności, choćby świe-
tliste czy mroczne, są przejściowe i są tworem cząstki świadomości, 

która śni sen o oddzieleniu. Nie są więc one rzeczywiste, bo rzeczy-
wiste jest tylko to, co wieczne. Żadna forma nie jest w stanie oddać 
prawdziwej natury tego kim jesteśmy.

A wracając do przejawów w dualności. Ciekawe, że Hitler i Mat-
ka Teresa, są tą samą Jaźnią, która śni, tyle że każda z nich wybrała 
zupełnie inny przejaw.

Zabawa w białe i czarne
Z chwilą wybuchu wszystkich potencjałów w światach oddzielenia, 
Jaźń stworzyła dla siebie plac zabaw w przeciwieństwa, w białe 
i czarne. Jaźń, w drodze do wyzwolenia, poznała smak wszystkiego 
i światła, i ciemności. Dla niezniszczalnej Jaźni, choćby tej, która 
śni o oddzieleniu, nie ma tak naprawdę różnicy między doświad-
czeniami świetlistymi i mrocznymi.

W moim odczuciu odwagą jest eksplorować ciemność. Nie ma 
jednak żadnego przymusy, by ją odkrywać i doświadczać. To wybór 
człowieka, który śpi tak głęboko, że nie czuje swojej esencji, swojej 
Duszy. W wyniku doświadczeń stracił godność, poczucie własnej 
wartości i zapętlił się. Teraz sam sobie wymierza karę, pogrążając 
się w coraz ciemniejsze otchłanie, mroczne potencjały w  swojej 
energii.

W tym świecie ktoś musi grać tę drugą stronę, bo w polaryzacji 
zawsze są dwie strony. By ktoś mógł być katem, ktoś musi być ofiarą. 
Zgadza się? Ostatecznie i te Jaźnie, które doświadczają mroku, wyjdą 
z niego, jeśli pragną być wolne. Zaczną wybierać bardziej świetliste 
potencjały, bo te są bliższe ich prawdziwej naturze, gdzie nie ma 
śladu walki, za to jest bezwarunkowa akceptacja.

Dlatego istota oświecona, Mistrz, nie opowiada się po żadnej ze 
stron. Oświecona istota patrzy na ten świat jak na sen. Mistrz żyje 
poza dualnością i może wybierać dowolnie doświadczenia, jednak 
mając mądrość i wiedząc, że w tym świecie jest tylko jedna świa-
domość i niezliczona ilość jej ekspresji, nie będzie chciał niszczyć, 
zabijać, kraść czy krzywdzić. Wie, że robiłby to sobie. W sposób 
naturalny będzie wybierał miłość. Będzie też pełen współczucia, 
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widząc mrok u innych, albowiem wie, że jest to wybór danej istoty 
i odpowiada jej poziomowi świadomości.

Mistrz wybierze zobaczenie Boskości, mimo jej mrocznego przejawu, 
albowiem tylko ta rzeczywiście istnieje. Jak to w dualności bywa, 
upadek na dno często jest bodźcem do przebudzenia. Tak jak było 
w moim przypadku.

Można by powiedzieć, że tak naprawdę istnieje tylko Miłość, a mrok 
jako taki nie istnienie, nie ma w sobie substancji.

Nie jest możliwe wnieść choć gram ciemności do jasnego pokoju. 
Natomiast mały płomyk światła z łatwością rozprasza mrok. Nawet 
w świecie dualności pokazuje to fizyka. Ciemność jest brakiem światła. 
Skoro istnieje tylko miłość, mrok jest przejawem iluzji braku miłości.

Mrok w służbie miłości?
Pytanie czy mrok może być w służbie miłości? Podam tego przykład.

Pozornie dramatyczna sytuacja. Ktoś jest nękany przez drugą 
osobę. Sytuacja ta jest manifestacją jej braku miłości w stosunku do 
siebie. Prawdopodobnie nie czuje się godna miłości, nie zna swojej 
wartości, pozwala tym samym, by ktoś ją źle traktował. Zachowanie 
oprawcy może wyzwolić w ofierze siłę, by ta stanęła w swojej obronie, 
nie pozwalała się dalej krzywdzić.

Nie ma czegoś takiego jak obowiązek tkwienia w syndromie ofiary. 
Ofiara sama tak wybiera. Widać jeszcze nie zrozumiała, że sama 
stworzyła tę sytuację i sama może ją zmienić.

Oprawca, reprezentant mroku jest katem, ale pomaga się również 
wyzwolić ofierze. Kat z pewnością ma również w sobie ofiarę. Może 
być to osoba, która sama jako dziecko była skrzywdzona, zdominowana, 
możliwe, że nie umiała się obronić. Zaczęła używać agresji i przemocy, 
by zamaskować swój własny ból i cierpienie. Odgrywa się za stare czasy.

Ale to droga donikąd. Zarówno kat jak i ofiara, by być wolni muszą 
wyjść ze swoich ról. Zobaczyć, że to tylko gra dualności, w której 
się zapętlili. Że nie ma ona związku z tym, kim są w swojej esencji. 
A nią jest miłość.

Przyjęcie tego, co ludzkie
Lata mi zajęło, by pozwolić sobie na bycie sobą w pełni, by przy-
jąć swoje człowieczeństwo i stawić czoła wewnętrznemu mrokowi, 
przestać tłumić emocje. Gdybym tego nie zrobiła, nie miałabym 
szansy na uzdrowienie i wyjście z roli kata i ofiary. A jakże, znałam 
obie role doskonale.

W pierwszej kolejności, musiałam pozwolić sobie na wszystko, 
co ludzkie i nauczyć się akceptować swoje słabości.

Dalej odkryłam, że nie jestem moimi emocjami, myślami czy 
ciałem. Wtedy nauczyłam się radzić sobie z emocjami, będąc ich 
obserwatorem. W ten sposób rozpuszczałam ciało emocjonalne.

Nie radziłabym zaczynać od tego, bez wcześniejszego etapu dania 
upustu swoim emocjom. Choćby po to, by zostały one zobaczone, by 
wyszły z piwnicy na powierzchnię, by nie sabotowały dalej naszego 
życia.

Jednym słowem, jak czujesz złość, to poczuj ją do końca, totalnie. 
Jak smucisz się, to wypłacz się za wszystkie lata. Jak czujesz lęk, patrz 
na niego. Pozwól mu być, ale go nie oceniaj i nie próbuj się czymś 
rozpraszać, by go nie czuć.

I coraz częściej zacznij być obserwatorem wszystkiego, co cię 
porusza emocjonalnie, twoich automatycznych reakcji. To momenty, 
w których ożywiają się twoje fałszywe tożsamości. Ich pokarmem i ję-
zykiem są emocje. Dzięki nim, utrzymują się przy życiu. To właśnie 
ego, czyli wszystko to, co myślisz na swój temat i czym uwierzyłeś, 
że jesteś.
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Eksperymenty 
ze świadomością
Moc magicznych roślin
Poznałam magicznego człowieka o imieniu Ari. Kiedy przeczytałam 
jego duchowy blog, wszystko ze mną rezonowało. Miałam wraże-
nie, że on już wie, że jest oświecony. Okazał się osiemnastoletnim 
Mistrzem, który od młodzieńczych lat siedział godzinami na łąkach 
i medytował. Bardzo przyciągało mnie do takich istot.

Po jednej rozmowie telefonicznej oboje poczuliśmy, że chcemy 
się spotkać. Przyjechał do Warszawy, gdzie ówcześnie mieszkałam.

Od pierwszych chwil czułam, że go kocham. Przedziwne. Po 
prostu kochałam go bezwarunkowo i w całokształcie. Otwarta byłam 
na wszystko, co mówił i mi pokazywał. Miałam odczucie, że mimo 
swego młodego wieku jest znacznie bardziej przebudzony niż ja, 
mająca trzydzieści lat.

Wyznałam mu, że bardzo pragnę czuć więcej, sięgnąć głębiej, że 
tęsknię za stanami poszerzonej świadomości. Odpowiedział: Na-
prawdę tego chcesz? Tak, bardzo! – wyznałam.

Znałam go parę dni i zaufałam temu, co zaproponował. Przy-
niósł grzyby halucynogenne. Były z nami dwie inne dziewczyny. 
Młodzieniec powiedział, że poprowadzi ceremonię. Zaprosił anioły, 
opiekunów, niewidzialne wsparcie. Jednak, kiedy każdy wziął daw-
kę grzybów, nagle zaczął się dziwnie zachowywać. Kazał ściągnąć 
Chrystusa ze ściany i powiedział, że transformacja przyjdzie przez 
mrok.
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Będąc już w innym stanie, w którym wszystko odczuwałam wie-
lokrotnie intensywniej, poczułam ogromny lęk. Byłam przerażona 
tym, co on mówi. Co to za Mistrz, bałam się go.

Uciekłam z koleżankami do innego pokoju i zostawiłyśmy go sa-
memu sobie. Wpadłam w takie otchłanie lęku, które nie wiedziałam, 
że istnieją. Paraliżował moje ciało.

Zniknęłam
Ale nagle, nie wiem kiedy, wszystko się zmieniło i już nic nie czułam. 
Zniknęłam. Nie miałam imienia, formy. Niczego nie było, totalna 
pustka, spokój. Koleżanka nie wiedziała, co się ze mną dzieje i mó-
wiła mi: Idź do światła. Światło, światło. Pamiętasz? Pokazywała 
świeczkę.

A ja pytam: A  co to jest światło? Byłam całkowicie zresetowana. 
Byłam świadoma, że jestem, ale z niczym nie miałam skojarzeń.

Nasz „Mistrz” nadal dziwnie zarządzał ceremonią. Kopulował 
z podłogą i przychodził pod drzwi, by nas straszyć. Dziewczyny 
mówią: Musimy wyjść z domu na powietrze, by wyjść z tego stanu. Załóż 
skarpetki, bo zimno.

Skarpetki, a co to skarpetki? – zapytałam.
Na dworze zdały sobie sprawę, że mnie całkowicie wycięło. Cieka-

we, że ja to wszystko pamiętam, ale całkowicie z miejsca obserwatora.
Po powrocie do domu jedna z koleżanek zaczęła mi „przypominać” 

kim jestem: To twoje mieszkanie. Patrz, ty malujesz. Masz samochód. 
Patrz, tu są kluczyki.

Pomachała mi nimi przed nosem. Nie wiem dlaczego, ale te klu-
czyki zadziałały i zaczęłam wracać do ciała.

Aaaa, tak. Mam samochód i mieszkanie. Maluję. Mam ciało.
Za namową dziewczyn, wyrzuciłam „Mistrza” za drzwi. Bez skar-

petek. Nie był to jednak koniec naszej historii.
Byłam już w ciele, ale widziałam i czułam wszystko inaczej, jakby 

wielowymiarowo. Widziałam maski, emocje, role. Każde ludzkie 
zachowanie widziałam jako grę. To było męczące. Mówiłam: Prze-
stańcie grać!

Taki stan miałam cały dzień. Byłam też zagubiona w tym świecie. 
Na ziemię pomógł mi wrócić mój dobry przyjaciel Tomasz.

Z perspektywy czasu uważam to za przepiękne doświadczenie, 
właściwie materializację mojego pragnienia. Dopiero kiedy później 
świadomie doświadczyłam siebie jako pustki, zrozumiałam, że po 
zażyciu grzybów byłam w moim naturalnym stanie jako czysta świado-
mość, istnienie. Nie czułam tylko tej wszechogarniającej miłości, jak 
podczas sesji Połączenia. Był jednak spokój, którego nic nie było 
w stanie zburzyć.

Pierwsza Ayahuasca
Niedługo później, podczas jednego ze spotkań medytacyjnych z mo-
imi przyjaciółmi, spontanicznie przyszła do mnie następująca wizja.

U progu dżungli stały czarna pantera i tygrys, zapraszały mnie 
bym weszła w głąb. Poszłam za nimi do dżungli. Już czekał tam 
na mnie niziutki szaman, który zaczął strzelać we mnie lotkami. 
Zaczęłam transformować się w ptaka, wielkoluda, potem ogromne 
drzewo. Robiłam to bez wysiłku, właściwie na życzenie i w każdej 
z tych postaci dobrze się czułam. Nie rozumiałam wtedy tej wizji.

◊◊◊

Parę dni po niej wzięłam udział w moim pierwszym szałasie potów. 
Okazało się, że prowadził go niziutki szaman z Gwatemali, a szałas 
miał być przygotowaniem do ayahuaski. Mając chwilę wcześniej 
niezbyt przyjemne, choć metafizyczne, doświadczenie z grzybami, 
miałam dużo wątpliwości. Bałam się, że znowu wpadnę w stany 
lękowe. Ale nie mogłam zaprzeczyć, że wszystkie synchronie pro-
wadziły mnie bym zdecydowałam się na ayahuaskę.

Ostatecznie zdecydowałam się, choć bardzo się bałam. Prosiłam 
szamana, by był dla mnie obecny, gdyby coś się ze mną działo i by 
mi pomagał. Proces trwał całą noc i był magiczny. Była to prawdzi-
wa ceremonia, czułam spokój i zaufanie. Szaman wiedział co robi, 
w przeciwieństwie do poprzedniego prowadzącego.



Urodziłam siebie
Szybko weszłam w inny stan świadomości. Totalną błogość. Było 
to doświadczenie wielogodzinnego uzdrawiania poczucia bezpie-
czeństwa.

Zobaczyłam siebie w wielkim łonie, wokół było jasno i spokojnie. 
Kiedy w nim leżałam wszystko wokół mnie zasilało, odżywiało, jakby 
wtłaczało się do mnie z łożyska. Przytulałam samą siebie parę godzin. 
I tak koiłam lęk, karmiłam samą siebie.

Na końcu zalała mnie euforia i błogość. Przyszła pantera z wizji 
sprzed paru dni oraz jednorożec. Kłaniali mi się. Nie potrzebowałam 
żadnej asysty, wręcz wolałam zostać cały czas sama. Wróciłam do tu 
i  teraz odmieniona. Było to w przeddzień święta zmartwychwsta-
nia Jeszuy. Bardzo dla mnie symboliczny czas, jakbym sama siebie 
narodziła.
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Magiczni przyjaciele
Jednym z darów nowego życia byli nowi przyjaciele. Poznałam ich 
wszystkich podczas warsztatów Vedic Art. Przyszli do mnie malować 
i od razu połączyła mnie z nimi głęboka więź. Oczywiście musieliśmy 
się znać nie tylko z tego życia.

Razem spędzaliśmy czas, podróżowaliśmy, medytowaliśmy, or-
ganizowaliśmy wystawy naszych obrazów, happeningi malarskie 
i koncerty. Wspieraliśmy się również naszymi darami. Wielu z nas 
miało dar uzdrawiania. Opowiem ci o kilku z nich.

Piotr, główny Szaman naszej ekipy, robił operacje fantomowe. 
Jedna z nich zmieniła moje życie. To opowieść godna osobnego 
rozdziału. Piotr jest dla mnie jedną z najciekawszych istot jakie 
przyszło mi spotkać. Niezwykle ciepły człowiek, z darem widzenia 
i czucia energii, jak mało kto. Lubiłam, kiedy opowiadał mi co dzieje 
się w energiach, czy to podczas medytacji, uzdrawiania, czy kiedy 
odwiedzaliśmy miejsca mocy. Widział subtelne wymiary rzeczywi-
stości, a te były zawsze dla mnie fascynujące.

Mając dar czucia, miał świetne efekty przy uzdrawiających ope-
racjach. Ze swoich darów korzystał również na co dzień, bezbłędnie 
czytając energie ludzi i ich intencje. Zawsze się dogadywaliśmy i sta-
nowiliśmy dobry zespół. Razem organizowaliśmy plenery w Hiszpa-
nii i Włoszech. Był jednym z moich najbliższych przyjaciół. Tak jest 
do dziś, choć nie mamy dużo kontaktu. Ale jak to z prawdziwymi 
przyjaźniami bywa, możemy się nie widzieć latami, a kiedy się zno-
wu spotkamy, mamy wrażenie, że nic się nie zmieniło między nami.

◊◊◊
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Justin, Kolorowy Ptak, bajecznie masowała i pomogła mi poskładać 
połamane skrzydła. Podczas jednego z masaży po raz pierwszy zoba-
czyłam w sobie Ziemskiego Anioła. Połączyła nas siostrzana miłość 
i ta sama pasja do wyrażania się kolorem. To, za co jestem do dziś 
wdzięczna Justin, to jej wspierająca obecność, kiedy rodziłam synka 
i kiedy był malutki.

◊◊◊

Karo, przyjaciółka z  czasów liceum. Spotkałyśmy się po latach 
w Warszawie i przez dłuższy czas towarzyszyłyśmy sobie w naszej 
przemianie. Podziwiałam, jak na moich oczach przeobrażała się 
z kaczątka, w piękną sensualną boginię. Obserwowałam, jak odzy-
skiwała siebie i byłam świadkiem momentu, kiedy odkryła swoją 
duchową ścieżkę, transformację przez seksualność. Zadziwiała mnie 
swoją odwagą, by doświadczać wolności na swoich zasadach, często 
w kontrowersyjny dla innych sposób. Patrząc na nią uczyłam się czy 
wolność i miłość rzeczywiście mają jakiekolwiek granice.

◊◊◊

Mistyk Tomasz, kolejny z grupy przyjaciół, w moim odczuciu w tam-
tym czasie najbardziej z nas przebudzony, był ostoją spokoju. Był 
najstarszy z nas i od wielu lat eksplorował świat Ducha, szczególnie 
bliska była mu ścieżka buddyjska. Nie zapomnę, jak towarzyszył mi 
w medytacji i zabrał w przestrzenie, gdzie po raz kolejny doświad-
czyłam swojej esencji. To doświadczenie warte jest opowieści.

Odwiedziłam Niebo
Tomasz swoją obecnością stworzył dla mnie korytarz, którym z ła-
twością mogłam szybować w coraz subtelniejsze stany świadomości. 
I to bez środków wspomagających.

Tak znalazłam się w pustce. To ta sama pustka z doświadczenia 
grzybowego. Jednak teraz odczułam ją głębiej. Zobaczyłam ją jako 
totalną ciemność, chwilę później zniknął kolor. Zostało jedynie od-
czucie bycia nieograniczonością.

Jakby automatycznie znalazłam się w świetlistej przestrzeni, którą 
mogłabym nazwać Niebem dla Wzniesionych Mistrzów.

Przywitał mnie Jeszua i Matka Boska. Obok stały bóstwa hindu-
skie. Powiedziałam do Jeszuy: Chcę być taka, jak Ty.

On na to: Jesteś taka, jak Ja. I wniknął we mnie.
Stanęłam naprzeciwko Marii. Chcę być taka, jak Ty.
Już jesteś, ukochana. Odpowiedziała i wniknęła we mnie sama 

znikając.
W rzędzie stało wielu, wielu Mistrzów, których znałam ze swojej 

duchowej podróży. Każdy z nich wniknął we mnie, a ja byłam nimi.
Na końcu stanęłam przed Shivą. Kiedy i jego przyjęłam jako siebie, 

miałam wrażenie, jakbym się wzniosła. Z tym przypomnieniem ze-
szłam na Ziemię. Poczułam, że mogę wszystko, bo jestem wszystkim.

Podróż przyjaciół po ziemiach Indian
Przyjaciel Szaman był też wytrawnym podróżnikiem. Znał magiczne 
zakątki świata, ale nie od strony turystycznej. On łączył się z Ziemią, 
rozmawiał z jej Duchami, rozpoznawał miejsca mocy. To on zorga-
nizował dla naszej szóstki niezwykłą podróż do USA. Trzy tygodnie 
po parkach narodowych stanu Arizona i Utah.

Arizona to jedno z najpiękniejszych miejsc na Ziemi, cudownie 
energetyczna kraina, pełna vortexów, miejsc mocy. Ziemia Indian, 
których nadal można tam spotkać.

Nie zapomnę połączenia z tą wyjątkową Ziemią. Miałam wraże-
nie, że uczyłam się czuć ją na nowo. Pomogli mi w tym moi przyja-
ciele, którzy znali te przestrzenie lepiej niż ja.

Na początku brakowało mi cierpliwości, nie miałam też potrze-
by wchodzić tak głęboko jak oni – albo po prostu jeszcze tego nie 
umiałam.
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Niefortunny, fortunny skok
Jednego dnia niefortunnie zeskoczyłam ze skały i naderwałam sobie 
coś w kolanie. Sprawiło to, że nie miałam wyjścia. Musiałam siedzieć 
i po prostu być i czuć.

Siedziałam godzinami sama przy strumykach, na ziemi, na skałach, 
z widokiem na pomarańczowy bezkres skał. Wychodziło ze mnie 
wtedy mnóstwo demonów. Przede wszystkich znowu byłam sama, 
czułam się zostawiona, odrzucona. Znajome uczucie.

◊◊◊

W jednym z kanionów, moim ukochanym, wolno spacerowałam 
w płytkiej wodzie. Był to wąski wąwóz. Wokół majestatyczne skały. 
A ja znowu sama.

W jednej ze skał zobaczyłam smoka. Posiedział ze mną w tej 
pustce. Zrobiło mi się cieplej na sercu.

Wow. Smok był ze mną już wtedy. Opowiem znacznie więcej 
o mojej relacji z osobistym smokiem w dalszej części książki. Na tym 
etapie jeszcze mocno pogrążona byłam we śnie, nie mając pojęcia, 
że cały czas mam wsparcie siebie samej z przyszłości.

Spotkanie z Indianami Hopi
Mieliśmy też incydent z Indianami. Kiedy dojechaliśmy do jednej 
z wiosek Indian Hopi, ci przywitali nas jakbyśmy się znali. Jedną 
z naszych uczestniczek rozpoznali jako swoją i chcieli, by do nich 
wróciła. Ja wcześniej miałam dziwne sny o ludziach, którzy zdawali 
mi się klaunami z pomalowanymi twarzami. Okazało się, że to ry-
tualne przebrania tychże Indian.

Zawsze, kiedy mieliśmy spotkania tego typu, zadawaliśmy wiele 
pytań, chcąc zgłębić mądrość danego ludu. Nie mogli za wiele opo-
wiedzieć, mówiąc, że to tajemnice dostępne tylko im, że musielibyśmy 
być częścią społeczności i że niektóre mądrości są zarezerwowane 
dla szamanów ze Starszyzny.



Chłonęliśmy więc samą obecnością, a i tak co miało zostało przy-
pomniane, ułożyło się w niewidzialny sposób. Przynajmniej ja to tak 
odczułam.

◊◊◊

Podczas wyprawy zdarzyło się coś, co zaważyło na naszej przyjaźni. 
Minął kolejny rok, zanim udało nam się zamknąć energetycznie 
naszą podróż i rozwiązać konflikt w grupie. Puściliśmy zablokowaną 
energię, ale nie byliśmy już tak blisko, jak kiedyś. Dodatkowo miałam 
osobistą konfrontację z  jedną z przyjaciółek, która zakończyła się 
zerwaniem relacji.

Cóż, wyszło wszystko, co miało wyjść, pewnie to zaszłości nie 
tylko z tego życia, być może wyrównanie karmiczne. Musiało się zda-
rzyć, byśmy mogli być wolni. A każdy musiał coś uzdrowić w swoim 
zakresie. Po jakimś czasie każdy poszedł w swoją stronę.

Wdzięczność i bezwarunkowa miłość do każdego z nich jest ze 
mną do dzisiaj. Z radością z każdym bym się spotkała ponownie.
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Mistrz Ari
Nastoletni Mistrz Ceremonii Ari ot tak nie zniknął z mego życia. 
Pył po grzybie atomowym opadł. Przyszło oczyszczenie. Zjawił się 
ponownie, przesyłając mi list.

Pisał, że zrobił ceremonię, bo mnie kocha i że na to się umówi-
liśmy. Bardzo chciał na nowo nawiązać ze mną relację.

Nie ukrywam – magnetycznie ciągnęło mnie do niego. Choć nie 
wszystko mi pasowało – na przykład piętnastoletnia różnica wieku 

– nie mogłam się oprzeć. Po raz pierwszy w życiu czułam to natych-
miastowe uczucie miłości, ale nie takiego typowego zakochania. Od 
razu było ono głębsze, jakbyśmy kochali się od zawsze.

Nie mogłam odmówić sobie tego doświadczenia, bez względu na 
to jak dziwacznie by ono wyglądało dla obserwujących.

Rodzicom nawet o nim nie wspomniałam. Wiedząc jak poprzed-
nio zareagowali na mój wybór partnera, oszczędziłam sobie ich ko-
mentarzy i po prostu zrobiłam, co chciałam. Tacie przyznałam się 
do tej miłości po dziesięciu latach. Wytłumaczyłam, dlaczego za-
chowałam tę tajemnicę tylko dla siebie. Okazał zrozumienie. Mama 
dowie się o niej z tej książki.

Zdradzę, że wybranek miał tak naprawdę na imię Adrian. W tam-
tym okresie używałam imienia Adriana. Ciekawa zbieżność, prawda?

◊◊◊

To była manifestacja miłości, za którą tęskniłam. Zrobiłabym dla 
niego wszystko. Pokochaliśmy się szaleńczo. Oddaliśmy się sobie 
totalnie. Zobaczyłam, jak to jest zniknąć, by czuć się jednym. Nie 
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uświadamiałam sobie wtedy, że nasza relacja ma w sobie toksycz-
ność, nie obchodziło mnie to. Tak bardzo chciałam czuć się kochana, 
a z nim to czułam. Oddałam mu, co miałam. Sama usunęłam się 
w cień. Jakby nie było już mnie, byliśmy tylko my.

Mój wybranek miał naturalny talent do uzdrawiania i  jasnowi-
dzenia. Pomogłam mu się z  tym ujawnić. Zaczął dobrze zarabiać, 
stanął na nogi, bo wcześniej był całkowicie nieuziemiony. Właściwie, 
to ja robiłam za Ziemię, a on ogarniał Niebo. Jakbym zapomniała, 
że zanim się zjawił miałam swoje duchowe doświadczenia, swoją 
mądrość – przy nim ją schowałam. Jego postawiłam na pierwszym 
miejscu, a siebie umniejszyłam. To z pewnością nie było zdrowe.

Udało się nam jednak stworzyć piękne rzeczy. Między innymi 
wydałam jego książkę wypełnioną moimi obrazami. Organizowali-
śmy uzdrawiające warsztaty, gdzie połączyliśmy nasze umiejętności.

Mieliśmy niezwykłą moc manifestacji. Na przykład, kiedy wy-
znał mi, że chciałby ze mną stworzyć rodzinę, po tygodniu zaszłam 
w ciążę. Ciąża nie utrzymała się nawet przez dwa miesiące, a  ja 
straciłam moje drugie dziecko. Nie rozpaczałam jednak: ufałam, że 
tak jest lepiej.

Podróż w nieznane
Z nim też przeżyłam jedną z najbardziej niezwykłych wypraw. Podróż, 
która zaczęła się od miesięcznego pobytu w Indiach, a niespodzie-
wanie zakończyła się w Nowej Zelandii i trwała trzy miesiące.

Czując się już specjalistką od Indii, nie obawiałam się zorganizo-
wać takiej wyprawy dla mnie i mojego chłopaka. Dewizą wyjazdu było 

„Go with the flow”, nie byliśmy przywiązani gdzie i ile czasu spędzimy, 
decyzje podejmowaliśmy spontanicznie, z dnia na dzień. Mieliśmy 
plan, które miejsca odwiedzić, ale nic poza tym nie było ustalone.

Mnóstwo się tam działo, dlatego wybiorę z tej wyprawy same perełki. 
W Indiach odwiedzaliśmy Auroville, niezwykłe miasto stworzo-
ne z wizji, której doświadczył Mistrz Sri Aurobindo. Miało to być 
miejsce na Ziemi, gdzie ludzie mogliby urzeczywistnić wspólnie 
jedność – jedność ze sobą oraz z  innymi. Zjeżdżały się tam istoty 

z całego świata. Każdy robił to, co umiał najlepiej. Stworzone były 
szkoły dla dzieci, które dawały im warunki do odkrycia swoich ta-
lentów i unikalności. Wspaniała wizja, która nie do końca była łatwa 
do wdrożenia. W końcu każdy był w swojej własnej podróży, każdy 
miał swoje zaszłości i wyzwania.

Doświadczenie kosmicznej świadomości
To, co ja wzięłam z tej wyprawy, to doświadczenie w Matrimandirze. 
To niezwykła budowla w kształcie kuli, pokryta złotymi dyskami. 
Wchodziło się tam niczym do statku kosmicznego. Celem wybudo-
wania tego miejsca było danie możliwości każdemu, kto tam usiądzie, 
doświadczenia ciszy i najgłębszego spotkania ze sobą.

Okrągła sala, do której nas wprowadzono, na środku miała po-
tężny kryształ, również w kształcie kuli. Padało na niego z góry 
światło, tak długo jak świeciło Słońce w ciągu dnia. Mogliśmy być 
tam zaledwie piętnaście minut, potem przychodziła kolejna grupa.

Nie mogłam uwierzyć, ledwo zamknęłam oczy i zniknęłam. Tak 
łatwo było mi połączyć się ze sobą jako świadomością. Po prostu 
byłam, świadoma, że tam gdzieś jest moje ciało.

Istnieję i  tylko to się liczy. Moment oświecenia. Nie ma niczego 
oprócz świadomości tego, że jesteś. Nie ma żadnych ról, imion, nie 
ma nawet energii. Nie ma żadnego przejawienia. Nie ma kolorów. 
Nie ma nic, ale jesteś Ty.

◊◊◊

Gdybyś kiedyś odwiedzał południowo-wschodnie Indie, odwiedź 
to miejsce. Jest naprawdę wyjątkowe. Byłam już tam wcześniej dwa 
razy, teraz zabrałam mojego chłopaka, by mógł sam tego doświad-
czyć. Podczas medytacji tak nim telepało, wywijało jego ciałem, że 
mimowolnie hałasował, co mogło przeszkadzać innym. W końcu 
poproszono go, by opuścił salę.

Tuż obok Auroville ma aszram oświecony Sri Vast. Jeden z naj-
fajniejszych, jakiego poznałam. Czysta radość w obcowaniu. Przy 
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wejściu do aszramu było napisane coś w tym stylu: Zostaw wszystkie 
role, wszystkie maski, wszystkie przywiązania. Wejdź bez niczego, taki 
jaki jesteś. Po prostu bądź. Dziś nie miałabym potrzeby odwiedzać 
jakiegokolwiek guru, by cokolwiek od niego uzyskać. Przyjemnie 
jest jednak przebywać z istotami wolnymi, radosnymi i emanującymi 
ciszą absolutu.

Odnalazłam drugi l iść
Odwiedziliśmy też Bibliotekę Liści Palmowych, ale tym razem inną, 
w Bangalore. I co ciekawe ponownie był tam mój liść. Był też jeden 
dla chłopaka. Osoba czytająca liść zapytała, ile miesięcy już jesteśmy 
w podróży. Dziwne pytanie, bo właśnie miał minąć miesiąc, a za parę 
dni teoretycznie mieliśmy wracać do Polski, zgodnie z datą biletu 
powrotnego. Dzień wcześniej jednak zdecydowaliśmy, że pojeździmy 
sobie jeszcze po Azji.

W liściu ten wariant rzeczywistości już został opisany. Wtedy 
mężczyzna dodał: Możecie wrócić nawet za sześć miesięcy.

Ups. Tego się nie spodziewałam.
Powiem tyle, podróżowaliśmy tak długo, aż skończyły się wszyst-

kie jego i moje pieniądze.

Go with the Flow
Planowanie tejże wyprawy było dość komiczne. Wzięliśmy mapę 
Google. Zobaczmy, jakie kraje są blisko Indii… O, Tajlandia. Super. 
Tam jeszcze nie byliśmy. Jedziemy.

To, co charakteryzuje takie wyprawy, to magia synchroniczności, 
małych i dużych niespodzianek, radość z tu i teraz. Doświadczyłam 
po raz pierwszy takiej lekkości kreacji. Kiedy mieliśmy jakąś inten-
cję, ona natychmiast się materializowała, ale nie w wyniku naszego 
misternego planowania, a  tak po prostu, poprzez synchronię. My 
byliśmy w tu i teraz. Wszystko do nas samo magicznie przychodziło.

Intencja spokojnego, magicznego miejsca nad oceanem, w kon-
traście do zatłoczonego i głośnego miasteczka Pukhet, przeniosła 
nas do ośrodka na jakieś małej wysepce, gdzie dopłynęliśmy łodzią. 

Nie mieliśmy wtedy żadnego adresu hotelu. Po prostu wsiedliśmy 
na łódź, a na niej poznaliśmy parę, która gdzieś jechała. „Dobra, 
zabieramy się z wami”.

I rzeczywiście, dokładnie o takie miejsce nam chodziło. Później 
okazało się, że jest również magiczne, albowiem jako jedyne w tym 
rejonie nie zostało tknięte ostatnim tsunami. Właściciel, Holender, 
odprawiał jakieś czary, a gośćmi hotelowymi były dwie Polki, które 
potrzebowały uzdrowicielskich darów mojego chłopaka.

Bali, wyspa z moich marzeń
Następnie wylądowaliśmy w Malezji, na wyspie Langkawi. Stamtąd 
było tak blisko na Bali, że aż żal sobie było odmówić.

Cieszyłam się jak dziecko, kiedy wylądowałam na lotnisku. To 
było spełnienie jednego z moich marzeń.

Wróciłam na Bali jeszcze po paru latach i jeszcze bym wróciła. 
Tak tam pięknie.

Wyspa zachwyciła mnie kunsztem sztuk wszelkich. Jestem mi-
łośniczką piękna i zawsze potrafię docenić pracę rąk człowieka. Za-
kochałam się w  ich dekoracjach z drzewa, misternie rzeźbionych 
drzwiach, detalach i meblach. Tam wszędzie było pięknie, nawet 
skromna chatka miała królewskie drzwi wejściowe. Posągi, posążki, 
małe i duże, z kamienia czy gliny. Obrazy. Oni mają nawet wioskę, 
gdzie prawie wszyscy mieszkańcy malują. I  jak tu nie czuć się jak 
u siebie.

Nasze miejsce na Ziemi
Tak zrodziła się myśl: A może moglibyśmy tutaj zamieszkać?

Ta podróż okazała się również szukaniem naszego miejsca na 
Ziemi. Mieliśmy nawet dla siebie wizję, on był uzdrowicielem, ja 
nauczycielem Vedic Art. Wyobrażaliśmy sobie mieć ośrodek z warsz-
tatami rozwojowymi oraz pokojami na wynajem.

Już dzień później zatrzymaliśmy się w miejscu, które było tej wizji 
manifestacją. Sala, pokoje, basen, szkoła jogi. A właścicielka, która 
pojawiła się chwilę później, oznajmia, że musi wracać do Australii 
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i chce sprzedać ośrodek. Był w takiej cenie, że po sprzedaniu mojego 
mieszkania w Polsce, byłoby nas na to stać.

Wystarczyło tylko podjąć decyzję. Coś mi jednak nie pasowało. 
Za mało przestrzeni wokół, wolałam więcej natury, więcej luksusu, 
lokalizację nad oceanem, a i jakąś ciekawszą opcję finansową, bo po 
co tyle inwestować.

Dwa dni później zatrzymujemy się w hoteliku nad oceanem. Było 
pusto, cicho, przepięknie, bardzo luksusowo. Wokół tylko przyroda. 
Właściwie, to przyjechaliśmy na kawę. W hotelu była tylko jedna 
osoba, Anglik. Okazał się właścicielem hotelu. Od słowa do słowa, 
dowiedziałam się, że jest producentem kropli Bacha. Miał również 
swój udział przy założeniu firmy Aura Soma. Jak wiesz, byłam wów-
czas konsultantką Aura Soma. Hm, „przypadek”?

Właściciel szukał właśnie nowego zarządcy do swojego hotelu, 
do którego chciał dołączyć ofertę zajęć rozwojowych. Miał nawet 
domek dla nowego dyrektora. Jak myślisz, zaproponował mi pracę?

Tak. Jak wiesz, znałam tę branżę i miałam kwalifikacje, by wziąć 
tę posadę. Jednak nie podobała mi się wizja kierowania ośrodkiem 

– wolałam pracować bezpośrednio z ludźmi i na zajęciach. Rozdział 
hotelarski miałam już zamknięty, ale faktem jest, że była to manife-
stacja wszystkich dodatkowych elementów naszej wizji.

Kolekcja zachodów Słońca
Po Bali była Australia i podróż wzdłuż południowego wybrzeża, aż 
do Sydney.

Zabrałam ze sobą wspomnienie piękna natury, momenty za-
chwytu nad własną kreacją każdej z chwil. Wtedy nadal wszystko 
uzewnętrzniałam, ale umiałam oddawać się kontemplacjom nad bez-
kresem oceanu. Kolekcjonowałam zachody Słońca. Przy monumen-
talnych, mających po paręset lat drzewach, czułam się taka malutka. 
Były one niczym mędrcy przechowujący historie tych wszystkich lat. 
Uwielbiałam je przytulać i wsłuchiwać się w nie.

Taniec demonów
Oprócz tych wszystkich pięknych doświadczeń, podróż obnażyła 

nasze słabości. Wyszła moja chęć kontroli i dominacji. A gdy partner 
się ode mnie oddalał, czułam wręcz fizyczny ból ciała. Czułam się 
jak narkomanka uzależniona od jego miłości.

On znowu odsuwał się za każdym razem, kiedy wychodziła na 
powierzchnię jego nieuzdrowiona relacja z matką. A ja nieświadomie 
odgrywałam tę rolę. Czyli służyliśmy sobie nawzajem – każdy z nas 
miał demony, a te pokazały swoje oblicza.

Rozmawialiśmy o tym, staraliśmy się oboje coś zmienić. Ani ja, 
ani on nie umieliśmy tak naprawdę być w tej relacji w zdrowy sposób. 
Jest dla mnie teraz oczywistym, że połączenie, które mieliśmy było 
z jednej strony piękne, ale i chore. Żadne z nas nie zadbało o swoją 
suwerenność, osobną przestrzeń, do której moglibyśmy wracać. On 
jej potrzebował, choćby do medytacji, a ja byłam zbyt zaborcza.

Powiedział mi, że kiedy spotyka się ze swoją Duszą, ona jest naj-
ważniejsza. Mimo, że to rozumiałam, ten aspekt małej dziewczynki, 
która chce być najważniejsza, płakał i czuł się odrzucony.

Zdarzyło się to, co musiało się zdarzyć. Odszedł.
On, szybciej niż ja, zobaczył toksyczność naszej relacji. Wyfrunął 

dokładnie tak, jak wyfruwają ptaki z gniazda. Przez rok podrósł, 
wzmocnił się, uwierzył w siebie, zaczął pracować i kiedy przestał 
mnie potrzebować – odszedł.

Odszedł jak tylko znalazł kolejną przystań i nowych promotorów. 
Zaczął pracować pod skrzydłami znanego instytutu jako „kryształowe 
dziecko”.

To, co zostawiło dodatkową ranę to fakt, że nie oddał mi piętnastu 
tysięcy złotych, które za niego założyłam podczas wyprawy. Kiedy 
się o nie upomniałam, usłyszałam, że to wartość sesji uzdrawiania 
duchowego, które dla mnie robił. Wpadłam w furię. To tak jakby to, 
co ja dawałam z siebie nie miało żadnej wartości. Długo nosiłam 
w sobie żal. Nie miałam w sobie jeszcze mądrości z dzisiaj, więc bar-
dzo przeżyłam nasze rozstanie. Właściwie to chciałam wtedy umrzeć.



Wybieram życie
Chwilę później zdarzyła się sytuacja, w której mogłam dokonać 

wyboru, czy rzeczywiście chcę umrzeć, czy jednak zostać.
By ukoić roztrzaskane serce, pojechałam na odosobnienie sufickie 

do Hayata. Jeszcze przed zajęciami, w lesie ugryzły mnie w nogę dwie 
pszczoły. Wszystko zaczęło mnie swędzieć. Wsiadłam w samochód, 
by pojechać do apteki.

Po drodze zatrzymał mnie jeden z uczestników, okazał się studen-
tem medycyny. Zauważył, że musiałam mieć wstrząs po ugryzieniu. 
Spuchłam na całym ciele i zaczynałam się dusić.

Nie wiem jak to możliwe, ale tuż za lasem było pogotowie. Zabrał 
mnie tam bez zwłoki i wcisnął bez kolejki, bo moje życie rzeczywiście 
było zagrożone. Tam poczułam, że chcę żyć. Jeszcze nie wiedziałam 
jak, ale chciałam.

Zabrali mnie do szpitala. A stamtąd odebrało mnie trzech przy-
stojniaków, co potraktowałam za dobry znak na przyszłość.
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Święta medycyna?
Po dramatycznym rozstaniu z Arim ciągle tliła się we mnie nadzieja, 
że wrócimy do siebie, ale wszystkie znaki na ziemi i na niebie kiero-
wały mnie już w inną stronę.

Szukając ukojenia
Bardzo chciałam znaleźć ukojenie i odzyskać spokój. Pojechałam 
do Holandii na ceremonię z rutą stepową. Ruta to europejski odpo-
wiednik ayahuaski. Podobno to właśnie ją zażywali greccy bogowie, 
a nazywali ją ambrozją.

Nigdy w tym życiu nie pociągały mnie narkotyki, wręcz czułam 
paniczny strach, kiedy o nich myślałam. Nigdy żadnego nie zażyłam. 
Ayahuaska czy ruta są tak zwaną „medycyną” – pochodzą z roślin 
i od wieków były wykorzystywane przez szamanów do uzdrawiania 
i eksplorowania świadomości.

Nie widziałam w tym zagrożenia, ponieważ zawsze kierowały mną 
czyste intencje. Teraz chciałam głównie zaznać spokoju i ponownie 
poczuć siebie prawdziwą w bezwarunkowym szczęściu. Zawsze też 
w takich sesjach otwieram się na wszystko, co przychodzi. Ufam, że 
jest to ważna informacja na ten konkretny czas.

Kochana, zawsze będę przy tobie
Podczas sesji wrócił temat wewnętrznego dziecka.

Widzę siebie jako dziecko zanurzone w wodzie, mam otwarte 
oczy. Jest spokojnie i ciepło. Nie chcę opuszczać tego miejsca. To ja 
w łonie matki. Czuję, że nie chcę się narodzić. Słyszę myśli dziecka: 
Boję się życia i tego, że nie dostanę miłości.
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Z wielkim współczuciem popatrzyłam na siebie i obiecałam sobie, 
że będę się o siebie troszczyła, że dam sobie, tej małej dziewczynce 
całą miłość, której potrzebuje, że jestem już teraz jej ukochaną przy-
jaciółką. Dziecko się uspokoiło i zgodziło się narodzić.

Karmiłam ją piersią, widziałam, jak dorasta, cały czas zasilałam 
ją miłością i akceptacją. Widziałam jako piękną, radosną nastolatkę, 
następnie jako dorosłą osobę. Byłam pod jej wrażeniem. To ja, Dusza, 
byłam tą miłującą obecnością, zawsze obok.

Nagle otworzyłam oczy, byłam bardzo obecna. Patrzyłam na sufit, 
na którym tańczyły fraktale. Wszystko było ze sobą połączone. Roz-
płynęłam się w obecności, napełniałam się chwilą, a ta była doskonała.

Bardzo dobrze czułam swoje ciało, było mi w nim idealnie. Mia-
łam w sobie totalne poczucie akceptacji, jasność widzenia. Czułam 
całą sobą prawdę tej chwili i  spełnienie. To chwila, o której piszą 
oświeceni. To moment, w którym czujesz się pełna i naturalna.

Zobaczyłam jaka jestem naprawdę, jaką mam w sobie miłość, 
spokój, akceptację, klarowność, dary uzdrawiania.

W tym samym momencie zobaczyłam, jak widzę siebie w umyśle. 
Współczułam sobie. Zobaczyłam, jak umysł tworzy coś, co nie jest 
naturalne. Więzi nas. Doświadczyłam stanu bez umysłu, a w takim 
stanie mogłam dostrzec wyraźnie iluzje i maski.

Obok siedział inny uczestnik ceremonii. Widziałam, jak zapętlił 
się w umyśle, coś bełkotał. Mówię mu, by przestał udawać, że to nie 
jest on. Poczułam, jak jest odcięty od siebie, był w więzieniu własnej 
głowy i wyobrażeń.

Nic zewnętrznego nie mogło naruszyć tego stanu, w którym byłam. 
Ta chwila była wiecznością. Nie potrzebowałam niczego. Kiedy przy-
wołałam Duszę Adriana, poczułam, że jego również nie potrzebuję.

Zobaczyłam, że każdy jest wolny i swobodny jak ptak. Jak mo-
głabym ograniczać czyjąkolwiek wolność. Jak mogłabym chcieć go 
zatrzymać, gdy sama nie chciałabym być zatrzymywana. Pożegnałam 
się z nim i puściłam wolno.

Cieszę się, że obie moje intencje się spełniły. Znacznie łatwiej 
było mi dalej żyć. Choć uczucie błogości wprawdzie z  czasem 

zanikło i wróciłam do normalnego ludzkiego stanu, nic nie było 
już takie samo.

Cień „święte j” medycyny
Opisując moje doświadczenia z różnymi substancjami nie oznacza, 
że do nich zachęcam. To była moja droga. Niczego nie żałuję, bo 
w tamtym czasie one mi pomogły. Kiedy się na nie decydowałam 
moją intencją zawsze było samopoznanie, poszerzenie świadomości 
lub uzdrowienie.

W ciągu parunastu lat doświadczyłam ich tylko paru. Każda z sesji 
spełniła swoją rolę, pomogła mi połączyć się z własnym pięknem 
i  rzeczywiście miała aspekt uzdrowicielski. Szybko zrozumiałam 
jednak, że ten sposób nie może być moją drogą do oświecenia. Po-
traktowałam te doświadczenia, jako ważne momenty przypomnienia 
mojego naturalnego stanu, tego, że bycie spełnionym bezwarunkowo 
jest absolutnie możliwe. Poczułam, że bezwarunkowość oznacza 
również, że mam nie wywoływać tego stanu żadnymi substancjami 
zewnętrznymi.

Mój wybór był tym łatwiejszy, gdyż miałam okazję poznać wiele 
osób, które utknęły w ceremoniach wszelkiego rodzaju, czy to ayahu-
aski, czy w psychodelikach. I mogę szczerze stwierdzić, że tą metodą 
nie doświadczysz wolności. One również mogą stać się zapętleniami.

Dlaczego psychodeliki mogą być groźne?
Stany, których się doświadcza w trakcie takich sesji, mogą uzależniać. 
To fakt, poszerza się momentalnie świadomość, czujesz i widzisz wię-
cej, jak wszystko oddycha i żyje, jest ze sobą połączone, często towa-
rzyszy temu odczucie rozpierającej miłości, błogości i wielogodzinny 
stan ekstazy. Można podróżować po wymiarach, dziwnych światach, 
doświadczać kreacji bez ograniczeń tego ciała. Przeżyłam to wszystko.

Samą intencją tworzyłam galaktyki, bawiłam się kolorami, wypeł-
niając nimi wszechświaty. Widziałam jak obrazy, które malowałam 
są żywe i mogłam rozmawiać z nimi, a te się zmieniały na moich 
oczach. Czułam nieopisaną jedność ze wszystkim, co istnieje.
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Podczas sesji można też się skonfrontować z tym, co nas zniewala. 
Najtrudniejsze, co przeżyłam to zapętlenie w umyśle. Miałam wra-
żenie, że zwariowałam i że nigdy nie wydostanę się z mojej głowy. 
Zobaczyłam wyraźnie, jak łatwo wypadałam ze stanów błogości 
w świat myśli, jak momentalnie wytrącały mnie ze stanu nirwany 
i zabierały w swój świat. Umysł też stale podważał moje mistyczne 
doświadczenia i miałam wrażenie, że robił wszystko, bym ich nie 
doświadczała.

Nie dziwne, podczas stanów kosmicznej świadomości umysł 
i wszystkie głosy aspektów po prostu znikają. Musiałam przypomi-
nać sobie po co tam jestem i tak wracałam do bycia obserwatorem.

◊◊◊

Kiedy po sesji wraca się do naszej ziemskiej, pełnej ograniczeń rze-
czywistości, kontrast jest często tak dramatyczny, że można się czuć 
nawet bardziej zagubionym i zdezintegrowanym, niż przed sesją. 
Dlatego wielu adeptów substancji psychodelicznych i medycyny cią-
gnie do kolejnej sesji, a tak zaczyna się uzależnienie.

Bacznie obserwowałam, jak radzą sobie w życiu osoby, które re-
gularnie uczestniczą w sesjach z medycyną. Są tacy, którzy mimo 
kosmicznych stanów świadomości podczas sesji, w życiu codzien-
nym są nadal więźniami swoich nieuzdrowionych aspektów, emo-
cji i wewnętrznych demonów. Trudno nazwać ich życie przejawem 
zintegrowanego, ucieleśnionego Mistrzostwa.

Znam szamana, który mimo, że początkowo pięknie służył swoim 
przewodnictwem, zbłądził. Zaczął wykorzystywać ceremonie ayahu-
aski do swoich celów i ostatecznie stworzył sektę z jawnie toksycz-
nymi układami pomiędzy nim a grupą, którą do siebie przywiązał.

Duchowe makyo
Substancje psychoaktywne, święta medycyna to według mnie na-
rzędzia eksplorowania świadomości, zewnętrzny stymulator wyż-
szych stanów świadomości, od użycia których zależy czy odczuwa 

się szczęście. Dlatego zostawiłam je wszystkie, jak wszelkie inne 
stymulatory i narzędzia.

Mistrz Adamus mówi o nich makyo, duchowe bzdury. Już o nich 
wcześniej wspominałam. Na drodze do swojego suwerennego Mi-
strzostwa przychodzi taki czas, kiedy wychodzi się ze wszystkich 
narzędzi: kart, magii, afirmacji, ceremonii, kryształów, duchowych 
gadżetów, guru, nawet aniołów i przewodników duchowych. Zosta-
jesz tylko ty i twoja boska świadomość. W niej ostatecznie znajdziesz 
każde spełnienie, każdą odpowiedź, wszystko za czym tęsknisz i jak 
pragniesz się czuć.

◊◊◊

Nie oceniam tych zabaw w duchowość, bo sama je zaliczyłam. Kiedy 
rozmawiam z dojrzałymi adeptami duchowymi chyba każdy z nich 
miał taki okres fascynacji wszystkim, co duchowe. To nic złego, to 
ważny czas poszukiwań „Świętego Graala”, do momentu aż się zmę-
czysz, nasycisz i przestaniesz szukać.

Obecnie w oferowanej na rynku duchowości jest wszystko. Wiele 
z  tego, to ślepe uliczki. Są i  fałszywi guru, samozwańczy mistrzo-
wie, uzależniające wróżki, oderwane od rzeczywistości channelingi 
kosmitów, czy szarlatani. W istocie ci rzekomi „uzdrowiciele” nie 
wiedzą choćby czym jest czysta energia i  co tak naprawdę robią 
swoim pacjentom.

W owych ślepych uliczkach można utknąć na lata, a nawet życia. 
Kieruj się więc zawsze swoją mądrością. Nie zawieszaj się na niczym 
zewnętrznym, a będziesz wolny.



Czwarte Życie: 
Czas uzdrawiania
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Przygotowanie 
do nowej roli
Miłosne turbulencje zawsze okazywały się dla mnie momentami 
zwrotnymi. Jestem i za nie wdzięczna, bo choć były to bolesne do-
świadczenia, dzięki nim nie mogłam uciec przed sobą i  tym, co 
pragnie mojej uwagi. To odzywało się moje wewnętrzne, chorobliwie 
łaknące miłości dziecko.

Nie miałam wątpliwości, że miłości, której pragnę nie dostanę, 
póki sama sobie jej nie dam. Przypominałam sobie również, że ta 
Duża Ja, kocha mnie bezgranicznie i bezwarunkowo.

Długo uczyłam się otwierać na miłość mojej Duszy do mnie. 
Nie przychodziło mi to łatwo. Nadal pragnęłam być w relacjach 
oraz miałam tendencje warunkować moje samopoczucie uwagą, jaką 
obdarzali mnie partnerzy.

Rozstając się z Arim zaczęło się moje kolejne, już czwarte życie. 
Symbolem nowego była zmiana nazwiska. Cieszyłam się, że mogę 
zostawić nazwisko po mężu, a ponieważ nie chciałam wracać do 
panieńskiego, wybrałam swoje własne, Karima. Było to właściwie 
moje imię duchowe, które przybrałam rok wcześniej. Ale tak dobrze 
oddawało nową mnie, że zgłosiłam je w urzędzie i stało się oficjalnie 
nazwiskiem.

Miałam trzydzieści sześć lat i po raz pierwszy w życiu postawiłam 
siebie na pierwszym miejscu.
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Teraz ja
Zaczęłam spędzać ze sobą dużo czasu, nie zapełniałam wolnej prze-
strzeni nowymi pasjami czy zajęciami. Chodziłam do uzdrowicieli. 
Szukałam wsparcia. Do tej pory to ja zawsze je dawałam. Teraz 
uczyłam się je przyjmować.

Dużo pisałam – chciałam zobaczyć, co myślę na swój temat, co 
w sobie lubię, a co jeszcze odrzucam. Nadal często wypełniał mnie 
smutek, kiedy myślałam o byłym chłopaku, ale wraz z pojawiającą się 
mądrością przychodziła akceptacja i wdzięczność za to doświadczenie.

Zrozumiałam, że muszę zadbać o swoją przestrzeń i nawet gdyby 
ktoś się pojawił w moim życiu, mam nauczyć się być szczęśliwa bezwa-
runkowo, sama ze sobą. Podjęłam też decyzję, że kończę z chłopcami. 
Dwaj poprzedni partnerzy byli dużo młodsi. Łatwiej było mi w takich 
relacjach, ponieważ wykorzystywałam swoją przewagę w materii. Czę-
sto też ich dominowałam. Teraz otworzyłam się, by być z mężczyzną.

Już wiesz, że my Kreatorzy tworzymy mocą intencji. A jeśli czegoś 
mocno pragniesz, musi się to prędzej czy później spełnić.

Czego pragnę
Napisałam kolejny list, w którym określiłam moje priorytety i naj-

skrytsze marzenia.
Nadal na pierwszym miejscu stawiałam uczucie bezwarunkowego 

szczęścia. Pragnęłam umieć popatrzeć na siebie w  lustrze, czując 
miłość i uwielbienie. Obiecałam sobie słuchać siebie, podszeptów 
serca i  szanowania moich granic, mówić otwarcie o tym, co czuję, 
zwłaszcza kiedy coś mi nie pasowało. Uwierz, to było dla mnie wiel-
kie wyzwanie. Nie byłam dobra w mówieniu o uczuciach.

Pragnęłam mieć doskonały kontakt ze sobą. Wiedząc, że mam 
problem z przyjmowaniem, dałam intencję, że od dziś przyjmuję 
bez poczucia winy.

Chciałam poczuć, jak moja wewnętrzna kobieta czuje się bez-
piecznie w ramionach wewnętrznego mężczyzny i by objawiło się 
to na zewnątrz.

Wsparcie Archaniołów
Byłam pełna nadziei i przepełniona uczuciem, że mam w tym pro-
cesie wsparcie i opiekę. Poczułam wręcz obecność Archaniołów, którzy 
przybyli mi z pomocą.

Wtedy natchnęło mnie, by spisać to, co chcieli mi przekazać.

Witaj ukochana Karimo,  
Nie wątp w to, co słyszysz i czujesz. To test twojej wiary w samą 
siebie, w intuicję. 
Tak, właśnie do ciebie mówimy. 
Bądź czujna, skupiona, wejdź do serca. Wzmocnimy twoje połą-
czenie, byś mogła być kanałem dla Energii Boga. 
Uzdrawianie ma być twoją służbą, spełnieniem, nasza Siostro. 
Jesteś jedną z nas. Masz nasze wsparcie. Bóg jest z Tobą. 
Twoje obecne przeżycia mają kształtować ciebie i przygoto-
wać do nowej roli. Ta kobieca, delikatna energia, ma pomóc 
ci uwrażliwić się na odbieranie, aktywowanie, na przepływ 
energii w tobie, przez ciebie, dla ciebie i innych. 
Przy tym piękniejesz i stajesz się taką kobietą, jaką zawsze 
pragnęłaś być, dla radości twojej, otoczenia i twojego przyszłego 
partnera. 
Ukoimy twoje serce po stracie Adriana. Uwierz, tak miało być, 
sama tego chciałaś. Dzielnie uczysz się lekcji miłości. Cudnie. 
Pomożemy ukierunkować energię. Teraz nieco się miotasz.

Na pytanie do Archaniołów jak objawia się Miłość do siebie samej, 
usłyszałam:

Zobaczysz swoje odbicie w oczach każdego człowieka. Zapra-
gniesz ich szczęścia, bo tego samego chcesz dla siebie. Będzie 
wylewała się z ciebie miłość, bo jesteś niczym innym jak Miłością, 
która nie ma końca. Ta przepełnia cię i musi mieć ujście. Tak 
zaczyna się prawdziwa służba dla innych.
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Usłysz wołanie dziecka, daj mu wszelkie dobro, o które prosi. 
Spełniaj prośby swojego wewnętrznego dziecka. Prowadzimy 
ciebie do spełnienia. Pamiętaj o nim, nie zapominaj. Podaruj mu 
codziennie uwagę, gest, przyjemność, miłość. Zawsze. 
Zaufaj, wszystko dzieje się tak, jak ma się dziać, jak chce Bóg, 
jak ty chcesz. Ty prowadzisz, ty, Karima, cudna, uwielbiana 
przez Pana. 
 
Jaka jest Karima? − zapytałam. 
 
Jest jak ON. Niezmierzona, nieograniczona, wolna, swobodna, 
lekka, dobra, serdeczna, hojna, wesoła, kocha dzieci, jest Duszą 
towarzystwa, uwielbia tańczyć i wygłupiać się jak dziecko.

◊◊◊

Nie musiałam długo czekać, by moje intencje zaczęły się manifesto-
wać. Już po paru miesiącach pojawił się nowy mężczyzna, tym razem 
naprawdę mężczyzna, prawdziwy Adonis. Piękniejszego nie miałam. 
Idealnie do mnie pasował fizycznie. Był dojrzały, również w trakcie 
podróży samopoznania. Mieszkał daleko, siedemset kilometrów ode 
mnie, co nam służyło i pozwalało zachować swoją przestrzeń.

Mnóstwo pięknych chwil, zupełnie w innej jakości niż z poprzed-
nim partnerem. Nie było nawet szans na podobną dynamikę, bo 
Adonis, był zbyt osadzony w sobie i dla siebie, by na taką pozwolić.

Byliśmy ze sobą rok, również planowaliśmy wspólny dom. Ale 
podskórnie wiedziałam, że nie był na mnie całkowicie otwarty. On 
również miał swoje nieuzdrowione fragmenty, które nie ułatwiały 
mu zaufać i wejść głębiej.

Swoim zachowaniem w stosunku do mnie wyzwalał ponownie 
moje zranione dziecko, ale radziłam sobie z tym znacznie lepiej niż 
poprzednio.

Pamiętam, kiedy powiedział: Adrianko, ja tej pustki w tobie nie 
jestem w stanie niczym zapełnić.

Rozstałam się bez żalu, bogatsza o cenne doświadczenie. Zro-
zumiałam, że nawet jeśli ktoś podoba się nam fizycznie i wydaje się 
ideałem, ale nie ma prawdziwego połączenia na poziomie serca, ciało 
nic nie znaczy. Tak czy inaczej, był idealny dla mnie na tamten czas. 
Pomógł mi jeszcze bardziej przekierować się na siebie.
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Uzdrawianie  
rekonektywne
Równolegle z nową miłością spełniły się słowa Archaniołów, zapo-
wiadające nową rolę. Rzeczywiście zostałam przygotowana do roli 
uzdrowiciela.

Przypomniałam sobie, jak mnie samej pomogło uzdrawianie reko-
nektywne i jakim przełomem była sesja Podłączenia, Reconnection. 
Zapragnęłam nauczyć się tej metody i już miesiąc później byłam po 
seminarium w Pradze, u Erika Pearla.

Zostałam praktykiem uzdrawiania rekonektywnego. Jestem do 
dziś, choć teraz znacznie rzadziej robię sesje.

Bardzo spodobała mi się filozofia tej formy uzdrawiania. To nie ja 
uzdrawiałam, ja jedynie pozwalałam na uzdrowienie. Miałam być obec-
nością i obserwatorem tego, co miało miejsce. Uzdrawianie działało 
na zasadzie intencji powrotu do równowagi, przyniesienia tego, co jest 
komuś najbardziej potrzebne. Ważny w tym procesie był brak ocze-
kiwań i otwartość na to, jak będzie chciało objawić się uzdrowienie.

W trakcie sesji mocno czułam przepływająca przeze mnie energię. 
Moje ręce tańczyły nad ciałami pacjentów, zawsze wiedziały, gdzie 
zostać dłużej. Sami pacjenci mieli niezwykłe odczucia, często wi-
zje, taniec kolorów przed oczami. Czuli obecność istot świetlistych. 
Niektórzy dostawali przekaz, czasem przychodził Jeszua lub inni 
Mistrzowie.

Robiłam również sesje na odległość. Raz zdarzyło się, że pod-
czas sesji dla chorej leżącej w  szpitalu, ozdrowiała również jej 
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współlokatorka, choć nie była świadoma, że jej koleżanka poddawała 
się zdalnemu uzdrawianiu. Obie szybko wyszły ze szpitala.

◊◊◊

Byłam świadkiem cudów, dużych i małych. A zdarzały się one już 
na samym początku. Jak widać było bez znaczenia, że nie miałam 
doświadczenia, bo nie ja uzdrawiałam. Jak zwykle pełna entuzjazmu 
od razu zaczęłam dzielić się ze wszystkimi moją nową pasją. Podczas 
Vedic Art zaproponowałam uczestnikom zajęć, że zrobię dla nich 
grupową sesję uzdrawiania.

Robiłam to, co zawsze. Po prostu byłam i machałam intuicyjnie 
rękoma. Jedna z dziewczyn wstała i stwierdziła, że przed sesją miała 
problem z biodrem, a przez to z chodzeniem. Po około dziesięcio-
minutowej sesji, stała prosto, a ból zniknął.

Uzdrawiając innych, uzdrawiałam siebie
Byłam zachwycona moją nową pracą. Była lekka i przyjemna, a ja 
sama na niej korzystałam. Czułam, że doświadczam uzdrawiania na 
każdym poziomie. Wychodziło na powierzchnię dużo demonów, sta-
re emocje, złość, smutek, poczucie odrzucenia, osamotnienie. Pracując 
ze światłem, stały się widoczne. Nie walczyłam z nimi. Wiedziałam, 
że mam pozwolić, by wyszło wszystko, co chciało wyjść i  tak jak 
uczyłam moich pacjentów, by przyjęli uzdrowienie, ja również otwie-
rałam się na samo się dziejący proces uzdrawiania. W ten sposób 
wiele z demonów zaczęło się rozpuszczać i integrować.

Skończyło się też procesowanie i mentalne analizowanie moich 
słabości. Zrodziło się zaufanie. Zeszłam sobie z drogi i pozwoliłam, 
by zajęła się tym ta część mnie, która wie, gdzie potrzebuję wsparcia.

◊◊◊

Praca była lekka, bo wiedziałam, że nie odpowiadałam za efekty, 
zależały one od gotowości pacjenta na uzdrowienie. Zdarzało się, 

że ktoś miał poprawę w zdrowiu, ale ta mijała. Jak wiemy nasze 
ograniczenia często nam służą. I póki mamy z nich korzyść i póki 
nie zdecydujemy, że rzeczywiście pragniemy zmiany, poprawa nie 
przyjdzie, albo będzie chwilowa.

Moim zadaniem było zaprosić moich pacjentów, by zaufali proce-
sowi i poddali się samym sobie, swojej własnej energii, która wiedziała 
co jest dla nich potrzebne.

Jak Kaszpirowski
Zachęcona magią zaczęłam podróżować po Polsce, dawać wykłady 
o uzdrawianiu rekonektywnym i połączeniu. Robiłam grupowe sesje 
uzdrawiania i czułam się nieraz jak Kaszpirowski.

Sale wypełniały się ludźmi, a raz przyszło ponad pięćdziesiąt osób. 
I zawsze działy się cuda. Ludzie wychodzili w błogostanie. Niektórzy 
płakali, a ci bardziej receptywni mieli wiele odczuć w ciele, czasem 
mimowolnie się kołysali, ruszały się ich głowy i ręce.

Zauważyłam, że sala wypełniała się światłem jeszcze przed roz-
poczęciem spotkania. Jakby sama intencja bycia w energiach uzdra-
wiania rekonektywnego tworzyła przestrzeń, wymiar rzeczywistości, 
gdzie uzdrowienie następowało szybciej i każdy dostawał dawkę tego, 
na co był otwarty.

Nie miało znaczenia, że spotkanie prowadziłam sama. To nie ja 
uzdrawiałam. Liczyła się moja obecność i ufność dla tego magicznego 
procesu. To był wspaniały czas.

Pracowałam ponad rok jako uzdrowiciel i poznałam moc tej ener-
gii. Dlatego też postanowiłam zgłosić się do Erika Pearla i zapropo-
nowałam mu pomoc w organizacji pierwszego seminarium w Polsce.

Jeszcze bardziej się zaangażowałam, a dzięki autentycznym do-
świadczeniom moich „klientów”, udało mi się zebrać na seminarium 
ponad sto osób.

Organizatorzy nieco się dziwili, kiedy widzieli jak serdecznie 
witam się prawie z każdym uczestnikiem seminarium. Ja po prostu 
ich wszystkich osobiście poznałam i wielu z nich miało ze mną 
indywidualną sesję.
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Ponowne połączenie , Reconnect ion
Robiłam również sesję połączenia. Dla przypomnienia, to ta której 
sama doświadczyłam parę lat wcześniej, a podczas której spotkałam 
się po raz pierwszy ze swoją Duszą.

Wtedy zdałam sobie sprawę, że sesja przebiegła u mnie w sposób 
wyjątkowy, mało bowiem kto miał tak mistyczne doświadczenia. Co 
oczywiście nie znaczyło, że inni, którzy nic nie poczuli, nie doświad-
czyli połączenia. Po prostu, nie byli świadomi tego, co się zdarzyło, 
a zdarzyło się na pewno.

Sesja połączenia jest aktem poddania się swojej Duszy. To najważ-
niejsza rzecz, którą zrobi człowiek na swojej drodze przebudzenia. 
Ja zrobiłam to po raz pierwszy mówiąc: Boże, rób ze mną co zechcesz. 
Chcę być wolna, a Ty wiesz, jak mam to osiągnąć. Po takim akcie pod-
dania musi nastąpić zmiana. Sesja jest tylko pretekstem, może nawet 
czymś bardziej dla umysłu, który potrzebuje rytuałów. Ten aspekt 
człowieka, który jest w podróży łatwej przyjmie i otworzy się, jeśli 
coś zrobi i za to zapłaci.

◊◊◊

Sama sesja nie jest niezbędna, bo w tym procesie chodzi o  twoją 
gotowość i otwartość, by się ze sobą połączyć. Mam całe zeszyty 
zapisków, co przeżywali moi pacjenci na stole i co działo się z nimi 
potem. Jedna dziewczyna po połączeniu poczuła się całkowicie prze-
mieniona. Tym samym wniosła do domu nową wibrację, z której 
skorzystał jej mąż. Dzięki niej bez trudu zostawił alkohol.

Po połączeniu może nastąpić wiele zmian. Ludzie wychodzą 
z  toksycznych relacji, zostawiają pracę, której nie lubili, zaczynają 
widzieć dla siebie nową drogę, znacznie bardziej w rezonansie do 
nowego stanu. To nie znaczy, że są od razu oświeceni, ale prostuje 
się dla nich droga do oświecenia.

W moim odczuciu taka sesja może być dla niektórych począt-
kiem podróży przebudzenia, a dla innych jej zwieńczeniem. To 
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sesja przebudzenia do swojego Mistrzostwa, otworzenia się na we-
wnętrzne prowadzenie. Dlatego efektem jest często lepsza intuicja, 
poczucie, że nie jest się już samemu. Tak przynajmniej ja zaczęłam 
się czuć.

To ja trzymam ster
Nie zapomnę snu, który miałam zaraz po moim połączeniu.

Jadę autobusem. Autobus staje. Słyszę brawa. Odwracam się i wi-
dzę mnóstwo ludzi. To oni bili brawa i bili je dla mnie. Wtedy zdałam 
sobie sprawę, że siedzę za kierownicą. Wow, to ja kieruję! Zawsze 
kierowałam, ale nieświadomie. Podjęłam decyzję, od teraz świadomie 
przejmuję ster. Od tego dnia jestem kierowcą mojego autobusu.

Wszystko jest dla mnie teraz oczywiste. Ci wszyscy ludzie, to ja 
sama, z innych wcieleń i czasoprzestrzeni. Jestem tą cząstką Jaźni, 
która zdecydowała się wyzwolić jako pierwsza, a swoim przebudze-
niem pokazuję drogę wszystkim cząsteczkom Jaźni, z której pochodzę. 
Tym samym i one wracają do Domu.

Statek Matka
Adamus również mówił pięknie o  tym procesie. Przyrównał na-
sze wcielenie do Statku Matki, który krąży nad wszystkimi życiami 
i wysyła sygnał do wszystkich wcieleń: Czas do Domu. Statek Matka 
zabiera ze sobą każde wcielenie, choćby było ono esencją mroku, 
zagubionym narkomanem, bezdomnym, władcą czy magikiem, który 
zmienia metal w złoto.

Pamiętaj, że jeśli to czytasz i czujesz, że jesteś gotowy na wolność 
w tym życiu, ty jesteś tym wcieleniem. Nie wywyższaj żadnego innego, 
pozornie bardziej rozwiniętego czy przyszłego Mistrzowskiego prze-
jawu ciebie. Ja miałam ten kompleks i myślałam, że muszę najpierw 
stać się super człowiekiem i dopiero wtedy brama do oświecenia 
będzie dla mnie otwarta.

Dzięki mądrości, którą usłyszałam od oświeconych, zrozumiałam, 
że posiadanie super mocy nie jest jednoznaczne z byciem oświeconym. 
Istnieją bowiem przejawy ciebie, twojej Jaźni, które już teraz chodzą 

po wodzie i materializują, ale nie oznacza to, że mają pełną świado-
mość tego, kim są.

Oświecenie to odpowiedź na pytanie „kim jestem”. A zdolności, 
choćby manifestacji czy podróży w czasie, rzeczywiście przyjdą na-
turalnie, ale nie kiedy są celem samym w sobie.
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Rok 2012
Podejrzewam, że jeśli jesteś od dłuższego czasu na duchowej ścieżce, 
oczekiwałeś jakiegoś wielkiego wydarzenia związanego z rokiem 2012. 
Rokiem, w którym kończył się kalendarz Majów.

Jedni zapowiadali koniec świata, inni trzy dni ciemności, jeszcze 
inni globalną transformację.

Opowiedziałam wcześniej moją wyprawę do Gwatemali i to, co 
o 2012 mówił Don Alejandro, Głowa Starszyzny Majów. To rzeczy-
wiście miał być czas globalnej transformacji.

Nie było we mnie żadnego lęku. Spędziłam ten rok spokojnie, 
głównie ze sobą. Dużo też podróżowałam.

Warsztaty Pełni Życia na Goa
Z nowym rokiem odważyłam się zorganizować moje autorskie warsz-
taty w Indiach. Nie był to Vedic Art, a połączenie wielu różnych pro-
cesów, które wcześniej poznałam. Ponieważ mi samej one pomogły, 
wkomponowałam je w pięciodniowe warsztaty.

Plany planami, a zajęcia ostatecznie same się poprowadziły. Klu-
czem było iść za tym, co się pokazywało w danym momencie.

Najlepiej zapamiętałam proces, w którym uczestniczki miały 
namalować na ciele drugiej osoby jej marzenia. Wcześniej każda 
namalowała swoją mandalę mocy. Zdumiewające było, że charakter 
mandali i obrazu na ciele był zadziwiająco spójny. Uwieczniłyśmy to 
na sesji zdjęciowej, a potem radośnie, pomalowane od stóp do głów, 
poszłyśmy na plażę i do wioski.

◊◊◊
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Jeśli znasz Arambol na Goa to wiesz, że takie widoki to nie jest 
coś szczególnego. To miejsce przyciąga kolorowych ludzi od czasów 
hipisów. Nie widziałam takiego drugiego na świecie. O zachodzie 
Słońca schodzili się ludzie z całej wioski, przynosili bębny, grali i tań-
czyli. Artyści z całego świata sprzedawali swoje rękodzieło. Akrobaci 
ćwiczyli układy, inni jogę.

Arambol to miejsce, gdzie odbywa się wiele warsztatów rozwo-
jowych i  jest wiele szkół jogi. Znałam je z pierwszej wyprawy do 
Indii, dlatego tu wróciłam. Wróciłam również po czterech latach, już 
z synkiem, ale wtedy byłam zawiedziona, bo klimat, który kochałam 
zniknął. Dziś nie poleciłabym tam wyjazdu.

Rejs katamaranem w Tajlandii
Po warsztatach pojechałam sama do Tajlandii, tym razem do 

Bangkoku, którego jeszcze nie znałam. Miałam się tam spotkać 
z grupą chłopaków, by wyruszyć z nimi na rejs katamaranem wokół 
wybrzeży i wysepek południowej Tajlandii.

Skąd tyle we mnie odwagi? Chyba po tacie. A, nie wspomniałam 
ci, że tato mój był kiedyś przewodnikiem turystycznym. Obserwowa-
łam go jak prowadził grupy, jeszcze kiedy byłam małą dziewczynką. 
Nie wspomniałam również, że po tym jak spędziłam dwa miesiące 
w Paryżu, poszłam do biura podróży i zgłosiłam się na pilota po 
Paryżu właśnie. Miałam wtedy dwadzieścia jeden lat. Wcześniej na 
studiach zrobiłam stosowne uprawnienia.

Wow. Nawet dziś jestem pełna podziwu dla siebie. Zwłaszcza, że 
moje grupy liczyły czasem siedemdziesiąt osób, a ja jakoś wszystko 
ogarniałam. I to w czasach, kiedy nie było komórek.

Wprawdzie raz zgubiłam po drodze uczestnika, ale wysłałam paru 
członków wycieczki na poszukiwania i znaleźli go w barze na rynku. 
Jak wyznał później odnaleziony, nie przejął się, bo miał paszport i był 
gotowy sam wrócić do Polski. Zdarzyło się to podczas zwiedzania 
Pragi, którą odwiedzaliśmy na trasie do Francji. No, było wesoło. A ja 
widać już wtedy wprawiałam się w przewodzeniu.

Wsiąść do pociągu byle jakiego…
Wracając do samotnej podróży po Bangkoku. Odkryłam, że je-

stem w stanie poczuć się swobodnie w każdym nowym miejscu po 
dwóch dniach. Wtedy już wiem, jak się poruszać po mieście. Łatwo 
przychodzi mi połączenie się z energią miejsca, wchodzę w swoisty 
flow, a w efekcie nie zdarzają mi się przykre niespodzianki.

Często nowe miejsca, choćby tak jak kiedyś Paryż, gdzie studio-
wałam, zwiedzałam po prostu wsiadając byle gdzie i wysiadając byle 
gdzie. Potem się dowiadywałam, gdzie jestem. Najczęściej tam, gdzie 
wcześniej chciałam trafić. Trudno mówić żebym się gubiła, albowiem 
często nie miałam określonej destynacji.

Polecam taką metodę zwiedzania, zwłaszcza jak się ma więcej 
czasu. Można dzięki temu zobaczyć miejsca, których w życiu nie zo-
baczyłby turysta. Ale oczywiście i ja byłam turystką, więc zaliczałam 
również świątynie, pałace i centra handlowe.

Po kolejnych dwóch dniach mogę oprowadzać grupy. Naprawdę. 
Chłopaki z wyprawy tajlandzkiej wszędzie za mną grzecznie chodzili.

Świątynie Angkor Wat
Korzystając z okazji pojechałam również do Kambodży. Było to 

jedno z moich marzeń. Chciałam zobaczyć świątynie jak z filmów 
Indiana Jones lub Tomb Rider. Może kojarzysz? Kamienne świątynie, 
których ściany są obrośnięte korzeniami drzew i lianami.

Ponownie, jedyne takie miejsce na Ziemi. Książka ta nie jest 
w prawdzie przewodnikiem turystycznym, ale serdecznie polecam 
zwiedzić wszystkie świątynie Angkor Wat.

Była to moja pierwsza tak daleka samotna podróż. Najczęściej 
nie przygotowuję się szczególnie, nie sprawdzam też wszystkiego 
z wyprzedzeniem. Decyzje podejmuję na bieżąco, już na miejscu, na 
przykład, by wynająć taxi na parę dni, by obwiozła mnie wszędzie, 
gdzie rzeczywiście warto pojechać. Dzięki temu dużo zobaczyłam, 
komfortowo, bezpiecznie, choć przyznam – nie najtaniej.
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◊◊◊

Decyzja, by wybrać się z grupą ośmiu chłopaków na katamaran też 
była dość oryginalna. Opokę znalazłam w znajomym, który był z mo-
jej bajki i wiedziałam, że z nim nic mi się nie stanie. A przebywanie 
z tyloma mężczyznami na najpiękniejszych morzach i plażach świata 
to czysta zabawa i ciekawe doświadczenie.

Od dawna nie miałam styku z  ludźmi, którzy nie są z mojego 
świata. Dzięki temu mogłam poobserwować gatunek męski w róż-
nych niecenzuralnych sytuacjach i rozszerzyć swoje horyzonty.

Podczas rejsu dołączyła do nas moja koleżanka. Wśród załogan-
tów znalazła miłość, z której narodziła się córeczka. Ja zadowoliłam 
się samą podróżą.

◊◊◊

Zapamiętałam z  tej wyprawy jeden szczególny dzień. Miałam ze 
sobą farby do malowania ciał i wiedząc, jak ciekawe to może być 
doświadczenie, zaproponowałam byśmy wszyscy się nawzajem po-
malowali. Mieliśmy intuicyjnie malować symbole, które oddawałyby 
nasz charakter.

Podróżowali z nami dwaj starsi panowie. Kiedy jednak ich buzie 
i ciała wypełniły rysunki, zobaczyłam w nich szczęśliwych, beztro-
skich chłopców. Wyznali, że od dawna nie czuli takiej radości i był 
to dla nich najfajniejszy dzień rejsu. Inny chłopak, który udawał 
macho, miał namalowane na połowie klatki ozdoby wojownika, a na 
drugiej kwieciste ornamenty. I  taki właśnie był, pozornie twardy, 
a tak naprawdę ciepły, powiedziałabym, wręcz „kobiecy” mężczyzna.

Czym jest piękno?
Ktoś kiedyś powiedział, by raczej nie zaczynać żeglowania od Taj-
landii, bo każdy kolejny rejs nie będzie już tak zaskakujący i piękny. 
Rzeczywiście, byłam w miejscach jak z widokówek: woda przeźroczy-
sta, lazurowa, białe piaski. Czyste piękno. To było moim pokarmem.

A tak przy okazji. Nie tak dawno temu zmieniłam zupełnie moją 
perspektywę na to, czym jest piękno.

Jak myślisz, czy piękno, które czujesz, jest rzeczywiście wywołane 
tym, co widzisz? Skąd ono pochodzi i czym ono jest?

Czy zauważyłeś, że w momentach, gdy czymś się zachwycasz, 
chłoniesz na przykład niezwykły pokaz światła, chmur na niebie 
o zachodzie słońca i ich odbicie w oceanie, masz wrażenie, że jesteś 
jednością z tym, co widzisz?

Tak jakbyś znikał. Nie myślisz wtedy o sobie jako danej posta-
ci, patrzysz oczami, ale tak naprawdę po prostu jesteś i odczuwasz 
piękno. To są również momenty oświecenia. A to, co doświadczasz 
to twoje własne piękno. Czujesz piękno, które w rzeczywistości jest 
odczuciem ciebie jako jestestwa, istnienia, Boga.

Kiedy się przebudzisz przestaniesz postrzegać wszystko na ze-
wnątrz ciebie. Zaczniesz widzieć Boga we wszystkim, co istnieje. 
A ponieważ ty jesteś tym Bogiem, dlatego będziesz widział tylko 
siebie w ekspresji, w tym świecie, gdzie wszystko wydaje się być od 
siebie oddzielone. Podsumowując, rok 2012 to nie czas dla Ducha, 
ale i dla ciała. Było w nim dużo śmiechu i przyjemności.
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Majstersztyk  
mojej Duszy
Nie wyobrazisz sobie co musiało się zdarzyć, by na świat przyszedł 
mój synek Leoś. Moja Dusza stworzyła takie zbiegi okoliczności, 
zasłony i iluzje, bym poszła krok za krokiem prosto do realizacji celu.

Leo był upragnionym dzieckiem. Nie miałam partnera, ale wie-
działam, że chcę mieć dziecko. Być może dlatego tak uparcie dążyłam 
do jakieś relacji.

Dziś widzę, że często mówiąc o dziecku, nie mówiłam, że chcę 
mieć rodzinę. Podkreślałam, że chcę mieć dziecko, co nie oznaczało, 
że pełną rodzinę.

Miałam trzydzieści osiem lat i głowę nadal pełną marzeń. Umó-
wiłam się z przyjacielem Szamanem na operację fantomową. Jak już 
wiesz, uwielbiam takie klimaty.

Fantomowa operacja
Podczas sesji Szaman Piotr pracuje na poziomie energetycznym, 
widzi moje ciała subtelne, widzi ślady innych żyć, na przykład sznur 
po szubienicy, wbity miecz, pas cnoty i wiele innych rzeczy.

Podczas operacji ściąga ów ślady jeden po drugim, konsultuje to, 
co ma zrobić z konsylium anielskim, które mu niewidzialnie towa-
rzyszy. To znaczy, dla niego jest widzialne. Piotr widzi ich i słyszy.

Kiedy zobaczył pieczęć po klątwie na poziomie moich jajników 
dostał informację, że sama mam zdecydować, czy chcę się jej teraz po-
zbyć. Tak, oczywiście! Odpowiedziałam. Czułam, że ma ona związek 
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z tym, że tak długo nie miałam dziecka. I podobno przez wiele innych 
żyć również. Szaman pomógł ją ściągnąć, a mi wyświetlił się film.

Zobaczyłam mężczyznę, gdzieś na wyspach polinezyjskich. Bar-
dzo chciał mieć ze mną dziecko i być ze mną. Ja jednak go stale 
odrzucałam. To on rzucił na mnie klątwę, po której nie mogłam 
mieć dzieci. Przeprosiłam go, a on mnie. Wybaczyliśmy sobie. Nie 
spodziewałam się jednak, jakie będę tego konsekwencje.

Klucz do mego serca
Na Facebooku zagadywał mnie pewien nieznajomy. Nigdy nie 

odpowiadam na zaczepki, zwłaszcza jak nie widzę z kim rozmawiam. 
Jemu coś jednak odpisałam, bo widziałam, że pisał do mnie już chyba 
od roku. Napisałam, że jestem zajęta pracą.

A on na to: Czyli Pięknem, Harmonią i Kolorem?
Wcięło mnie, bo użył moich słów kluczy. Zwykłam mówić, że 

jestem tu, by wyrażać się kolorem, tworzyć piękno i harmonię.
Zaczęliśmy rozmawiać. I mimo, że zdjęcie sugerowało, że nie był 

w moim typie, chciałam go lepiej poznać.
Nie przypominam sobie, by z kimkolwiek tak dobrze mi się roz-

mawiało. Jakby znał mnie na wylot, a wręcz doskonale czuł.

◊◊◊

Kiedyś opowiedziałam mu wizję mojego życia, którą spisałam w pa-
miętniku. Wizję, w której mam dom nad oceanem, ja maluję obraz 
w ogrodzie, a mój mąż pisze książkę. On na to, że ma również w swo-
im pamiętniku zapisaną wizję domu nad oceanem, gdzie on pisze 
książkę, a żona maluje w ogrodzie.

Poczułam, to musi być ten, ten jedyny. Wiele innych elementów 
to potwierdzało. Nie wiem jak to się stało, ale po dwóch miesiącach 
pisania byłam totalnie zakochana.

On również. Zaplanowaliśmy razem życie i nasze dziecko. Teraz 
przyszło się tylko spotkać.

Proroczy obraz
Pamiętam, jak go malowałam, jeszcze zanim zaczęliśmy roz-

mawiać przez Internet. Malowanie samej twarzy zajęło mi chyba 
z godzinę. Był drobniejszy ode mnie i w rękach trzymał małego 
blondynka. A ponieważ był dla mnie za mały, na obrazie wielokrotnie 
go poprawiałam. W końcu wymęczyłam mu mięśnie na całym ciele.

Zgadnij jaki okazał się nieznajomy. Znacznie drobniejszy ode 
mnie, ale twarz taka sama jak na obrazie. Kiedy na lotnisku wzięłam 
go za rękę dziwnie się poczułam. To nie była dłoń mężczyzny, bar-
dziej dziecka. Był taki delikatny. To był szok, bo zupełnie inaczej go 
sobie wyobrażałam, był też niższy niż mi powiedział.

Ale pamiętajmy, że byłam zakochana, nie mogłam i nie chciałam 
tak po prostu go odrzucić. Choć ciało moje całe mówiło mi on nie 
jest dla ciebie. Nawet zapach to podpowiadał.

Po jakimś czasie pojechałam do niego do Norwegii. A tak, on jest 
Norwegiem, zapomniałam wspomnieć.

Naprawdę chciałam dać nam szansę, w końcu tak dobrze nam 
się rozmawiało. W głębi Duszy to wspaniały człowiek, dobry, ciepły, 
bardzo mądry i  inteligentny, tylko zupełnie do mnie nie pasował. 
Zobaczyłam też jego drugie dno, to że nie kocha siebie i ma wiele 
kompleksów. Już wtedy czułam, że nie będę mogła z nim stworzyć 
relacji. Podjęłam tę decyzję wyjeżdżając od niego, nie wiedząc że 
byłam już w ciąży.
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Leo, Mistrz narodzony 
lotosowo
Nie spodziewałam się, że ciąża może być tak głębokim procesem 
przemiany. W około trzecim miesiącu ciąży spotkałam się jeszcze 
raz z ojcem dziecka, by mu powiedzieć, że chcę się rozstać. Bardzo 
to przeżył i zniknął bez śladu.

Całą ciążę byłam więc sama. W żadnej ze swoich wizji nie wi-
działam siebie, by w  tak wyjątkowym czasie nie było przy mnie 
kochającego mężczyzny. Wszystko miało jednak swój sens.

Oczywiście czułam duże osamotnienie. Skupiłam się na pracy 
i przygotowaniach do porodu. Ciążę przeszłam wzorowo, bez mdło-
ści i typowych uciążliwości. Podobno pięknie mi w niej było.

Pytałam synka, jak się chce nazywać. Jego energia pokazywała mi 
go pod postacią lwa i leoparda. Zapytałam, czy chce się nazywać Leo?

Sprawdzałam wahadełkiem, ale nie dostałam wyraźnej odpowie-
dzi. Szukałam kolejny tydzień, a jak wróciłam do Leo, wahadełko 
kręciło się tak mocno, że nie miałam już wątpliwości.

Leo zawsze ze mną
Jedna z moich pacjentek, po sesji uzdrawiania zapytała się czy mój 
syn będzie miał na imię Leopold lub Leonard. Ja na to, że nie, po 
prostu Leo.

Aaa no właśnie, tak mi się przedstawił, ale myślałam, że to skrót od 
jakiegoś imienia.

Powiedział do niej: Cześć, jestem Leo i pomagam mamie.
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Co ciekawe przyszedł do tej samej osoby jeszcze jeden raz.
Miałam z nim dobry kontakt, dużo rozmawiałam, puszczałam mu 

piosenki. Czasem przychodził w snach. Raz, by mi powiedzieć, że nie 
chce bym jadła ostrygi. A ja dzień wcześniej rzeczywiście balowałam 
z przyjaciółmi we Francji w restauracji z owocami morzami.

Lotosowy poród
Wymarzyłam sobie poród lotosowy, w domu. By zrealizować tę wi-
zję musiałam najpierw odczarować w mojej głowie wszystko, co 
wiem o porodach. Miałam bowiem wszelkie lęki, które można mieć. 
Związane były z moimi przekonaniami oraz odciskiem limbicznym 
mego własnego porodu.

Przeszłam paromiesięczny proces uzdrawiania owego odcisku 
i wynikających z niego traum. Pracowałam nad tym z doulą, która 
miała później towarzyszyć mi podczas porodu. Przy okazji wycho-
dziły wszystkie bieżące emocje.

◊◊◊

Już był czas, by uzdrowić relację z rodzicami, szczególnie relację z oj-
cem. Kiedy czułam osamotnienie, brakowało mi właśnie mężczyzny, 
co było manifestacją braku ojca.

W jednym z procesów zobaczyłam tatę, który jest obok, ale za 
szybą. Bardzo chce być bliżej, ale nie wie jak. Boi się kontaktu. Zda-
rzyła się magia, szyba zniknęła, a  ja pozwoliłam się jemu zbliżyć 
i przyjąć jego wsparcie. Równie magicznie zmieniła się dynamika 
z mężczyznami. Nagle było ich wielu i każdy oferował pomoc, łącznie 
z samym tatą.

Szczera rozmowa
Poczułam, że powinnam też szczerze porozmawiać z rodzicami. Wy-
znałam im, jak się czułam jako dziecko, czego mi brakowało, jak to 
wpływa na moje życie i obecną sytuację. Nie zrobiłam tego, by wzbu-
dzić w nich poczucie winy. Chciałam, by zobaczyli co przechodzę. 

Wyznałam, że brakowało mi taty, jego wsparcia. Moje wychowanie 
sprawiło, że stałam się nieznośnie wymagająca w stosunku do siebie 
i do innych, co bardzo utrudnia mi życie, bo nie ma we mnie prze-
strzeni na akceptację słabości.

Chciałam pokazać, że nie jestem żadną bohaterką i nie muszę za-
wsze być silna i że ja również potrzebuję wsparcia. Płakałam. Mama 
podeszła do mnie i przytuliła.

Coś z pewnością się oczyściło. Tata powiedział piękne słowa od 
serca. Całym sobą był ze mną.

Wyznałam, że jedyne czego od nich chcę, to akceptacji, wsparcia 
i obecności. Zapewnili mnie, że mi pomogą.

◊◊◊

Kiedy oświadczyłam lekarzowi, że chcę rodzić w domu, mimo że 
niekonwencjonalnie prowadził swoje pacjentki, miał wiele obaw. 
Właściwie był manifestacją moich własnych leków, ale im byłam 
bardziej pewna siebie, tym mniej mnie straszył, a nawet zaczął mi 
kibicować.

Trudno uwierzyć, jak bardzo przez parę miesięcy zmieniło się 
moje podeście. Z wielkiego strachu do wręcz entuzjazmu i pewności, 
że dam radę i ufności w moc mego ciała.

Naczytałam się książek o naturalnych porodach, że to wcale nie 
musi boleć, że poród może być ekstatyczny. Wiedziałam jakie wa-
runki stworzyć, by przebiegło to w optymalny sposób.

Dlatego chciałam rodzić w domu, bo w szpitalu nikt by mi tego 
nie zagwarantował. I tak w domu miałam basen, koleżanki, doulę 
i położną domową.

Ceremonia narodzin
Poród był niczym ceremonia, z muzyką, masażami, olejkami, świe-
cami, śpiewami i moimi wrzaskami. Totalnie zaskoczyło mnie to 
doświadczenie. Nie było ani ekstatyczne, ani bezbolesne. Pomyślałam: 
Ale ściema. Byłam zła.
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Długo mi zajęło, by zaakceptować, że nie jest jak sobie wymyśli-
łam. Dziś myślę, że to komiczne, zaplanować poród. To najbardziej 
nieprzewidywalna rzecz, jaką można przeżyć. Tak jak byłam Mistrzy-
nią kontroli, tutaj musiałam całkowicie z niej zrezygnować.

Między skurczami wpadałam w mistyczne stany błogości, modli-
łam się, rozmawiałam z Leo. Kiedy myślałam, że nie dam już rady, 
przypomniałam sobie o prababci, która urodziła trzynaścioro dzieci. 
Jak ona dała radę, ja też dam – pomyślałam. Zobaczyłam jak kobiety 
mego rodu stoją za mną i dodają mi sił.

Leo urodził się po dziewięciu godzinach. Koleżanki były równie 
umęczone, jak ja. Były wspaniałe, bardzo mnie wspierały. Mówiły, 
że i dla nich poród był niesamowity.

Byłam tak obecna w sobie i dla siebie, w pełni mocy. Wzruszały 
ich momenty, kiedy między falami byłam natchnioną boginią, a chwilę 
później zamieniałam się w dziką lwicę.

Każda kobieta wie, jak to jest po raz pierwszy zobaczyć i dotknąć 
swoje dziecko. Zachwyt, miłość, wzruszenie.

Jestem cała dla ciebie, cokolwiek potrzebujesz, jestem tu, mówiłam 
mu w myślach.

Miłość rosła z dnia na dzień. Wszystko było nowe i dla niego, 
i dla mnie. Uczyliśmy się razem. Nie miałam wcześniej kontaktu 
z małymi dziećmi, więc obawiałam się czy sobie poradzę. Pomagały 
mi koleżanki, a później przyjechali do mnie na miesiąc rodzice.

Dodatkowym utrudnieniem w zajmowaniu się małym było po-
łączone z nim łożysko.

◊◊◊

Wyjaśnię, na czym polega poród lotosowy.
Po urodzeniu dziecka, łożysko jest połączone z dzieckiem pę-

powiną. Tej się nie ucina, jak to robią w szpitalu, a pozwala się, by 
pępowina odleciała sama. Może to trwać nawet dwa tygodnie.

W tym czasie Dusza dziecka osadza się w ciele, bardzo łagodnie. 
Dzięki temu może spokojniej i bez traumy wylądować na Ziemi. 

W łożysku jest również wszystko, co buduje odporność dziecka. Waż-
ne jest, by wraz z krwią napłynęło to do ciała. W szpitalu nie daje 
się tej możliwości.

Samo łożysko kładzie się w soli i nosi w torebeczce wraz z dziec-
kiem. Dlatego pisałam, że utrudnione było zajmowaniem się malu-
chem. Pępowina Leo odpadła po dwóch tygodniach. Dzięki temu, 
że nie byliśmy w szpitalu Leo nie był szczepiony i oszczędziłam mu 
wszystkich pierwszych stresów.

Karmiłam piersią bez problemów przez następne trzy lata. Od-
dałam mu siebie totalnie.

◊◊◊
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Niestety już po dwóch miesiącach miałam problemy z kręgosłupem. 
Naciągnęłam coś sobie przy przenoszeniu wózka. Wdał się stan 
zapalny nerwów i ostatecznie nie byłam w stanie nawet podnosić 
dziecka. Ból był nie do wyobrażenia, a nie mogłam nic przyjmować, 
by go uśmierzyć.

Znajomy uzdrowiciel zobaczył, że na poziomie emocjonalnym 
jest on manifestacją braku wsparcia od mężczyzn. Miałam ów brak 
uzdrowić, okazując wdzięczność za wsparcie, które otrzymywałam. 
Ja jednak tej pomocy nie potrafiłam doceniać, bo była inna niż ocze-
kiwałam. Ciekawe, ale rzeczywiście pomogło. Ból ustąpił i już nie 
wrócił.

Poczułam też, że nie chcę być sama w Warszawie z maluszkiem. 
Potrzebowałam wiedzieć, że jest obok ktoś, kto mi od czasu do czasu 
pomoże. Wróciłam więc do rodzinnych stron, koło Opola. Wynaję-
łam dom na wsi nieopodal moich rodziców.

Stworzyłam piękny dom, niczym świątynię, nasze miejsce rado-
ści i miłości. Zafundowałam sobie również traumę palenia węglem 
w piecu na dworze, z maluchem na ramieniu i toksycznym gospo-
darzem w tle.

◊◊◊

Jak każda mama odczuwałam wszystkie możliwe stany emocjonalne. 
Często frustrację, że nie umiem ukoić płaczu malucha, że nie wiem, 
co mu jest, czego potrzebuje. Największym problemem było, że nie 
mogłam zostawić go samego, kiedy potrzebowałam odetchnąć i się 
zresetować. Poczułam, że zostałam z  tym sama. Długie godziny 
w domu.

Na szczęście Leoś oszczędził mi nieprzespanych nocy. Pięknie 
spał, bo ze mną, a pierś działała na niego magicznie. On już nawet 
nie pił, ważne było, że jestem obok. Byłam takim wielkim smoczkiem 
na zawołanie.

◊◊◊

Po narodzinach Leo skontaktowałam się z jego ojcem. Wyznałam, 
że dziękuję za to, że dał mi synka.

Całkowicie zaakceptowałam fakt, że właśnie jego wybrał na ojca. 
Takie rzeczy dzieją się bowiem na poziomie Dusz. I wiedziałam, że 
Leo chce należeć do jego rodziny. Zaprosiłam, by był częścią jego 
życia i że nigdy nie będę utrudniać mu kontaktu z synem. Chciałam, 
by się odezwał i go przyjął.

Przyjechał po paru miesiącach. Gdy go ujrzał, był wyraźnie wzru-
szony i szczęśliwy. Mi również dziękował za dziecko. Wiem, że się 
pokochali. Jest dla niego czuły i delikatny, i cierpliwy. Kiedy jest. Kie-
dy nie ma go z nami, nie umie na odległość budować relacji z synem.

Kiedy Leo miał osiem miesięcy pojechałam z nim do Norwe-
gii, poznać jego drugą rodzinę. Przewspaniali ludzie, tak ciepło nas 
przyjęli. Cudna, ciepła babcia. Dziadek popłakał się na jego widok. 
Poczułam, że z dnia na dzień moja rodzina powiększyła się o parę-
naście osób. Tam wszyscy trzymają się razem, mieszkają blisko siebie 
i widać, że są dla siebie wsparciem. Usłyszałam, że zawsze mogę na 
nich liczyć. I tak rzeczywiście jest. Kiedykolwiek potrzebuję pomocy 
z Leo, oni są dla mnie.
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Czas ekspansji 
i uzdrowienia rodziny
Ku mojemu zaskoczeniu, miałam dużo energii i poczucie, że dziecko 
tak naprawdę mnie nie ogranicza.

Leo dodał mi skrzydeł, by działać na szerszą skalę. Tak zaczęłam 
organizować plenery malarskie za granicą, we Włoszech, Hiszpanii, 
a nawet na Bali.

Synek wszędzie ze mną jeździł, a towarzyszyli nam moi rodzice, 
czasem norweska babcia.

To piękny czas, kiedy ja i rodzice na nowo zaczęliśmy być blisko 
siebie. Dużo bliżej niż w dzieciństwie. Z dzisiejszej perspektywy 
widzę, że musiałam oczyścić temat dawnych traum do zera. Musia-
łam wrócić do domu, a uciekałam od tego całe życie. Był to proces 
wychodzenia z roli dziecka. Zajęło to parę lat.

Dziś moje relacje z rodziną są suwerenne, bez ciężaru przeszłości. 
Dajemy sobie wolność, nie ograniczamy się nawzajem, a kiedy trzeba 
– wspieramy. Jest nieco bardziej neutralnie, ale niczego mi nie brakuje.

Jestem wdzięczna, że dziś mam wsparcie w mamie i w niewi-
dzialny sposób od taty, którego już z nami nie ma. W dalszej części 
książki opowiem, jak odszedł. Zostawił po sobie obfitość, z której 
dziś mogę korzystać i spełniać marzenia.

Brat jest również obecny i pomagamy sobie, kiedy jest taka po-
trzeba. Od lat obserwuję moich bliskich i widzę, jak się zmieniają. 
Każdy z nas pozbył się wielu ciężarów. Widzę, że potrafią cieszyć się 
życiem, robią to, co lubią, są samowystarczalni. Być może nawet nie są 



182

świadomi, że moja przemiana miała wpływ na to, jak im się teraz żyje.
W moim świecie wszystko wróciło do harmonii, a im równolegle 

prostowały się drogi – na tyle, na ile na to pozwolili. A co jest dla 
mnie najważniejsze, wszystkie smutki i żale są już uzdrowioną prze-
szłością. Nie ma po nich śladu, przynajmniej w moim sercu.

Podróże z Leo
Wracając do podróży. Leo mając roczek leciał już sześć razy samo-
lotem. Wybrał mamę, która ma podróżowanie we krwi.

Idealnym kompanem i współorganizatorem bajecznych plenerów 
malarskich w ciepłych zakątkach Europy, okazał się mój przyjaciel 
Piotr. To Szaman i podróżnik, o którym już wcześniej opowiadałam. 
Przy okazji zajęć zwiedzaliśmy dany kraj. Moi rodzice byli szczęśliwi, 
że wyciągałam ich z domu, a ja łączyłam przyjemne z pożytecznym. 
Fajną sobie pracę wymyśliłam, prawda?

Już dawno nigdzie nie byłam z taką wyprawą i z ciepłem w sercu 
wspominam ten czas.
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Soul Body Fusion
Nie zaniedbywałam też mojego rozwoju wewnętrznego. Teraz Leo 
wypełniał prawie całą moją przestrzeń, rozwój na jakiś czas nie był 
moim priorytetem, ale nadal się uczyłam.

Zaczęłam uczyć uzdrawiania, poznałam Theta Healing, a później 
Soul Body Fusion, proces łączenia Duszy z Ciałem.

Soul Body Fusion był kolejnym bodźcem przyspieszającym moją 
wewnętrzną podróż scalania się. Zostałam praktykiem tej metody, 
a po jakimś czasie nauczycielem.

Soul Body Fusion to prosty proces, który każdy może zrobić dla 
siebie i innych. Podczas sesji następuje zestrojenie ciała na poziomie 
komórkowym ze światłem Duszy w  takim stopniu, na jaki dana 
osoba pozwala w danym momencie. Kiedy komórki ciała zmieniają 
się, pozostają już na wyższej częstotliwości. To proces przygotowy-
wania ciała do pełnego przyjęcia Duszy, a tym samym do niezwykłej 
transformacji na każdym poziomie.

Dusza rządzi
Sam proces jest magiczny. Działa na zasadzie intencji, a zarządza 
nim w całości Dusza. Kiedy robię komuś sesję ani ja, ani osoba do-
świadczająca fuzji, nie możemy niczego popsuć, bo nie jesteśmy 
odpowiedzialni za integrację. Ta dzieje się sama, po wyrażeniu in-
tencji połączenia.

Nie ma możliwości pomyłki czy jakichkolwiek negatywnych kon-
sekwencji.

Nawet jeśli w wyniku Soul Body Fusion zmieniamy się, „traci-
my” stare życie, czasem kończymy pewne relacje, zmieniamy pracę, 
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miejsce zamieszkania, to tylko dlatego, że tego właśnie chcemy 
na poziomie naszej Duszy. Zmiany dzieją się zawsze dla naszego 
najwyższego dobra. Jeśli zachorujemy po sesjach to tylko po to, by 
dać sobie niezbędny czas na oczyszczenie, odpoczynek, detoks, bez 
którego trudno byłoby nam przyjąć bardzo wysoką wibrację naszej 
Duszy.

◊◊◊

Filozofia Soul Body Fusion jest bardzo podobna do uzdrawiania 
rekonektywnego. Również działa magicznie. To kolejna metoda sa-
mo-się-robiąca, samouzdrawiająca. Ego człowieka znika, a poddając 
się swojej Duszy pozwalamy, by wszystkie jej cząsteczki scaliły się. 
Pozwalamy na ucieleśnienie pełni świadomości tutaj w tym ciele, 
w tym życiu.

Kiedy zaczynasz ucieleśniać swoją Jaźń, wszystko się zmienia. 
Czujesz spokój i zaufanie do życia. Po prostu doświadczasz go, by 
poznawać kolejne odsłony siebie, tego, który jest.

Bawisz się życiem i odkrywasz nieograniczone możliwości wyra-
żania siebie. Nie planujesz, jesteś obecny, płyniesz z prądem, jesteś 
połączony ze wszechświatem, który zawsze ma dla ciebie wszystko, 
czego potrzebujesz. Bo to ty jesteś wszechświatem, jego przepływem, 
obfitością i miłością. Wystarczy wybrać, co chcesz doświadczać.

Życie może być bardzo magiczne, nigdy nie wiesz jaki prezent 
czeka na ciebie za rogiem. Przyciągasz również niezwykłe istoty, masz 
piękne relacje, w twoim życiu panuje harmonia.

Jesteśmy samowystarczalni
Zaczęłam zajmować się Soul Body Fusion, by pomóc sobie i innym 
ściągnąć zasłony, wszystkie iluzje oddzielenia od samego siebie.

Prostota i dostępność tej metody była dla mnie kluczowa. Wszy-
scy jesteśmy swoimi Mistrzami, a naszym naturalnym stanem jest 
samowystarczalność.

Na początku szukamy wsparcia na zewnątrz, ale kiedy dostaniemy 
już narzędzia, wiemy że sami jesteśmy w stanie sobie pomóc. Dla-
tego doświadczenie Soul Body Fusion podczas sesji, a potem po-
znanie procesu na kursie, może być dla kogoś przełomem, bramą do 
spełnionego życia.

◊◊◊

Nadal dzielę się sesjami i uczę tej metody, by jak najwięcej ludzi prze-
budziło swoje połączenie z Duszą. Marzę o tym, by ludzie patrząc 
sobie w oczy widzieli zawsze swoje prawdziwe oblicze. Będzie to 
możliwe dopiero, kiedy każdy z nas indywidualnie odkryje kim jest.

A może i ty chciałbyś przyłączyć się do tej przygody? Zapraszam.

Nowy Dom
Pamiętam jak kolejne doświadczenia Soul Body Fusion przynosiły 
mi rosnące zaufanie, spokój i integrację.

Po jednej z sesji miałam sen, w którym widziałam, jak remontuję 
dom. Było to dla mnie męczące, bo nie był moim wymarzonym. 
Podjęłam decyzję, że nie chcę już go, a zupełnie nowy. Zobaczyłam 
jak wraz z wyrażeniem tej intencji, stary dom eksplodował, zniknął, 
a ja dostałam nowy.

Wtedy nie rozumiałam jeszcze, co to oznacza.
Teraz mam świadomość, że prawdziwym pojazdem świadomości 

nie jest ciało fizyczne, a ciało świetliste.
Ciało fizyczne przemienia się całkowicie, kiedy otwieramy się na 

ciało świetliste. Te otacza ciało fizyczne, które zaczyna je naśladować. 
Tym samym zaczyna przechodzić potężną zmianę. Uwalniają się 
wszystkie zapisy w DNA, znikają matryce, dotychczasowy skompli-
kowany system komunikacji między komórkami. Zostaje on zastą-
piony prostotą ciała świetlistego, który reaguje na czystą świadomość 
i jest równie wolne i nieograniczone, jak sama świadomość.

◊◊◊



Proces pełnego ucieleśnienia Jaźni polega właśnie na integracji ciała 
fizycznego i świetlistego, aż doświadczysz, że nie jesteś swoim cia-
łem, a ciałem świetlistym. Od tej chwili będziesz mógł świadomie 
projektować ciało fizyczne, by doświadczać na Ziemi, ale będziesz 
już od niego wolny.

Ciało świetliste nie jest naszą Duszą, jest skrystalizowaną eks-
presją czystej świadomości w czystej energii. Ciało świetliste nie jest 
świadomością, ale jest z nią nierozerwalnie połączone. Tak jak ciało 
jest naszym pojazdem teraz, tak ciało świetliste również zawsze nim 
było, ale schodząc na Ziemię, zapomnieliśmy o tym.

W dalszej części książki opiszę, jak możesz sam stać się świa-
domym ciała świetlistego i wspierać proces jego integracji z ciałem 
fizycznym.

Życie Piąte:
Czas Mistrzostwa
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Teraz Ja
Leo ma już trzy latka. Od kiedy odstawiłam go od piersi symbolicz-
nie dałam też sobie więcej przestrzeni. Bardzo już za nią tęskniłam, 
tęskniłam też za moją swobodą i czasem tylko dla siebie.

Z pomocą rodziców stworzyliśmy okoliczności, bym mogła wy-
jechać na parę dni, a w tym czasie mógł zatrzymać się pokarm. Za-
uważyłam, jak sama byłam przywiązana do karmienia. Najpierw to ja 
musiałam się dobrze psychicznie przygotować, a kiedy byłam gotowa, 
proces przebiegł bardzo łatwo i bez większych oporów ze strony Leo.

Otworzyłam się na nowe na każdym poziomie. Niedługo później 
pojawił się w moim życiu nowy mężczyzna. Ale nie tylko on był pre-
zentem. Rozpoczęłam kolejny intensywny czas duchowej transformacji, 
która przyniosła to, na co czekałam całe moje życie.

Wsparcie Sai Baby
Transformacja zaczęła się od dwumiesięcznej podroży do Indii i na 
Bali. Zabrałam ze sobą Leo. W Indiach spędziliśmy miesiąc. Na 
początku podróżowałam z nim sama, później dołączyłam do grupy, 
której przewodnikiem był Sathya Sai Baba. Pojechaliśmy do Shirdi, 
gdzie żył Shirdi Baba, poprzednia reinkarnacja Sai Baby.

Był z nami Swami Verrendra, od lat połączony i prowadzony 
przez Sai Babę. Swami miał niezwykły dar, dzięki któremu mógł 
użyczać swego ciała i pozwalał na manifestowanie się przez niego 
108 różnych hinduskich bóstw, w tym Sai Baby.

Byłam świadkiem jego transformacji i obecności kilku z bóstw, 
Sai Baby, Shirdi Baby, Prema Sai. Przyszły też Durga i Kali. Kiedy 
świadomość Sai Baby schodziła do ciała Swamiego Verrendry czuło 

[obraz36.jpg]
nie mam go
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się wyraźnie obecność Sai Baby i inną wibrację. Pojawiał się między 
nami, czynił cuda i uzdrawiał tak samo, jak za życia.

◊◊◊

Pojechałam do Indii w intencji odbycia trzydniowej ceremonii ognia, 
czyli symbolicznego spalenia tego, co mi nie służy i nie pozwala 
doświadczać wolności.

Cały czas był ze mną Leo. Byłam zaskoczona, jak potrafił się nagle 
wyciszać i po prostu ze mną siedzieć lub radośnie tańczyć przy ba-
janach, hinduskich śpiewach. Jakby dokładnie wiedział, co się dzieje. 
Do dziś Leo rozpoznaje Sai Babę i wiem, że go lubi.

W intencji oczyszczenia pojechaliśmy również wysoko w góry, 
do źródeł Gangesu. Kiedy kąpaliśmy się w  rzece, nagle w Swa-
miego wszedł Sai Baba i  zaczął udzielać nam błogosławieństw. 
Byłam świadkiem jak materializował vibhuti, czyli święty popiół. 
Widziałam również jak manifestował posążki, małe drogocenne 
przedmioty, wyciągając je z ust. Ale najbardziej niezwykłe było, gdy 
poprzez ciało Swamiego rodził lingamy. Lingam materializuje się 
w ciele przez jakiś czas zanim się narodzi i wyjdzie z ust w kształ-
cie jajka. Uważany jest za symbol Absolutu. To zamanifestowana 
świętość. Przynosi błogosławieństwo tym, który widzieli jego na-
rodziny. Usłyszałam również, że pojawia się dla tych, którzy żyją 
na Ziemi ostatni raz.

Wracając do wyprawy. Miałam przywilej tłumaczyć osobiste 
rozmowy Sai Baby z uczestnikami. Usłyszałam od niego, że moje 
największe marzenie spełni się w tym życiu, mam jednak przestać 
oceniać siebie i  innych oraz kochać siebie. Znał i podziwiał moją 
twórczość. Powiedział też, że jest zawsze ze mną i mnie wspiera.

Mój pierwszy kontakt z Sai Babą
Nie wspominałam o tym wcześniej, ale jak sobie przypomnę pierw-
szego Mistrza, który przyszedł do mojego życia, był nim właśnie Sai 
Baba. Miałam wtedy dwadzieścia lat.



195194

Opowiadał mi o nim mój ówczesny chłopak, choć wtedy byłam 
do Baby sceptycznie nastawiona. Wszystko się zmieniło, kiedy poje-
chałam do Warszawy na warsztaty uzdrawiania metodą Reiki. Jadąc 
na zajęcia uciekł nam autobus i obawiałam się, że się spóźnię. Nagle 
znikąd poczułam piękny zapach kadzideł i róż. Wypełnił mnie spokój 
i wiedziałam, że mam się nie martwić.

Tak zwykł przejawiać swoją obecność Sai Baba, zapachem. Ten 
sam zapach pamiętam ze spotkań, kiedy przychodził do nas za po-
średnictwem Swamiego Verrendry, czy jak byłam w aszramie Sai 
Baby w Indiach.

Na warsztatach Reiki dowiedziałam się, że prowadzący Max jest 
jego uczniem od wielu lat. Jego mieszkanie było wypełnione Babą.

W takich okolicznościach doświadczyłam mojej pierwszej w ży-
ciu inicjacji duchowej, otworzyłam się na bycie kanałem dla boskiej 
energii.

Milczący Święty
Wracając do wyprawy po Azji: Tuż obok Shirdi był aszram Jangli-
dasa, o którym opowiadałam już wcześniej. Reszta grupy nie znała 
go, pojechałam więc do niego sama. Kiedy przyjechałam, akurat miał 
wyjść do odwiedzających go ludzi. Chyba mnie poznał, bo od razu 
zaczął ze mną rozmawiać. Prosiłam go o wskazówkę, co robić, by 
być stale w równowadze. Powiedział tylko: Medytuj.

Po Indiach pojechałam z Leo na trzy tygodnie na Bali. Tym razem 
zorganizowałam warsztaty Vedic Art dla grupy dziewczyn z Polski. 
Nie udałoby mi się to bez pomocy mamy i biura podróży, które zajęło 
się wszelkimi kwestiami logistycznymi.

Niczym nie musiałam się martwić. Lokalny opiekun wszędzie 
nas woził, wszystko załatwiał. Mogłam skupić się na prowadzeniu 
zajęć i miałam czas dla Leosia.

Malowałyśmy w przepięknym hotelu, otoczonym polami ryżowy-
mi. Zauważyłam jednak, że w takich okolicznościach nieco trudniej 
się skupić na procesie. Dziewczyny ciągnęło na zewnątrz. To oczywi-
ste, w końcu jesteśmy na Bali. Miałyśmy ponad tydzień, by zwiedzić 

całą wyspę, a ostatni, by poleniuchować na rajskich wysepkach Gili. 
Wymyśliłam sobie najlepszy rodzaj pracy. Zresztą trudno to nazwać 
pracą, prawda?

Wymyślony partner
Wróciłam do Polski, a tam czekał już na mnie wcześniej poznany, 
nowy partner. Bardzo szybko zamieszkałam z nim w Warszawie. 
Byłam zakochana i pełna nadziei, że teraz mi się uda stworzyć relację, 
o której marzyłam. Trafiłam na świadomego mężczyznę, opiekuń-
czego i bardzo hojnego. To była dla mnie nowość, po tylu latach 
dbania o wszystko sama.

Tylko, że trudno nam było połączyć nasze rytmy.
Ja, od kiedy Leo poszedł do przedszkola, miałam wreszcie czas 

dla siebie i wielką potrzebę nic nierobienia, zajmowania się tylko 
sobą. Chciałam skupić się ponownie na duchowości.

On rozwijał firmę. A ponieważ świetnie mu szło, oddawał jej 
całego siebie. Także kiedy wracał, nie miał dla nas zupełnie energii.

Szybko zaczęła się rodzić we mnie frustracja. Nie pomagał fakt, że 
Leo źle znosił nowego mężczyznę obok mnie. Zresztą ów mężczyzna 
również nie chciał, by Leo mnie tak zagarniał. A ja byłam pośrodku.

◊◊◊

Przyznam, że przez pierwsze trzy lata życia Leo byłam oazą spoko-
ju i cierpliwości. Wykrzesałam z siebie chyba całą anielskość. Ale 
prawdą jest również, że nie pozwalałam sobie na wyrażanie złości 
czy frustracji, które oczywiście często czułam.

Chciałam dać synkowi swobodę i wolność w odkrywaniu świata, 
ale nie umiałam trzymać granic, a jak już je stawiałam, byłam bardzo 
niekonsekwentna. Nie dziwne, że Leo zaczął wchodzić mi na głowę.

Partner był moim przeciwieństwem. Jego stanowczość i bezkom-
promisowość była dla mnie często szokująca.

Wiedziałam, że z nim mam szansę wprowadzić więcej zasad do 
wychowywania Leo, ale częściej nasze różnice powodowały spięcia. 
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Widziałam, że najlepiej byłoby, gdyby Leo dostał wolność z zasadami, 
czyli coś pośrodku.

To była bardzo trudna dla mnie konfrontacja. Widziałam w part-
nerze siebie, wszystkie emocje, które sama czułam, ale bałam się 
wyrażać. Postrzegałam je jako najgorsze demony. Nie mogłam tego 
znieść i musiałam odejść.

Starczyła jedna sytuacja, w której partner wybuchł, a po której 
Leo bardzo się przestraszył. I już nas nie było.

Tato
Tamten czas nie był dla mnie łatwy pod wieloma względami. Od 
paru miesięcy mój tato był chory na raka. Przyjeżdżał na leczenie 
z Opola do Warszawy, mogłam więc odwiedzać go w szpitalu. Często 
robiłam mu sesje, po których czuł się lepiej. Dużo rozmawialiśmy. 
Opowiadałam mu o moim życiu, o tym jak widzę świat. To był czas 
wybaczenia, wdzięczności, miłości i po prostu bycia ze sobą.

Wiedziałam, że w każdym momencie tata może odejść. Mój brat 
również wykorzystał czas choroby, by nadrobić wszystkie zaległości, 
uzdrowić relację i jak sam wyznał, odzyskać tatę na nowo.

Moje rozstanie z partnerem zdarzyło się w najlepszym czasie. 
Tylko pomogło mi w decyzji, by znowu wrócić do Opola i być przy 
tacie. Cieszę się, że mogłam z nim spędzić te ostatnie miesiące. Po 
nagłej śmierci babci, jego mamy, tato przestał walczyć i poszedł za 
nią tydzień później.

◊◊◊

Nigdy nie byłam świadkiem śmierci, a  tym razem przyszło towa-
rzyszyć w niej mojemu ukochanemu tacie. Widziałam, że jego świa-
domość odchodzi już z ciała. Przez parę dni czytałam mu „Złotą 
Księgę” Saint Germaina, opowiadałam o Bogu. A kiedy przyszedł 
ten moment, odprowadzałam go do światła. Widziałam jak szybko 
i spokojnie odchodzi.

Parę dni później przyśnił się mi, mamie i bratu w ten sam sposób. 
Wyglądał młodzieńczo, był radosny i szczęśliwy. Dał nam znać, że 
wszystko jest w porządku. Innym razem widziałam, jak leży z babcią. 
Byli sobie bardzo bliscy za życia, jak widać w zaświatach również. 
Babcia leżała w jego ramionach i odpoczywali po intensywnym życiu.

Nadal przychodzi czasem do mnie. Po prostu wiem, że ma się 
dobrze. Mówię mu, by patrzył na to, co robię, co eksploruję, w jakie 
stany świadomości wchodzę.

Nie wiem, czy wiesz, że Dusze po śmierci nadal się uczą. Tata 
może uczyć się również ode mnie. Wystarczy, że świecę swoją świa-
domością, przypomnieniem o nieograniczoności naszego Ducha. 
Dzięki temu jest mu łatwiej się oczyścić i poszerzać swoją samoświa-
domość. Istnieje również potencjał, w którym doświadczy głębokiej 
przemiany będąc bez ciała. Jeśli natomiast zdecyduje się wrócić na 
Ziemię, będzie dobrze przygotowany do kolejnego życia, które może 
być jego ostatnim.

Cieszę się, że mam w tym swój udział.

◊◊◊

Jak się okazuje, wszystkie zdarzenia tego czasu były idealnymi syn-
chroniami i ostatecznie wszystkie mi służyły.

Ponownie wróciłam do Opola. Tu czekała na mnie spokojna, bar-
dzo komfortowa przestrzeń do życia, idealne przedszkole Montessori 
dla Leo, mama i brat, który służyli pomocą. I czas, dużo czasu tylko 
dla mnie i mojej wewnętrznej podróży.
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Wybieram 
wolność i oświecenie
Porażka w relacji była ostatecznym bodźcem, by skupić się stuprocen-
towo na moim przebudzeniu.

Nie miałam już żadnej iluzji, że miłość, którą chcę czuć ma wy-
pływać ze mnie. Obiecałam też sobie, że z nikim się nie zwiążę, póki 
nie skończę mojego procesu, póki nie będę ze sobą bezwarunkowo 
szczęśliwa.

Dzięki trudnej relacji wyszło na powierzchnię wiele aspektów 
do zintegrowania. Nadal targały mną intensywne emocje. Chciałam 
zająć się wszystkim w ciszy, w samotności.

Miałam wiele okazji, by się im przyglądać, bo Leo był idealnym 
wyzwalaczem wszelkich emocji. Różnica polegała na tym, że za-
częłam je na bieżąco wyrażać, uczyłam się też asertywnie mówić, co 
czuję. Z czasem znalazłam sposób, by emocje mną już nie rządziły. 
Powoli stawałam się Mistrzem we własnym domu. Zajęło mi to 
kolejne trzy lata.

A co najważniejsze, wraz z rozstaniem jednoznacznie określiłam 
co jest teraz dla mnie najważniejsze. Wolność i oświecenie. Wybra-
łam również zostać na Ziemi po moim oświeceniu.

Nie spodziewałam się, że tą świadomą deklaracją otworzyłam 
drzwi do wolności.
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Mistrzowie i Smok
Właściwie od tego momentu mogłaby się zacząć nowa książka, bę-
dąca esencją zebranej mądrości.

Przez trzy kolejne lata mądrość zalewała mnie niczym fale tsu-
nami. A z każdą z nich znikała stara ja. Pojawili się w moim życiu 
Wzniesieni Mistrzowie i Smok. Odczarowali mi wszystko, co myślałam 
o sobie i  samej duchowości. Musiałam prawie wszystko zostawić. 
Przestałam się zasilać czymkolwiek zewnętrznym.

Odstawiłam wszystkie rytuały, modlitwy, narzędzia, karty, esencje, 
porady u  jasnowidzów. Przestałam słuchać ludzi, którzy sami byli 
w podróży i od tej pory czerpałam z siebie i z przekazów Wzniesio-
nych Mistrzów, którzy się już wyzwolili. Sami byli kiedyś na Ziemi, 
więc mogli odnieść się do wszystkich ludzkich wyzwań.

Z ich pomocą zobaczyłam jak przez wiele lat kręciłam się w kółko, 
nie dotykając jednak istoty rzeczy.

Pamiętasz, jak pisałam, że spotykasz w swojej podróży siebie? 
Każdy z pomocników jest „cząstką” niepodzielnej Jaźni. Mistrzowie, 
którzy mi pomagali, są mną samą na wyższym poziomie samopo-
znania. A ponieważ pierwsi się wyzwolili, podali mi pomocną dłoń. 
Dziś robię to samo, pisząc tę książkę.

◊◊◊

W książce tej opisałam moją podróż, mnóstwo mistycznych do-
świadczeń, spotkań, ale uwierz mi – pomimo nich wszystkich, moje 
poczucie siebie i ówczesna świadomość, miała się nijak do tej, którą 
mam teraz.

Dużo wiedziałam teoretycznie. Prawda, często płynęłam z prądem, 
ufałam, oddawałam się Bogu w sobie, ale bezwarunkowe wewnętrzne 
szczęście czułam rzadko. Teraz przyszedł czas, by zacząć żyć moją 
Boskością.

Wszystko, co przeżyłam do tej chwili było swoistym przygoto-
waniem mnie do tej ostatniej prostej. Wtedy wszystko ostatecznie się 
poukładało, scaliło i doświadczyłam urzeczywistnienia.

Mam wrażenie, że wręcz je odwlekałam, po to, by zdarzyło się 
ono w 2020 roku. Później dowiedziałam się, dlaczego.

Dlatego też, z największą radością dzielę się z  tobą mądrością, 
która przyszła do mnie i  stała się moją własną, a która dała mi 
upragnioną wolność.

Część z tej mądrości wplatałam już pomiędzy opowieściami mego 
życia. Oczywiście wiele wiedziałam i czułam już wcześniej, bo praw-
dziwa Ja zawsze była przy mnie, bohaterce Arianie. I szeptała mi do 
ucha, dając intuicje, wglądy, podpowiedzi i impulsy.

Duża Ja zawsze była koło małej Ja, zawsze ją prowadziła. Ale 
jakże często mała Ja czuła się samotna i opuszczona.

Oto jestem. DUŻA JA I MAŁA JA RAZEM, JUŻ NA ZA-
WSZE.

A moje życie dopiero się zaczęło. I nie jest to kolejne życie, tylko 
pierwsze, w wolności i przebudzeniu.
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Jesteś tą, na którą 
czekałaś całe życie
Pod koniec relacji z partnerem dużo płakałam, czułam się bezsilna, 
błagałam o pomoc, by wyjść z tego koszmaru emocji.

Wpadła mi wtedy w ręce książka „Nakarmić swoje demony” Tsul-
trima Allione, przedstawiająca buddyjską praktykę pracy z wewnętrz-
nymi demonami.

Spotykałam się z każdym z nich, patrzyłam jak wyglądają, jak 
manifestują się w moim życiu, jakie myśli podsuwają mi i jak chcą, 
bym się czuła. Mówiły mi, czego potrzebują. Najczęściej chodzi-
ło o bezwarunkową miłość, akceptację i przytulenie lub po prostu 
chciały być zauważone i by ich nie odrzucać.

Kiedy rozpoznawałam, co jest ich pokarmem, karmiłam je nim 
i patrzyłam, jak się transformują. Za każdym z nich krył się sprzymie-
rzeniec, na przykład, za demonem złości krył się potężny mężczyzna, 
mój obrońca, za demonem smutku radosne, skore do zabawy dziecko. 
Były to uzdrowione aspekty.

To, czego szukasz, szuka ciebie
Ktoś podesłał mi książkę „Niebo z Hathorami”, będącą przekazem 
od Hathorów, spisanym przez Lię-Ariël Hermans. Pojawiła się ona 
w synchronii do tego, co ówcześnie eksplorowałam. Praktykowałam 
omawianą wcześniej technikę Soul Body Fusion, która miała wiele 
powiązań ze starożytnym Egiptem i z Hathorami.

By przybliżyć ci kim byli, zacytuję ich opis z książki:
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Hathorowie żyli tysiące lat temu na naszej planecie Ziemia.  
Od niepamiętnych czasów, utrzymują stan pełnych miłości istot, 
które swoją obecnością gościły również na innych planetach. 
 
W czasie swojego ziemskiego pobytu, stworzyli przede wszyst-
kim żeńską społeczność z matriarchalnymi zasadami, żyjąc 
na wysokim poziomie miłości, pokoju i współczucia. Poza tym, 
byli mocno związani z Boginią płodności i miłości nazywaną: 
Hathor. Używając swoich ciał jako kanałów, sprawiali, iż na 
naszą Ziemię spływała żeńska energia bogini.

Co łączy więc Soul Body Fusion i mądrość przekazywaną przez 
Hathorów? Znak Soul Body Fusion to kielich, w którym osiada kula. 
To symboliczne ucieleśnienie Boskości. Dokładnie taki sam symbol 
miały na głowach egipskie boginie, choćby Isis, znana jako Izyda, 
czy właśnie bogini Hathor.

Wszystkie informacje, które do mnie ówcześnie przychodziły 
dotyczyły przyjęcia Boskości i pozwolenia, by ta w pełni przejawiła 
się w ciele. Tego uczyli Hathorowie, tym jest esencja procesu Soul 
Body Fusion, a moje najgłębsze pragnienie.

◊◊◊

W książce przeczytałam słowa, które obudziły ową tęsknotę.

Jesteś tą, na którą czekałaś całe życie.

To oczywiste. Czego ja szukam? Dlaczego w ogóle czegokolwiek 
od kogokolwiek chciałam? To, za czym tak tęskniłam całe życie, to 
JA SAMA.

Wszystkie momenty, w których odczuwałam brak, pokazywały 
mi, że nadal tkwię w iluzjach i utożsamiam się z emocjami mojej 
bohaterki. Płakałam, płakałam i płakałam. Czułam siebie przy sobie, 
jak obejmuję się w miłosnym uścisku. Poczułam, jak Duża Ja jest ze 

mną i poprowadzi mnie, by Mała Ja już nigdy nie czuła się od niej 
oddzielona.

Kiedy z całego serca niczego innego bardziej nie pragniesz, cały 
wszechświat to słyszy. Kiedy człowiek jest naprawdę gotowy zejść 
sobie z drogi, od tego momentu procesem rządzi Dusza.

To dlatego napisałam na początku książki, że oświecenie się wy-
biera i jest ono naturalnym procesem. Musi się zdarzyć, bo ta cząstka 
świadomości, która pogrążyła się we śnie wybrała wolność i postawiła 
ją na pierwszym miejscu w swoim życiu.

Ograniczony człowiek nie wie tak naprawdę, czym jest wolność 
albo wie jedynie teoretycznie. Dlatego nie może być odpowiedzialny 
za doprowadzenie siebie do oświecenia.

Już jesteś motylem
Człowiek jest niczym gąsienica, która patrzy na motyla i marzy, by 
być taka, jak on. Nie pamięta jednak, że już nim jest tylko w innej fa-
zie rozwoju. Gąsienica, która usłyszała, że jest motylem, chciałaby być 
jak on już teraz. Chciałaby latać, próbuje więc dokleić sobie skrzydła, 
ale to zupełnie nie działa. Nie może przyspieszyć naturalnego procesu.

Nagle gąsienica czuje impuls, że ma się zatrzymać. Wokół niej 
zaczyna tworzyć się kokon. To bardzo niewygodny proces. Nie wie, 
co się z nią dzieje. Przechodzi transformację, ale sama niczego nie 
robi, po prostu się jej poddaje, jakby był wbudowany w nią mecha-
nizm przemiany.

Mistrz Adamus opowiadał, że w gąsienicy jest specjalny dysk, 
w którym jest zapis, jak ma przebiec transformacja.

◊◊◊

Taki sam proces dotyczy człowieka. Naszym przeznaczeniem jest 
wolność, a wrodzoną naturą nieograniczoność. Każdy ostatecznie 
wróci do swojego naturalnego stanu, w tym lub innym życiu. Czło-
wiek ma po prostu być obserwatorem owego procesu, a nie jego aktywnym 
twórcą.



To nie człowiek uzdrawia, wybacza i  rozpuszcza emocje. To 
wszystko dzieje się naturalnie, kiedy doświadczamy siebie jako czystą 
świadomość, kiedy jesteśmy obserwatorem. W obliczu czystej świado-
mości rozpuszczają się wszystkie iluzje braku. Emocje znikają, bo nie 
mogą utrzymać swojej iluzorycznej egzystencji, kiedy patrzy na nie 
nienaruszalna Jaźń. Są one wymysłem umysłu i nie mają żadnego 
związku ze świadomością, z tobą prawdziwym.

◊◊◊

Tak samo jest z wybaczeniem. Człowiek nie jest w stanie sobie wy-
baczyć, bo ocenia siebie i trudno mu uwierzyć, że to, co czynił, było 
po prostu doświadczeniem, które wzbogaciło swoją mądrością całe 
jestestwo. Świadomość nigdy nie ocenia podróży człowieka, dlatego 
ten może rozpuścić wszelkie poczucie winy jedynie przyjmując wy-
baczenie od swojej Jaźni, a nie próbując sam sobie wybaczyć.

To dlatego wszystkie formy procesowania nie działają. Zakłócają 
tylko i opóźniają proces powrotu do naturalnego stanu oświecenia.
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Odnaleziona rodzina  
Shaumbra i Wzniesieni 
Mistrzowie
Jak wspomniałam wcześniej, wraz z ukierunkowaniem się na wolność 
i oświecenie od razu pojawili się przewodnicy, którzy specjalizują się 
w tej ostatniej prostej.

Zaproszenie od Mistrza
Przypomniałam sobie sen: Jadę windą do góry, na najwyższe piętro, 
w jakimś futurystycznym mieście. Ktoś zaprowadził mnie do miejsca, 
gdzie przy drzwiach wejściowych stał starszy mężczyzna z brodą. 
Zaprosił mnie do środka i powiedział, że mam stanąć z innymi na 
scenie. Będziecie jako zespół grali dla świata, dodał.

Byłam przerażona. Kto? Ja? Ale ja nie umiem grać na żadnym in-
strumencie, pomyślałam.

Poszłam jednak na scenę, myśląc, że schowam się w tylnym rzę-
dzie i będę udawać, że gram.

Scena nie miała jednak tyłu, albowiem stała pośrodku potężnej 
sali, a wokół niej było tysiące pustych, niebieskich siedzeń. I  tak 
wylądowałam na scenie w pierwszym rzędzie.

Po czasie zrozumiałam, że mężczyzną tym był Adamus Saint 
Germain, a grupą do której mnie zaprosił, była Shaumbra.
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Czym jest Shaumbra?
Shaumbra to zgromadzenie suwerennych Jaźni, duchowych piratów, 
jak zwykł nazywać nas Adamus. Jesteśmy od siebie niezależni, nie 
jesteśmy również organizacją. Rozsiani jesteśmy po całym świecie 
i jest nas kilkanaście tysięcy. Spotykamy się czasami podczas zlotów 
Shaumbry. Połączyło nas pragnienie wolności, a naszymi towarzy-
szami podróży są Wzniesieni Mistrzowie Tobiasz i Adamus Saint 
Germain.

Znamy się od wielu wcieleń. Razem odradzaliśmy się na Atlanty-
dzie, w starożytnym Egipcie, za czasów Jeszuy oraz w wielu innych, 
kluczowych dla ludzkości czasach. Uczyliśmy, wspieraliśmy się, sia-
liśmy ziarna świadomości i wiedzieliśmy, że spotkamy się jeszcze 
raz w najważniejszym z żyć. To jest właśnie to życie. Szybko się 
rozpoznaliśmy i przypomnieliśmy sobie główny powód, dla którego 
narodziliśmy się w tych czasach. To życie, w którym wybraliśmy 
doświadczyć oświecenia.

Shaumbra to grupa, z której gro jest liderami 144 000 rodzin 
anielskich, którzy jako pierwsi zeszli na Ziemię, tworzyli ją. A będąc 
na Ziemi, stworzyli również większość ograniczeń i zapętleń umysłu.

To my między innymi byliśmy założycielami kościoła, szkół ta-
jemnych, ruchów wyzwoleńczych. Mieliśmy po przeszło tysiąc żyć, 
w każdej z ról, po obu biegunach.

Jak każda Jaźń, zapomnieliśmy o swoim pochodzeniu i doświad-
czyliśmy totalnego zagubienia w świecie oddzielenia. Każdy z nas 
zna smak uzależnień, braku miłości, bycia niekochanym, odrzucenia, 
jak również bycia katem i oprawcą.

Teraz ta sama grupa miała jako pierwsza na Ziemi doświadczyć 
urzeczywistnienia i zdecydowała się pozostać na planecie, by swoim 
światłem przebudzenia pomóc wyzwolić się innym.

Wybraliśmy czas, który jest przełomowy dla losów ludzkości, kie-
dy technologie rozwijają się w szaleńczym tempie i kiedy oświecona 
świadomość jest najbardziej potrzebna. Czas, kiedy świat ma szansę 
na kolejny skok kwantowy świadomości.

Dzięki naszej obecności i innych oświeconych, Ziemia może wejść 
na linię czasu, w której ominie zagrożenia wynikające z  rozwoju 
technologii. Nasze światło uwidacznia potencjały rzeczywistości, 
które w innym wypadku nie byłyby brane pod uwagę. Dotyk naszego 
światła, odbierany może być jako przebłysk inspiracji, by pójść w no-
wym, korzystniejszym kierunku. Kiedy ludzie zaczynają korzystać 
z owych impulsów i wcielać je w życie, zmienia to kierunek rozwoju 
całej ludzkości.

Nasi przyjaciele , Tobiasz i Saint Germain
Duszę Tobiasza i Saint Germaina znamy od eonów. Nasza grupa 
spotkała się po raz pierwszy na Atlantydzie, a  tym który nas ów-
cześnie połączył był Muir, wcielenie Duszy Tobiasza. Muir był mę-
drcem, biegłym w naukach i uzdrawianiu, przyciągał rzesze z całej 
Atlantydy, w tym nas. Pod koniec istnienia Atlantydy wyprowadził 
nas do Świątyń Tien. Łącząc nas, dał początek naszej grupie, zwanej 
po dziś dzień Shaumbra. Był naszym nauczycielem i przewodnikiem, 
pomagał na nowo połączyć się z naszą Boskością. W sądnych dniach 
Atlantydy Muir był pierwszym, który zginął. Odszedł na drugą stro-
nę, zabierając ze sobą głęboki żal i poczucie winy za to, co stało się 
z naszą ziemią. To uczucie naznaczyło wszystkie kolejne inkarnacje 
cierpieniem.

Kiedy odrodził się na Dalekim Wschodzie obrał nową drogę. 
Intensywnie studiował święte księgi i wiele razy wybierał być rabi-
nem. Chciał w ten sposób być bliżej Boga i w jego oczach zasłużyć 
na odkupienie. Z poczucia winy zaznanego tysiące lat wcześniej, 
nie pozwalał sobie na radości życia. W ostatnim wcieleniu odrodził 
się jako Tobiasz. I tym razem zaznał wiele cierpienia, oślepł, został 
pozbawiony majątku i wrzucony niesłusznie do więzienia. Czuł się 
oszukany przez Boga. Oddał mu siebie całego, a mimo to spotkała 
go taka niesprawiedliwość. Będąc w więzieniu doświadczył głębokiej 
przemiany wewnętrznej, która doprowadziła go do oświecenia. Jego 
historia została opisana w Biblii, w księdze Tobiasza.
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◊◊◊

Jak to możliwe, że Tobiasz był obecny również w naszych czasach?
Stało się to za sprawą Amerykanina Geoffreya Hoppe. 
Około dwadzieścia lat temu Dusza Tobiasza nawiązała kontakt 

z Goeffem i oznajmiła, że będzie z nim pracować. Przedstawiła się 
jako Tobiasz i przypomniała mu, że podczas swojej ostatniej inkar-
nacji była jego ojcem. Ich spotkanie nie było przypadkowe, umówili 
się na nie dawno temu.

Zanim Goeff był gotowy przyjąć nowe zadanie, przez wiele wcie-
leń był przygotowywany do roli, którą przyszło mu odegrać w tym 
życiu. Był szkolony, by doskonale channelingować inne Jaźnie, aby 
zostać głosem Tobiasza, a po tym jak Tobiasz odszedł, Adamusa 
Saint Germaina.

Goeff zaczął organizować spotkania, podczas których pozwalał, by 
świadomość Tobiasza przekazywała mądrość za jego pośrednictwem. 
Tobiasz sukcesywnie zwoływał Shaumbrę. Każdy kto z nią rezonuje 
był inspirowany, by ponownie się przyłączyć. Niby przypadkiem 
trafiał na książki, które spisał Goeff, czy wykłady, które nagrywał.

Tak było w moim przypadku, o czym napiszę za chwilę.
Tobiasz był z Shaumbrą jedenaście lat. Był to czas uzdrawiania 

starych ran, przebudzania naszego Mistrzostwa. Zostawił po sobie 
przepiękną spuściznę, ogrom mądrości i przypomnienia. Zakończył 
z grupą ważny etap procesu przebudzenia, po czym oznajmił, że 
ponownie wcieli się w ciało człowieka. Nie musiał już tego robić, 
nie miał bowiem żadnej karmy czy zobowiązań. Wybrał się odrodzić 
jako Wzniesiony Mistrz, by po raz pierwszy doświadczyć życia dla 
samej przyjemności i radości. Przyszedł również, by ponownie się 
z nami spotkać i po prostu celebrować życie. Kiedy piszę tę książkę, 
jego Dusza doświadcza w ciele Sama.

◊◊◊

Drugim Mistrzem, który jest związany z Shaumbrą jest Saint Ger-
main. Jego Duszę znamy się od eonów i podobnie jak z Tobiaszem 
spotykaliśmy się wielokrotnie w różnych czasoprzestrzeniach.

Za czasów Atylantydy część z nas było liderami i elitą w swoich 
społecznościach, podczas kiedy Dusza Saint Germaina wcieliła się 
w sługę.

Adamus wspominał, że kiedy my bawiliśmy się w standaryzację 
umysłów i nosiliśmy opaski, które nas hipnotyzowały i wpływały na 
postrzeganie świata, on tylko patrzył i śmiał się. Przypomniał nam, 
że jako sługa nie miał takiej opaski, bo był biedny, ale pomyślał sobie 
w duchu „Jeszcze kiedyś poprosicie, bym pomógł je wam ściągnąć”. 
Tak dokładnie się zdarzyło. O opaskach i konsekwencjach ich uży-
wania napiszę jeszcze przy innej okazji.

Innym razem, Saint Germain był naszym nauczycielem w szko-
łach tajemnych.

A  ja czuję, że znam go z czasów moich francuskich inkarnacji. 
Mam przebłyski wspomnień z dworów, gdzie Saint Germain był 
częstym gościem. Czułam go również podczas przechadzek po Pa-
ryżu, za czasów kiedy studiowałam w tym mieście. Jakby oprowadzał 
mnie po znajomych zakątkach. Zawsze czułam do niego szczególną 
bliskość.

◊◊◊

Zanim Tobiasz wrócił na Ziemię, poprosił Saint Germaina, by przejął 
prowadzenie Shaumbry. Zgodził się i przyszedł do nas przybierając 
imię Adamus.

Dla przypomnienia, Adamus jest świadomą kreacją Jaźni Sa-
int Germaina, jest jego fasetą stworzoną na potrzeby komunikacji 
z naszą grupą. Jest z nami, ponieważ poprosiliśmy go o wsparcie 
na drodze do oświecenia. Tak jak Tobiasz, przekazuje mądrość za 
pośrednictwem channelera Geoffreya Hoppe i  towarzyszy energe-
tycznie na każdym etapie podróży.
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Adamus ma inny charakter niż Saint Germain, jest od niego 
mniej poważny i bardziej bezpośredni. Wybrał sposób, by do nas 
dotrzeć, rozbraja więc nas humorem, a kiedy wyciąga nasze słabości, 
to tylko po to, byśmy mogli pójść dalej. Kocha nas i jest prawdziwym 
przyjacielem. Adamus tak naprawdę jest dokładnie taki, jak ci, do 
których przemawia, albowiem jego postać tworzymy my wszyscy. Jest 
niczym koktajl z Saint Germaina i całej Shaumbry razem wziętej.

Tak na marginesie. Nie myśl, że którykolwiek ze Wzniesionych Mi-
strzów jest wspanialszy od ciebie. Oni po prostu wcześniej się wyzwolili 
i teraz podają pomocną dłoń. Ostatecznie wszyscy jesteśmy suweren-
nymi promieniami jednego Słońca. Zarówno Tobiasz jak i Adamus, 
przemawiając do nas ubierają w słowa naszą własną mądrość. Adamus 
zawsze mówi, że jest odbiciem Shaumbry. On czyta energię osób, 
które go słuchają i pomaga nazwać to, co się z nami dzieje w danym 
momencie. Nie jest nauczycielem, jest lustrem naszej własnej mądrości.

Jego, nasza mądrość jest od paru lat rejestrowana i udostępniana 
w formie wykładów, książek, warsztatów online na stronie Karma-
zynowego Kręgu i Shaumbry, www.crimsoncircle.com, prowadzonej 
przez Geoffa i jego żonę Lindę.

Moje spotkanie z Mistrzami
A jak wyglądały moje początki z Mistrzami?

Saint Germain pojawiał się w moim życiu wiele razy na długo 
przed tym, jak stał się moim głównym przewodnikiem na drodze 
do wyzwolenia.

Jak opowiadałam wcześniej, przybył jako jeden z Mistrzów Bia-
łego Bractwa w towarzystwie Jeszuy. Zdarzyło się to na początku 
mojej drogi przebudzenia, kiedy regularnie jeździłam do nauczyciela 
Petrosa. To wtedy powolutku zaczęłam otwierać się na to kim jestem.

Chwilę później przyszedł do mnie z przekazem „Złotej Księgi”. 
Tam po raz pierwszy usłyszałam o mocy Jam Jest i jak mogę jej uży-
wać. Był czas, że afirmowałam i wczuwałam się w obecność Jam Jest. 
Afirmacje zostawiły we mnie ślad, ale w tamtym czasie nie byłam 
jeszcze gotowa żyć nimi w moim codziennym życiu.

Dopiero kiedy poczułam całą sobą, że najważniejsza jest dla mnie 
wolność urzeczywistnienia, kiedy postawiłam siebie na pierwszym 
miejscu, wtedy ponownie zawitał Saint Germain, po raz kolejny 
z przekazem „Złotej Księgi”, a chwilę później jako Adamus Saint 
Germain, z przekazem „Żyj swoją Boskością”.

Kiedy uczeń jest gotowy, pojawia się Mistrz
Mówi się, że kiedy uczeń jest gotowy, pojawia się Mistrz. Tak wła-
śnie było w moim wypadku. To zawsze jest kwestia naszej gotowości. 
A jak się dowiedziałam później, Adamus i Tobiasz pracują dokładnie 
z tymi, którzy są gotowi na wolność, ale również pragną pozostać 
w ciele po urzeczywistnieniu oświecenia.

Po decyzji, że wybieram wolność otworzyłam drzwi do nowej 
rzeczywistości, w której czekały na mnie prezenty, o jakich nie śniłam.

Pewnego dnia kierując się impulsem, kupiłam dwie książki, „Twór-
cę” Tobiasza oraz „Mistrzów Nowej Energii” Adamusa. Nie wiedzia-
łam wtedy, że Tobiasz jest również Wzniesionym Mistrzem i że obu 
channelingował Geoffrey Hoppe. Oczywiście nie był to przypadek.

Książka „Twórca” jest zapisem przekazów Mistrza Tobiasza, które 
tworzą roczny proces transformacji. Ponieważ od pierwszych słów 
poczułam niezwykły rezonans, jakbym czekała na te wiadomości 
całe życie, podeszłam do nich bardzo poważnie. Nie spieszyłam się, 
tylko pozwalałam sobie, by mądrość każdego rozdziału rozwijała się 
we mnie, żyłam nią, praktykowałam, obserwowałam, co się ze mną 
dzieje. Zajęło mi to pełen rok, tak jak zakładała książka.

W tamtym czasie zaprzestałam pracowania z ludźmi, nie prowa-
dziłam warsztatów i sesji. Była ważna tylko ja.

◊◊◊

Książką „Mistrzowie Nowej Energii” Adamus pokazał mi mnie 
z przyszłości, niedalekiej przyszłości, albo raczej teraźniejszości, tyl-
ko za zasłoną ograniczających mnie jeszcze iluzji na swój temat. To 
książka o mnie i o tobie Mistrzu, jak się przejawia nasze Mistrzostwo 
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w codzienności, jak patrzy na świat Mistrz, kiedy wszystko staje się 
proste i magiczne. Ale jest jeden warunek. Mamy pozwolić sobie na 
to ostateczne przypomnienie i ucieleśnić je.

Ponownie, każde jego słowo było nektarem prawdy, wszystko 
było tak znajome i tak oczywiste, jakby ujął w słowa wszystko to, co 
czułam, a teraz po prostu stanowiło jedną, spójną całość.

To był mój punkt odniesienia, dzięki któremu mogłam obserwo-
wać, jak poszerzała się moja świadomość, albo raczej, jak następowała 
moja integracja z Mistrzem, którym zawsze byłam.

Ponieważ wszystkie te informacje były dla mnie kluczowe, dalej po-
dzielę się z tobą najważniejszymi przekazami. Sam poczuj, czy dodają 
one ci skrzydeł, czy są to słowa również twojej wewnętrznej prawdy.

Odnalazłam moją rodzinę
Pewnego dnia włączyłam Youtube i pooglądałam przypadkowy wy-
kład Adamusa. Kiedy po raz pierwszy odsłuchałam shaudu, to jest 
przekazu, który daje co miesiąc, poczułam: Jestem w Domu, odnala-
złam moją rodzinę.

Mimo, że był to wykład dla grupy, która słuchała go od lat, ja 
czułam, że jestem w tym samym miejscu, że mówi dokładnie do 
mnie. Zrozumiałam, że zawsze byłam częścią Shaumbry, choć całe 
życie doświadczałam indywidualnej drogi. Z moim wewnętrznym 
prowadzeniem doszłam tam, gdzie oni z Tobiaszem i Adamusem.

Zachwycona odkryciem mojej rodziny chciałam przesłuchać 
wcześniejsze wykłady. Było ich tak wiele, że musiałam zaufać, iż 
gdziekolwiek mnie przyciągnie, tam będzie informacja dla mnie. 
Pozwoliłam sobie skakać z tematu na temat, z kursu na kurs.

Kupiłam wszystkie książki obu Mistrzów. Studiowałam je całymi 
dniami, nic innego mnie nie zajmowało. Chłonęłam każde słowo, 
puszczałam i szłam dalej. Od tej pory zostawiłam wszystkie inne 
ścieżki i zagłębiłam się całą sobą w mądrość, która drzemała we mnie, 
a teraz została ubrana w słowa.

Jeździłam również na warsztaty z Adamusem po Europie, do 
USA, między innymi na Hawaje. Zrobiłam wiele kursów online 

z serii „Życie Mistrza”. Byłam głodna, by wszystko sobie poukładać 
i na nowo przypomnieć.

To szaleństwo trwało dwa lata.

◊◊◊

Z tą nową perspektywą, zobaczyłam w jak wiele bzdur wierzyłam, 
jak wiele makyo miałam na temat Boga, energii, tego, jak funkcjo-
nuje świat, czym jest prawdziwa kreacja, czas, przestrzeń, czym jest 
mądrość albo wolność.

Widzę również głęboki sens w tym, że po drodze zaliczyłam tyle 
ślepych uliczek. Dzięki temu mogę lepiej się odnieść do doświadczeń 
osób, które do mnie przychodzą i trafniej im doradzić.

Tak, od teraz chciałam widzieć tylko Prawdę. Chciałam widzieć 
wszystko oczami Ducha, bez iluzji, takim jakie jest.

To była bolesna śmierć ego i wszystkich moich ról. Zmieniało się 
też moje do nich podejście. Teraz stały się świadomą grą mej świado-
mości, a nie automatycznymi reakcjami nieuzdrowionych aspektów.

Wszystko się zmieniło w zaledwie parę lat.
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Geneza naszej podróży 
oraz jej wielki finał
Kim jestem? Jak się tutaj znalazłam?
Na początku mojej podróży z Mistrzami kluczowe okazało się bym 
uporządkowała wiedzę na temat tego, jak się tutaj znalazłam. Nie 
bez powodu i z tobą chciałabym podzielić się tym ważnym tematem, 
jakim jest geneza naszego pojawienia się na Ziemi. Ta jedna historia 
może dać ci odpowiedź na wiele pytań, które zadajesz sobie od lat, 
zrozumiesz też po co tu jesteś.

Na drodze przebudzenia poznałam różne historie powstania 
wszechświata. Ostatecznie wybrałam słuchać oświeconych i zaufać 
ich przekazowi. Oni bowiem wyzwolili się z tego świata, a dzięki 
temu mogą pokazać nam naszą podroż z perspektywy końca.

Opowiadali tę historię różnymi słowami. Teraz ja przekażę ci 
esencję tego, co przyswoiłam. Ponownie – słowa będą jedynie sym-
bolami, dlatego warto wczuć się to, co poza słowami. Trudno bowiem 
ubrać w słowa to, co nienamacalne.

Pierwszy Krąg Stworzenia
Istność niemająca żadnej formy, istniejąca poza czasem i przestrze-
nią. Wieczne zawsze i wszędzie. Jest ekstatyczną radością istnienia. 
Wieczne Jam Jest, jest rdzeniem naszej istoty. Jeśli wolisz, zamiast 
słowa Jam Jest możesz użyć innych określeń, Obecność, Duch, Źró-
dło, Absolut czy Bóg.
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Możesz też to nazwać pierwotną jednością. Początkiem i końcem. 
To Jam Jest dało początek wszystkiemu, co jest. Jest Kreatorem. Ro-
dzi i daje wolność swojej kreacji. Wszystko, co powstaje jest wieczne, 
trwałe, nienaruszalne, pełne i kompletne. To, co rodzi, ma wszystkie 
atrybuty Źródła, z którego pochodzi.

Jam Jest jest świadomością, ale nie zawiera w sobie żadnej energii. 
Czysta energia jest jakby poza Jam Jest i została przez nie stworzo-
na. Energia jest tak blisko świadomości, że reaguje i manifestuje 
wszystkie jej intencje. Jest równie nieograniczona jak świadomość, 
tak jak ona nie zajmuje żadnego miejsca ani nie jest umiejscowiona 
w czasie. Jest za to w stanie ciągłej gotowości, by służyć świadomości.

Zatem, ekstatyczna radość istnienia i nieograniczone możliwości 
twórcze to nasz naturalny stan.

Dlatego, kiedy przebudzamy się ze snu, w którym teraz wydajemy 
się być, przypominamy sobie kim jesteśmy i zawsze byliśmy.

◊◊◊

Jak to możliwe, że w ogóle tu się znaleźliśmy? Dlaczego nie czujemy 
swojej nieograniczoności, naszej esencji?

Opowiem jedną z wersji, przekazaną mi przy okazji studiowania 
„Kursu cudów” w połączeniu z perspektywą, którą opowiedział mi 
Mistrz Tobiasz oraz Kryształowy Smok.

Pamiętaj, moja historia jest twoją historią i mimo, że napiszę ją 
w formie ja, jest ona tak samo twoja jak moja, gdyż nigdy nie byliśmy 
oddzieleni.

A co by było, gdyby…?
Wyobraź sobie dziecko Boga, które jest zarazem w niepodzielnej 
Jedności i suwerenne, ma absolutną wolność doświadczania. Oto Ja.

Jestem obecnością Jam Jest. PO PROSTU JESTEM, nie czuję 
braku i mogę wszystko. Pojawia się we mnie myśl:

Jak to by było oddzielić się od tej całości i pobawić się samej? Jak 
to by było zapomnieć kim jestem i na nowo siebie poznać?

Trudno to opisać ludzkimi słowami, ale wraz z pojawieniem się 
myśli o potencjale oddzielenia, potencjał ten wydał się zadziać, niczym 
we śnie, jednocześnie we wszystkich wariantach, w  jednej nic nie 
znaczącej nanosekundzie poza czasem. I tak szybko jak się zadział, 
tak szybko się skończył, albowiem bycie oddzielonym od całości 
nie jest możliwe.

◊◊◊

Możesz to przyrównać do ziemskiej chwili, w której rozmyślasz 
o czymś szalonym, niebezpiecznym, na przykład o  skoku z klifu. 
Oczami wyobraźni widzisz jakie to byłoby uczucie skoczyć, lecieć, 
czuć wiatr, może nawet przez chwilę wolność. Czujesz się jak ptak. 
Lecz moment później widzisz, że skok ten kończy się twoim rozbi-
ciem o skały. Porzucasz więc tę dziwną myśl i wracasz do swojego 

„normalnego życia”.
To doświadczenie nie zdarzyło się naprawdę, ale wydało się zdarzyć 

w twojej głowie. Kiedy sobie je wyobrażałeś, miałeś odczucia w ciele 
jakbyś rzeczywiście skoczył, jakby to się naprawdę zadziało. Jednak 
ty nigdzie się nie ruszyłeś, nadal stałeś na klifie, cały i bezpieczny.

Jest to również bardzo podobne do koszmaru sennego, z którego 
nagle się budzisz i mówisz do siebie „na szczęście to był tylko zły sen”. 
Obawiam się, że ziemskie życie jak i cokolwiek dzieje się w naszych 
snach jest tym samym, jednym snem, który wydaje się zdarzać i jest 
bardzo realistyczny.

◊◊◊

Ciekawe, że metaforę skoku przeczytałam w książce Joachima Wolf-
frama „Althar – Kryształowy Smok”, a dzień przed tym we śnie 
przeżyłam dokładnie taką samą scenę.

Zobaczyłam siebie jak stoję na klifie. Widziałam, jak skaczę, 
a chwilę później nadal na nim stałam. Nic nie zmieniło się we mnie 
od tego skoku, a ja nadal nienaruszona byłam tam, gdzie zawsze.



223222

Piszę o tym, bo jest to bardzo dobra metafora tego, co wydało się 
pozornie zadziać w świadomości.

Świat, którego teraz doświadczamy jest chwilą, która się wydała 
zdarzyć, w której doświadczyliśmy skoku w nieznane, czyli w potencjał 
oddzielenia się od całości, od Boskości, którą jesteśmy.

Chwila ta jest snem, złudzeniem niemożliwego stanu. A ten skoń-
czył się tak szybko, jak wydał się zacząć. Nasze oddzielenie od Boga, 
całości, od siebie nie jest możliwe. Nigdy nie byłeś od niego oddzielony.

Co to oznacza? Że ani ja, ani ty, nigdy nie opuściliśmy Domu, 
Jedności i całości, a to, czego doświadczamy jest tylko snem w naszym 
umyśle, snem o oddzieleniu.

Ten świat został stworzony z jednej myśli, a ponieważ oddzielenie 
jest niemożliwe, nie jest rzeczywiste, nic w tym świecie nie jest tym, 
czym wydaje się być.

Patrz więc na świat jako na sen, który wydaje się trwać, ale wiedz, 
że już się skończył. Teraz po prostu doświadczasz jak się z niego 
przebudzasz do prawdziwej i jedynej rzeczywistości.

Przebudzając się przestajemy nadawać znaczenie temu światu, 
stopniowo przypominając sobie, że jestem w tym świecie, ale nie 
z tego świata.

To dlatego oświecenie jest naturalnym stanem każdego z nas 
i każdy z nas się prędzej czy później się przebudzi.

Jak powstał ten świat?
Wraz z myślą o oddzieleniu czysta energia zareagowała na nią i na-
tychmiast zamanifestowała wszystkie warianty rzeczywistości nie-
fizycznej i fizycznej, w której ja, cząstka Boga, doświadczam siebie 
jakbym była od niego oddzielona. Od tej chwili jestem w iluzji od-
dzielenia od siebie, od całości. Wydaję się oddzielona od wszystkiego, 
co pozornie mnie otacza.

Można powiedzieć, że wszystkie światy oddzielenia powstały 
równocześnie wraz ze wszystkimi możliwymi przejawami mnie, we 
wszystkich możliwych formach i we wszystkich możliwych doświad-
czeniach.

Można to przyrównać do wielkiego wybuchu świadomości, która 
podzieliła się na niezliczoną ilość ekspresji, cząstek świadomości, 
które doświadczają tych światów. Właściwie ten wybuch świadomości 
zwany jest naukowo Wielkim Wybuchem.

Moment rozszczepienia się świadomości można nazwać genezą 
powstania indywidualnych Jaźni, Dusz, w tym twojej Duszy. W ten 
sposób powstał tak zwany Drugi Krąg Stworzenia, czyli wszystkie 
światy i potencjały doświadczeń Jaźni w świecie oddzielenia.

Pustka, punkt przed wszelką kreacją
Moja i twoja indywidualna Jaźń zgodnie z intencją teraz czuje się 
osobna i zapominała kim jest. Możesz ten moment nazwać począt-
kiem snu, początkiem istnienia w świecie oddzielenia.

Jedyne co wiem, to to, że istnieję. Nie wiem kim jestem, czuję 
natomiast tęsknotę i uczucie bycia oddzieloną, jakby czegoś mi bra-
kowało, jakbym straciła Dom. Pytam „kim jestem?” Nie ma światła 
ani ciemności, nie ma nic. Nie ma nawet mądrości.

Po prostu jestem.
Nadal mam moce Źródła, czyli tak jak ono mogę tworzyć, ale 

teraz w stanie oddzielenia nic nie jest trwałe i doskonałe. Nadal 
mam do dyspozycji czystą energię, która manifestuje moje intencje 
i która odzwierciedla stan mojej świadomości.

Jestem w pustce, w której niczego nie ma.

Polaryzacja energii
Energia zaczyna manifestować mój stan bycia oddzieloną od całości. 
Mam poczucie braku, wewnętrznego konfliktu, między chęcią po-
wrotu do Domu, a doświadczaniem i samopoznaniem „kim jestem”. 
Energia odzwierciedliła tę dynamikę i spolaryzowała się.

Już nie ma Jedności, jest Dwoistość. Jestem ja i coś poza mną. 
Nagle jestem ja i ty.

Manifestacja następuje natychmiastowo. Na początku nie po-
siada formy, ale może być postrzegana anielskimi zmysłami. I tak 
zaczynam być świadoma swojej własnej kreacji. Zaczynam postrzegać 
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ją jako coś oddzielonego ode mnie samej. Jestem podmiotem, a wokół mnie 
są przedmioty.

Zaczynam postrzegać inne Jaźnie, w tym ciebie, inne cząstki Boga. 
One również znalazły się w świecie oddzielenia i również czują się, 
jakby coś straciły. Nie pamiętają kim są.

Pierwsze doświadczanie jako anioły
Teraz jest nas wiele, jesteśmy w tym doświadczeniu razem. Jako 
Jaźnie zauważamy, że nasze intencje manifestują się natychmiastowo, 
a przy wielokrotnym powtarzaniu tych samych intencji, te zaczynają 
się stabilizować i nabierać gęstości. Zaczynamy bawić się własną kre-
acją eksperymentując, co możemy zrobić wyrażając intencje i mając 
do dyspozycji czystą energię.

Nie mamy żadnych ograniczeń. Jesteśmy niezniszczalni, nie do-
świadczamy bólu, w naszym świecie nie ma żadnych zasad, nie ma 
pojęcia dobra i zła – nie ma moralności, jaką zna człowiek. Po prostu 
bawimy się jak w piaskownicy dzieci nowymi zabawkami.

◊◊◊

Wraz z doświadczeniami jako Jaźnie zaczynamy postrzegać siebie 
przez pryzmat naszych uzewnętrznień, przekonań, wierzeń i prefe-
rencji. Tak zaczęły tworzyć się nasze pierwsze fałszywe tożsamości. 
Teraz wolimy być na zewnątrz, w kreacji i  swoich nowych rolach, 
niż w pustce, którą doświadczyliśmy po opuszczeniu Domu, zanim 
powstała jakakolwiek kreacja. Dlatego mówi się, że moment pustki, 
to ty w stanie czystej świadomości, punkt przed kreacją.

Walka o energię
Myśleliśmy, że uda nam się wrócić do Domu i zrekompensować brak, 
który czujemy poprzez walkę o energię z  innymi Jaźniami. Może 
być to geneza gwiezdnych wojen, które rzeczywiście miały miejsce 
w światach niefizycznych. Opowiadał mi o nich Wzniesiony Mistrz 
Tobiasz.

Tak, zanim zeszliśmy na Ziemię w światach subtelnych miały 
miejsce potężne walki o energię. To tam Jaźnie zaczęły czuć jeszcze 
większe zagubienie i nierównowagę.

Pamiętajmy, że tam nie ma czasu, jako Jaźnie jesteśmy wieczne, 
a wszystkie nasze intencje realizują się natychmiastowo. Dlatego 
można powiedzieć, że nie było przerwy między intencją, a rezultatem 
i konsekwencjami. Trudno było o zrozumienie jak nasza świadomość 
tworzy światy, a uzyskane wglądy były niewyraźne i charakteryzowała 
je niepewność.

Tworzenie rodzin anielskich
Zaczęliśmy zbierać się w grupy i ostatecznie stworzyliśmy rodziny 
anielskie. Było ich 144 000. Daną rodzinę łączyły wspólne preferencje 
doświadczeń, podobne postrzeganie rzeczywistości, a  te doprowa-
dziły do powstania wzorców i matryc danej rodziny.

W pewnym momencie niektóre z rodzin zauważyły, że ich ma-
nifestacje nie są już tak natychmiastowe. Kreacja zaczynała spo-
walniać i istniało realne zagrożenie zastoju w całej kreacji. Liderzy 
wszystkich rodzin anielskich zebrali się, by znaleźć rozwiązanie dla 
tej sytuacji.

Zastój w kreacj i i pomysł ucieleśniania świadomości
Rozwiązaniem miało być stworzenie rzeczywistości fizycznej, form, 
w których my Jaźnie umieściłybyśmy cząstkę naszej świadomości. 
Doświadczenia takiej cząstki i płynąca z nich mądrość, miała przy-
nieść rozwiązanie dla zastoju energii w kreacji.

Ta wydzielona cząstka nas, świadomości, nadal miała wszystkie 
atrybuty samej Jaźni. Oznacza to, że cząstka ta jest niezniszczalna, 
nieograniczona, wolna, ma zdolność wyrażania intencji i ma do dys-
pozycji energię, która manifestuje jej intencje.

Tą cząstką świadomości, którą umieściliśmy w ciele, jest człowiek.
Zdaj sobie sprawę, że nawet będąc w ciele człowieka, ty i  ja je-

steśmy nieograniczoną świadomością. Oznacza to, że nie jesteśmy 
naszym ciałem, nie jesteśmy nawet indywidualną Jaźnią, ani aniołem, 
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ani żadnym z ciał subtelnych. One wszystkie są kreacją naszej Jaźni 
doświadczającej oddzielenia. My jesteśmy tym, co było na samym 
początku, przed wszelką kreacją. Istnością. Jestestwem.

Wejście naszych Jaźni w ciało człowieka było po prostu kolejnym 
przejawem oddzielenia. Rzeczywistość fizyczna jest najgłębszym 
i najgęstszym poziomem w światach oddzielenia. Tutaj wszystko ma 
granice, jest namacalne i tak bardzo rzeczywiste.

Mając indywidualne ciało, jesteśmy tym bardziej przekonani, że 
jesteśmy od siebie oddzieleni. A ciało i wszystkie role, które są z nim 
związane stają się kolejnymi tożsamościami, stając się budulcem ego. 
A ego jest wszystkim tym, w co wierzysz, czym myślisz, że jesteś i tym, 
co ciebie określa.

Wiedz, że ego nie dotyczy tylko poziomu fizycznego – to domena 
indywidualnych niefizycznych Jaźni. Póki wierzymy w swoje istnienie 
jako osobność, jesteśmy jedynie przejawem ego.

Nasze początki na Ziemi
Zanim Jaźń zaczęła eksplorować fizyczny świat, ten został najpierw 
dla nas przygotowany, a raczej sami sobie go przygotowaliśmy. Tak 
powstała Ziemia i wszelka materia. W nią inkarnowaliśmy doświad-
czając na wszelkie nowe sposoby. Mogliśmy wcielać się w skały, ro-
śliny, mikroorganizmy, zwierzęta, ostatecznie w człowieka.

Nasze ciała na początku nie wyglądały jak teraz. Był czas, kiedy 
byliśmy gigantami. Powstanie ciała człowieka, jakie znamy dzisiaj, 
było efektem niezliczonych prób i ewolucji matryc.

Ostatecznie rodziny anielskie stworzyły cały zestaw matryc i wzor-
ców, które inkarnująca Jaźń miała przyjąć, w tym ludzkie DNA. Tak 
powstał tak zwany Zakon Arc, rodzaj matrycy, portalu, przez który 
schodziliśmy na Ziemię. Opowiem o nim więcej w dalszej części 
książki.

Iluzja czasu i przestrzeni
Rodziny anielskie ustaliły zasady, w  jakich będą doświadczać rze-
czywistości fizycznej.
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Pierwszą zasadą świata fizycznego była iluzja czasu i przestrze-
ni. Chodziło o to, by inkarnowane cząstki naszej Jaźni doświadczyły 
życia w materii w spowolnionym tempie, w iluzji, jakby wszystkie 
zdarzenia działy się po kolei. Dzięki temu mieliśmy mieć czas na 
zrozumienie dynamiki, jaka istnieje między świadomością, intencją, 
a energią. Liczyliśmy na to, że uzyskana mądrość pomoże kreacji 
wyjść z zastoju. W rzeczywistości fizycznej odtworzyliśmy doświad-
czenia i dynamikę, które miały miejsce w niefizycznym świecie, czyli 
polaryzację energii, uczucie oddzielenia, braku, nierównowagi i walkę 
o energię.

Nie dziwi więc, że na Ziemi mamy te same tendencje. Podob-
nie jak anioły zbieramy się w grupy, tak samo jak one wspieramy 
się, mamy swoje preferencje. Tak samo jak one walczymy z innymi 
o energię i wyniszczamy wojnami.

Z przekazów Wzniesionych Mistrzów wynika, że to, czego do-
świadczamy na Ziemi jest złagodzoną wersją doświadczeń w świecie 
niefizycznym. Powiem szczerze, kiedy to usłyszałam byłam w szoku. 
Zawsze sobie bowiem wyobrażałam anioły jako istoty pełne światła, 
oazę miłości i spokoju. A tu proszę, w świecie anielskim jest jak na 
Ziemi i to w wydaniu ekstremalnym. W naszym wymiarze doświad-
czamy dodatkowo wszystkiego przez pryzmat ciała i – co nie znane 
dla Duszy – doświadczamy bólu.

Zasłona
Drugą zasadą była zasłona, czyli zapomnienie o  tym, że jesteśmy 
niezniszczalną, nieograniczoną Jaźnią. Od tej pory identyfikujemy 
się z ciałem, emocjami, myślami, a nie z naszym Duchem. Zabieg ten 
był celowy, by odtworzyć stan, w jakim znalazła się Jaźń na początku 
swojego istnienia. Tak jak ona pojawiła się jako czysta karta, pust-
ka, tak samo pojawia się nowonarodzone dziecko. Ta inkarnowana 
cząstka nas ma znaleźć odpowiedź na pytanie kim jest, i miała to 
zrobić w imieniu całej Jaźni.

Dzięki podróży człowieka pomagamy Jaźni wyjść poza Drugi 
Krąg Stworzenia i ponownie przypomnieć jej, że

nie jest i nigdy nie była oddzielona od Źródła, 
jest swoim Wszechświatem, 
jest w Jedności i zarazem suwerenna, 
cała energia, której doświadcza jest jej, 
cały świat ziemski i wszelkie światy fizyczne i niefizycznie, to 
jest tylko sen, zabawa w oddzielenie.

◊◊◊

Nie wiem jak ty, ale kiedy zaczęłam eksplorować świadomość, glory-
fikowałam Duszę, Jaźń. Wiedziałam, że jest nieograniczona, wolna, 
że ma wszelkie atrybuty kreatora, ale nie wiedziałam, że również 
sama Dusza jest tworem oddzielenia. Że to właśnie na poziomie 
Duszy, czuję się oddzielona od Boga, Źródła. Dusze więc również 
postrzegają jakby były oddzielone od swojej kreacji, jakby wszystko 
było na zewnątrz nich.

Nieucieleśnione wzniesienie i wątpliwości
Niektóre Jaźnie osiągnęły mądrość tego, że oddzielenie jest iluzją. 
Jeszcze nie inkarnując się w ciało, zrealizowały tak zwane nieuciele-
śnione wzniesienie, inaczej: oświecenie Jaźni. Wglądy ich jednak były 
naznaczone minimalną wątpliwością, co nie pozwalało im uwolnić 
się ostatecznie ze świata oddzielenia.

Dopiero dzięki wysłaniu cząstki swojej świadomości w  ciało, 
dzięki doświadczeniu jako człowiek, dzięki przypomnieniu praw-
dy w najgęstszym ze światów, taka Jaźń pozbyła się tej wątpliwości 
i doświadczyła oświecenia, czyli odczarowania iluzji oddzielenia od 
Źródła. Wtedy zrozumiała, że sama nim jest, a cały świat oddzielenia 
jest jej własną kreacją, a wszystko, co zawiera jest jej energią. Tym 
samym zobaczyła siebie w całej swojej kreacji.

To ważne by zrozumieć, że oświecenia nie doświadcza człowiek, 
lecz jego Jaźń. Człowiek w swoich iluzjach, ograniczeniach, wie-
rzeniach, fałszywych tożsamościach nie byłby w stanie się wyzwolić. 
To tak jakby lalka Barbie chciała sprawić, że stanie się człowiekiem.



231230

Dlatego rolą człowieka w procesie przebudzenia jest puścić wszel-
kie wierzenia na swój temat, poddać się obecności Jam Jest, która nigdy 
nie utknęła w oddzieleniu. Ta część nas wyprowadzi nas ze snu zwa-
nego życiem. Człowiek nie jest w stanie tego uczynić z poziomu ego.

Mądrość
Przebudzenie ze snu dzieje się samoczynnie, naturalnie, w wyniku 
mądrości zdobytej przez Jaźń, płynącej z doświadczeń człowieka, jak 
również z jej przejawów niematerialnych. To również nie człowiek 
jest odpowiedzialny za wyciągnięcie mądrości z doświadczeń. Robi to 
nasza Mistrzowska część, która patrzy na człowieka oczami jedynej, 
doskonałej obecności Jam Jest, bez oceny, w całkowitej akceptacji, 
destylując mądrość każdego doświadczenia.

Będąc w ciele człowieka, mamy po prostu być świadomymi obser-
watorami całego procesu. Mamy go doświadczyć i na niego pozwolić. 
Nie na nas ciąży odpowiedzialność wyzwolenia Jaźni. To dlatego 
powiedziałam na początku książki, że kluczem do oświecenia jest 
pozwalanie, poddanie się sobie samemu i poprowadzenie się ku wol-
ności. Dzięki obecności człowieka, Jaźń może zakończyć swój proces 
uwolnienia iluzji oddzielenia od całości.

Hipnoza
Wracając do warunków, które determinują nasze ziemskie doświad-
czenie. Trzecim warunkiem wejścia w rzeczywistość fizyczną była 
kompresja i hipnoza.

Cząstka naszej świadomości została wielokrotnie skompresowana 
i zahipnotyzowana w taki sposób, byśmy uwierzyli, że jesteśmy cia-
łem. Hipnoza na poziomie komórkowym okazała się konieczna, po-
nieważ wcielając się w materię bardzo szybko się z niej uwalnialiśmy. 
Nie udawało się nam uzyskać potrzebnej mądrości. Nadal bowiem 
pamiętaliśmy, że jesteśmy nieograniczoną Jaźnią i wracaliśmy do 
naszego pierwotnego stanu.

Hipnoza stworzyła więzienie dla świadomości, doprowadziła do 
tego, że cząstki naszej Jaźni zaczęły odradzać się w ciałach. Sama 

śmierć ciała była jednak konieczna. Służyła ona regeneracji pomiędzy 
życiami, powrotowi do bezcielesności, przygotowaniu się na kolejne 
życie. Nie było jednak zamiarem, byśmy utknęli w życiach i zostali 
tu na zawsze. Bycie w ciele nie jest naszym naturalnym stanem.

Z każdym życiem nabieraliśmy nowych wierzeń i przekonań na 
swój temat i  świata, którego doświadczaliśmy. Tak stworzyliśmy 
fałszywe tożsamości i wspomniane wcześniej ego. Zaczęliśmy iden-
tyfikować się z ciałem.

Na poziomie niefizycznym identyfikacją Jaźni było przekonanie, 
że jest ciałem subtelnym, choć Jaźń zawsze była i jest tylko czystą 
świadomością. Ciała subtelne są również jej kreacją.

Ciężar ciała emocjonalnego i histori i przodków
W świecie fizycznym posiadanie ciała oznaczało doświadczanie bólu, 
cierpienia i traum, które zostawiały znowu ślad w ciele emocjonalnym 
i coraz bardziej przywiązywały Jaźnie do świata materii.

Cząstka świadomości, która się wielokrotnie odradzała, nosiła 
w sobie ciężar swoich wcześniejszych doświadczeń. Zaczęła również 
odczuwać ograniczenia wynikające z przyjmowania ciała z DNA 
przodków. Wcielając się w dane ciało, brało na siebie obciążenia 
i programy swojej rodziny.

Skompresowanie Jaźni, by mogła utrzymać się w ciele, spowo-
dowało również głęboką traumę oraz utracenie czucia siebie jako 
Jaźń. Wcielona cząstka świadomości nie czuła się już nieograniczona 
i wolna. Nie dziwne, że człowiek ma wrażenie bycia oddzielonym od 
swojej Duszy, jakby był sam i nic nie znaczył. To przytłumione poczu-
cie siebie sprawia, że człowiek pomniejsza swoją własną osobę i nie 
widzi w sobie Boga. W procesie przebudzenia na nowo otwierasz się 
na siebie jako Jaźń i wszystkie jej jakości: wolność, nieograniczoność, 
nienaruszalność i kompletność.

Sam wybrałeś bycie tutaj
Oczywiście to ty i  ja jesteśmy tą cząstką świadomości, którą sami 
wysłaliśmy tutaj, do tego ciała, by zrozumieć na czym polega kreacja, jak 
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energia reaguje na świadomość i jak manifestuje się rzeczywistość. Osta-
tecznie odpowiemy na te wszystkie pytania i zdamy sobie sprawy, że 
wszystko czego tutaj doświadczyliśmy było jednym wielkim snem.

A jeśli czytasz to, bo w tym życiu wybrałeś wolność, jesteś tą od-
ważną cząstką Jaźni, która powiedziała dość życiu w ograniczeniach. 
Usłyszałeś pragnienie swojej Duszy, pragnienie powrotu do Domu, 
przypomnienia kim jesteś.

Jesteś tym wcieleniem, które robi to w imieniu całej Jaźni, wszyst-
kich jej przejawów, przeszłych i przyszłych inkarnacji, istnień fizycz-
nych i niefizycznych, twoich wcieleń na innych planetach i systemach 
słonecznych.

Stoisz na czele swoich żyć
To dlatego to życie było takie ciężkie i było tyle do uzdrowienia 
i zintegrowania. Nie znaczy to, że ty integrujesz za swoje pozostałe 
wcielenia. Oznacza to, że swoim przebudzeniem, pomagasz im się rów-
nolegle budzić. Ty stoisz na czele siebie samego, wszystkich swoich 
żyć. One patrzą na ciebie i biorą z ciebie przykład. Zobacz siebie, 
doceń siebie – to niebywałe zadanie i osiągnięcie. Ty poprowadzisz 
siebie poza Drugi Krąg Stworzenia do Trzeciego Kręgu, gdzie staje 
się dostępna dla ciebie prawdziwa kreacja.

Twoja podróż już się zakończyła
Mistrz Adamus i Tobiasz mówili mi, że podróż już się zakończyła, że 
nasza Jaźń, Dusza już się wyzwoliła. Że Drugi Krąg Stworzenia już się 
zakończył. Znaczy to, że już tego dokonałam, ty już tego dokonałeś. 
Teraz tylko doświadczamy tego, jak tam doszliśmy.

To również potwierdza, że oświecenie jest naturalnym procesem 
i musi się wydarzyć dla każdej istoty, która przyszła na Ziemię, choć-
by miało jej to zająć tysiąc żyć.

Twoje wyzwolenie jest w teraz. Jest już teraz w twojej energii.
Nie doświadczysz go, jeśli odkładasz je w czasie. Zdarza się ono, 

kiedy wychodzisz poza czas i uznajesz, że już jesteś wolny, już jesteś 
oświecony.

Wszystkie potencjały rzeczywistości już istnieją, istnieje również 
taki, w którym jesteś już wolny. Dlatego twoje przebudzenie jest 
możliwe w każdej chwili teraz.

Grande f inale
Wracając do naszej historii na Ziemi i momentu, gdzie jesteśmy 
teraz. Opowiem o tym w skrócie, a rozwinę w dalszej części książki.

Na początku 2020 roku Adamus Saint Germain oznajmił nam, że 
zakon Arc, stworzony z przedstawicieli 144 000 rodzin anielskich, któ-
ry służył do przeprowadzania Jaźni na Ziemię, skończył swoją służbę.

Historycznym wydarzeniem było również zwołanie do rodzin 
anielskich wszystkich ekspresji Jaźni, które doświadczały na innych pla-
netach. To te ekspresje, które możesz nazwać obcymi, jak Plejadianie, 
Arkturianie, Lirianie itd. Tak naprawdę to jesteś ty sam z przyszłości 
i przeszłości. Kosmiczne aspekty twojej Jaźni wróciły do Domu, 
ułatwiając ci wyzwolenie.

Kolejnym historycznym zdarzeniem 2020 roku było rozwiązanie 
rodzin anielskich, a  tym samym zobowiązań i umów, które mieliśmy 
wobec nich.

Niegdyś zgłosiliśmy się na ochotnika, by zejść na Ziemię i by 
mądrością swoich doświadczeń dzielić się z naszymi rodzinami aniel-
skimi. Adamus powiadomił Shaumbrę, że nasza służba dla rodzin już 
się zakończyła. Przyrzeczenie zostało spełnione, a mądrość przypo-
mnienia i prawdy wypełniła całą kreację.

Tak został przezwyciężony impas w kreacji.
Wszystko to zdarzyło się dzięki podróży naszej Jaźni w ciele 

człowieka i jej urzeczywistnieniu.

Powstanie Nowej Energii
Dzięki przypomnieniu kim jesteśmy, dzięki zrozumieniu, jak nasza 
świadomość i energia są ze sobą powiązane, nastąpił cud. Powstała 
nowa energia, płynne światło, które jest połączeniem świadomości i czy-
stej energii. Zniknęło oddzielenie. Pojawienie się płynnego światła 
sprawiło, że kreacja na nowo zaczęła ekspandować.
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◊◊◊

Jednym słowem, powód dla którego tutaj jesteśmy w ciele człowieka, 
już został spełniony. Droga do Trzeciego Kręgu Stworzenia, który 
jest powrotem do twojego naturalnego stanu, w jedności ze sobą i su-
werenności, stoi otworem dla każdego, kto będzie gotowy zakończyć 
Drugi Krąg i porzucić iluzję oddzielenia od swojej Jaźni i od swojej 
kreacji. Tym samym Jaźń porzuca iluzję oddzielenia od swojego Źródła.

To dlatego Ziemia jest tak ważnym miejscem dla całej kreacji, 
albowiem tylko poprzez inkarnowanie się na Ziemi i urzeczywist-
nienie człowieka, oświecenie Jaźni jest możliwe.

Kolejnym Duszom i ich ludzkim inkarnacjom będzie teraz dużo 
prościej przebudzić się i pójść śladami pionierów świadomości, jakimi 
są bez wątpienia piraci Shaumbry, jak zwykł nas nazywać Adamus 
Saint Germain.

Jest dla mnie wielką radością, że mogę być częścią tego procesu, 
tej grupy. Czuję ogromną wdzięczność dla siebie, za odwagę, za de-
terminację na tej drodze. Mimo łez, mimo zagubienia, mimo tęsknoty, 
którą czułam całe życie. Po prostu kocham siebie za wszystko, czego 
doświadczyłam.

◊◊◊

To nasza historia w pigułce. Tak jak ty znalazłam się tutaj w wyniku 
jednej myśli o zabawie w oddzielenie od Jedności, tak narodziło się 
jedno z wcieleń mojej Jaźni, Ariana. To wcielenie, które otworzyło 
szeroko oczy i zobaczyło ten świat, tym czym jest, snem.

Nadal tu jestem, ale teraz już wiem, że po prostu śnię. Teraz je-
stem świadomą śniącą, która spisuje historię swojego przebudzenia. 
Daje ona tym samym inspirację cząstkom siebie, czyli tobie, byś ty 
również się przebudził.

Ta książka jest historią Ariany, która tak jak ty odradzała się ponad 
tysiąc razy, by w jednym wyjątkowym życiu doświadczyć wolności. 
I jak pisałam, wszystko zaczęło się od marzenia ośmiolatki.
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Magia akceptacji
Po tym, jak poznałam genezę mego pochodzenia, dużo łaskawiej 
popatrzyłam na siebie i moje doświadczenia. Czułam, że mam za-
ufać, cokolwiek zdarzy się na tej drodze. Czytając „Twórcę” Tobiasza, 
utwierdziłam się tylko, że wybrałam dobrą drogę.

Nie zawsze to, co poznawałam było komfortowe dla ego, musiałam 
zostawić tak wiele z tego, w co wierzyłam, tyle ograniczających mnie 
przekonań. Usłyszałam jednak mądrość, która tak rezonowała z moją 
wewnętrzną prawdą, że powiedziałam sobie „ufam i wchodzę w to”.

◊◊◊

Jedna z pierwszych i najważniejszych mądrości brzmiała: Zaakceptuj 
wszystko takim, jakim jest.

Kiedy rodzi się w nas determinacja, by się uwolnić, ale jeszcze 
jesteśmy w starym, jest w nas wiele wewnętrznego konfliktu. Już nie 
wiemy, co jest właściwe, a co nie. Okazuje się, że stare metody już 
nie działają. Poznajemy różne teorie, ale mamy wrażenie, że się wy-
kluczają. Już nie wiemy, co jest prawdą i chcemy wszystko zrozumieć. 
Ja tak miałam i podejrzewam, że ty również znasz ten stan miotania 
się między starym, a nowym.

Chcesz wyzwolenia, naprawdę chcesz połączenia ze swoją Bo-
skością. Tym samym przebudzasz się do bycia świadomym twórcą 
swojego życia. Przypominasz sobie, czym jest kreacja z poziomu Jaźni.

To, co możesz zrobić dla siebie, to całkowicie zaufać swojej Duszy 
i po prostu pozwolić na ten proces, jakikolwiek by on nie był.

Dlatego podstawową lekcją jest akceptacja.



239238

Zaakceptuj wszystko takim, jakim jest twoim życiu oraz w życiu 
innych osób.

Bardzo możliwe, że masz dużo przekonań, co jest właściwe, a co 
nie, prawdopodobnie nadal wierzysz w dobro i zło. To całkowicie 
naturalne. Przez eony żyliśmy w świecie dualności, świecie światła 
i ciemności, energii żeńskiej i męskiej, kontrastów i przeciwieństw.

To świat, gdzie konflikty są nieuniknione, albowiem każdy z nas 
ma inne postrzeganie świata, każdy ma inne przekonania i poziom 
świadomości. Bardzo też łatwo zajmujemy stanowisko w jakimś te-
macie. A kiedykolwiek opowiadasz się za którąś ze stron, z pewnością 
spotkasz się z jej odbiciem, na drugim biegunie.

Załóżmy, że opowiadasz się za światłem. Od tej pory jesteś Wo-
jownikiem Światła, tak jak ja kiedyś. Latami kultywowałam tylko 
światło. Ale co z ciemnością? Całkowicie ją wypierałam. Odrzuca-
łam swoją ciemną stronę. Oczywiście tworzyło to brak równowagi 
wewnętrznej i walkę.

A w tym świecie światło i ciemność są ze sobą nierozerwalnie 
połączone. Kiedy dążysz ku jednej tylko stronie, nieuchronnie czeka 
cię odwet z drugiej.

Pamiętam dokładnie, że im bardziej starałam się być najświetlist-
szą istotą na Ziemi, moje demony rosły w siłę i wybuchały w najmniej 
oczekiwanych momentach.

One zawsze tam były. A im bardziej je wypierałam, tym bardziej 
one chciały wyjść na powierzchnię i być zauważone. Zrozumiałam 
szybko, że nie tędy droga. Musiałam zmienić stosunek do ciemności. 
Pisałam o tym już wcześniej.

Droga do wolności to droga poza dualność
A to oznacza, nieopowiadanie się po żadnej ze stron, zaprzestanie 
jakichkolwiek walk, preferowania którejkolwiek ze stron konfliktu, 
czy to politycznego, czy rodzinnego, kultu Bogini, czy Boga.

Uczymy się patrzeć na wszystko oczami Duszy, a ona wszyst-
ko akceptuje bezwarunkowo i bez preferencji. Dlatego warunkiem 
wolności jest akceptacja wszystkiego, takim jakim jest. Nawet biedy 

na świecie, wojen i  ludzkich wyborów: niszczenia i zabijania. Nie 
nadajemy tym samym temu energii i nie zasilamy gry dualności.

Wyzwaniem jest wprowadzić tę mądrość do swojego życia. Ale już 
czas wyjść z dualnej gry. W tej grze nie ma zwycięzców. Kiedy jesteś 
w grze, znaczy że nadal jesteś w iluzji oddzielenia, że nie widzisz 
siebie i świata takim, jakim jest naprawdę. Pomoże ci w tym praktyka 
stania za niskim murkiem. Poznałam ją od Tobiasza

Stań za niskim murkiem
Jakakolwiek by nie była sytuacja, na przykład przy kłótni w domu, 
nie zajmuj stanowiska. Po prostu nie wchodź w daną sytuację emo-
cjonalnie. Patrz na nią z boku, jakbyś stał za niskim murkiem. Ak-
ceptuj ją taką, jaką jest. Obserwuj emocje, które pojawiają się w tobie 
i w innych. Pozwól na nie. Niczemu nie zaprzeczaj.

Czy zwróciłeś uwagę, że kiedykolwiek dzieci są w emocjach, a my 
pozwalamy im na nie, na wyrażenie frustracji, złości, smutku czy lęku, 
bez oceny, prędzej czy później dziecko się uspokaja, a emocja znika?

Zawsze istnieje głębszy sens różnych doświadczeń, a  będąc 
w emocjach często go nie widzimy. Możemy zastanawiać się, dla-
czego to wszystko się dzieje, co to za lekcja?

Co ciekawe, Wzniesieni Mistrzowie mówią wyraźnie, że tak na-
prawdę nie mamy żadnych lekcji. Są to po prostu wydarzenia, które 
konfrontują nas z tym, co jest jeszcze w nas do zintegrowania. Często 
to, czego doświadczamy, jest odtworzeniem dynamiki naszych relacji 
w świecie niefizycznym, jak opowiadałam wcześniej.

Mit doskonałości
Nie chodzi również o to, że mamy się stać doskonałym człowiekiem. 
Ja sama byłam w pułapce mitu doskonałości. Myślałam, że na tym 
polega oświecenie. Dlatego latami próbowałam siebie naprawić, wal-
czyłam z moim ciałem, wadami, emocjami. Latami się uzdrawiałam.

Wreszcie zrozumiałam, że mam zaprzestać również samego 
uzdrawiania. To niekończący się proces. Ile można uzdrawiać we-
wnętrzne dziecko? To tylko wzmacnia ten aspekt w nas.



Nie chodzi o uzdrawianie, tylko właśnie o akceptację. I to wła-
śnie ona ostatecznie przyniosła uzdrowienie. Akceptacja ma inną 
dynamikę niż naprawianie. Przynosi uwolnienie energii. Dzięki ak-
ceptacji jesteś w stanie zobaczyć głębszy sens wszystkiego, a przede 
wszystkim to jak działają energię w świecie dualnym.

◊◊◊

Nawet będąc w  stanie oświecenia, nadal będziesz funkcjonował 
w świecie dualnym. Nadal będziesz obserwował grę o energię między 
ludźmi, ale ty już nie będziesz częścią tej gry. I w tym tkwi różnica.

Dlatego, żeby się wyzwolić z dualności, z wszelkiej gry, walki 
dobra ze złem, wewnętrznych konfliktów, oceny, na początku trzeba 
po prostu podjąć decyzję: Od teraz decyduję się akceptować wszystko 
dokładnie takim, jakim jest.

Czy jesteś gotowy zrobić to dzisiaj? Od dzisiaj tak patrzeć na 
świat?

Warto sobie to gdzieś napisać i powiesić w widocznym miejscu. 
Trzeba sobie o tym przypominać, bardzo łatwo bowiem przychodzi 
nam ocenianie i zajmowanie stanowiska. To reakcja automatyczna, 
w przeciwieństwie do bycia neutralnym obserwatorem.
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O przeznaczeniu 
i przewodnikach
Podzielę się kilkoma informacjami, które już na początku drogi po-
mogły mi zmienić nastawienie do mojej podróży i wyprostować po-
strzeganie. Czułam opór, bo były w kontrze do tego, w co ówcześnie 
wierzyłam, ale przyjęłam je.

Być może wydaje ci się nadal, że jest coś takiego, jak plan na życie 
i przeznaczenie. Być może wierzysz, że po prostu realizujesz jakiś 
określony scenariusz i że twoja Dusza doskonale wie, gdzie i  jak 
skończy się twoje życie.

Otóż nie. Dusza, Jaźń nie zna wyniku końcowego twojego życia. 
Ono tworzy się w każdej jednej chwili, z każdym twoim wyborem. 
Schodząc na Ziemię możesz mieć założenia na dane życie, tak jak 
ja obiecałam sobie wolność. Obiecałam sobie ją również w innych 
życiach, tylko że w tym razem mi się udało, a w innych się rozpro-
szyłam samym życiem.

Nie ma więc żadnego planu. Nie ma również czegoś takiego, jak 
lepsza czy gorsza droga. Wszystkie drogi i tak prowadzą do jednego, 
do urzeczywistnienia. Ty już wiesz, że każda istota na tej planecie 
się przebudzi. To tylko kwestia czasu.

Możesz przeżyć życie jak ci się podoba. Nie musisz się oświecać 
w tym życiu. Nie musisz też podążać konkretną ścieżką duchową, 
by doświadczyć wyzwolenia. A duchowość nie jest jedyną drogą 
do oświecenia. Nie ma żadnej reguły jak poprowadzisz siebie do 
wolności.
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Odejście przewodników
Kolejna rzecz. Na początku naszej fascynacji duchowością mamy 
tendencję do oddawania mocy siłom anielskim, naszym przewod-
nikom duchowym. Jednak w momencie, kiedy podejmujesz decyzję 
powrotu do Boskości, twoi przewodnicy odchodzą, bo nie są już 
potrzebni. Twoi osobiści przewodnicy pomagali ci dojść do tego 
momentu, w którym teraz ty sam nawiązujesz kontakt ze swoją 
Boskością.

Masz siebie, swoją Duszę. Niech cała twoja uwaga będzie prze-
kierowana na to, co ty czujesz, jak ty myślisz. W głębi serca zawsze 
wiesz, co jest dla ciebie właściwe. Czujesz, kiedy coś cię otwiera, po-
szerza, a kiedy czujesz się ograniczany. Czucie siebie jest najlepszym 
kompasem do wolności.

Przewodnicy czy aniołowie nie mogą tak naprawdę nic za nas 
zrobić. Możemy dostać od nich inspirację, mogą pokazać potencjały, 
możemy dostać podpowiedzi czy odpowiedzi na nasze pytania, ale 
i tak, to my wszystko musimy zrobić.

Ważne więc, by w procesie powrotu do swojej suwerenności za-
przestać oddawania mocy jakimkolwiek siłom na zewnątrz. To czas, 
w którym wracamy do siebie, odnajdujemy nasze miejsce mocy we-
wnątrz, wybieramy magię wewnętrznego prowadzenia.

Tak zaczynasz czuć się panem własnego życia. Zaczynasz sobie 
całkowicie ufać i z tego miejsca zaczniesz tworzyć życie bez planów, 
bez przywiązywania się do jakichkolwiek efektów końcowych. Tak 
tworzy Bóg. A Bóg daje całkowitą wolność swojej kreacji.

Staranie , a pozwalanie
Nie było mi łatwo dojść do takiego stanu świadomości. Często 
w kontrze do zaufania pojawiała się chęć kontroli. Po drodze było 
z pewnością wiele wyzwań, dlatego jest to droga dla odważnych 
Dusz, które są zdeterminowane, które są pewne tego, że to czas ich 
wyzwolenia, a tutaj nie ma miejsca na półśrodki.

Możesz wybrać. Możesz wiosłować tak jak całe życie, płynąc 
pod prąd, idąc w obranym przez siebie kierunku, próbując osiągnąć 
kolejny szczyty.

Za pewne znasz smak życia, gdzie sam o wszystko walczysz, 
wszystkim sam się zajmujesz, planujesz i kontrolujesz. Jest w nim 
wiele wysiłku. To prawda, pojawia się również satysfakcja, ale ta 
okazuje się tylko chwilowa. A potem pojawia się kolejny szczyt do 
zdobycia. I tak w kółko.

A co, gdyby spróbować inaczej?
Odpuszczam, po prostu pozwalam. Chcę zobaczyć, gdzie mnie to 

wszystko zaprowadzi. Zaczynam akceptować to, gdzie jestem teraz, 
tutaj, na mojej łodzi życia. Gdzie ten nurt życia chce mnie zabrać?

Oddajesz ster i nagle znajdujesz się w nowej rzeczywistości. Mo-
żesz zniknąć, możesz zginąć, ale tak naprawdę to będzie śmierć 
twojego starego ja. To będzie śmierć tego, w co do tej pory wierzyłeś.
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Przyjęcie  
człowieczeństwa
Kolejnym warunkiem doświadczenia wolności było przyjęcie mojego 
człowieczeństwa.

Opowiem ci o tym procesie. Jeśli bowiem nadal masz problem 
z zaakceptowaniem siebie, możesz znaleźć tu cenne informacje.

Zaakceptuj swoją ludzką Jaźń, swoje człowieczeństwo, a poznasz 
swoją Boskość.

Ta lekcja, to wyzwanie, jest prawdopodobnie najtrudniejszą rzeczą 
jaką przyjdzie nam zrobić na drodze do wyzwolenia i przebudzenia.

Przez lata mojej podróży duchowej myślałam, że oświecenie ozna-
cza bycie doskonałym człowiekiem.

Wiara w dobro i zło
Jak już wiesz, nie potrafiłam zaakceptować swoich słabości. Byłam 
w ciągłym procesie ulepszania siebie. Walczyłam z moimi emocjami. 
Bardzo żywy był we mnie program zasługiwania na miłość.

Wiem, że nie byłam w tym osamotniona. To percepcja, która jest 
efektem traum, wieloletniego programowania, wynikiem zapomnie-
nia kim jesteśmy i braku kontaktu ze swoją esencją.

Nie dziwne jest, że w ludziach jest tyle poczucia winy. Obwiniamy 
się za różne rzeczy. Oceniamy wszystko jako dobre lub złe. Jedne 
zachowania uznajemy za godne, inne za niegodne i sami skazujemy 
się na brak miłości, bo jak możemy na nią zasługiwać, jeśli w naszym 
odczuciu, zachowaliśmy się niegodnie.



249248

Każdą naszą oceną odrzucamy kawałki siebie, postrzegając je 
jako złe, demoniczne. I nie ma w tym niczyjej winy. Tak zostaliśmy 
nauczeni, a społeczeństwo tylko potwierdza ten obraz.

Dlatego tak łatwo nam uwierzyć, że istnieje dobro i zło. W kon-
sekwencji, zrodziło się w nas bardzo duże poczucie winy.

Czy w  ogóle jest możliwe zaakceptować siebie bezwa-
runkowo?
Jak to zrobić? Jak zacząć akceptować każdy najmniejszy fragment 
naszego życia, takim jakim jest?

W naszym życiu jest mnóstwo zasad i powinności. A co ciekawe, 
nie są to zasady jakimi kieruje się Bóg czy nasza Jaźń, są one ludzką 
kreacją. To człowiek, w swojej ograniczonej świadomości, stworzył 
nazwę na doświadczenia demoniczne i nazwał je złem. To człowiek 
ocenił swoje emocje jako złe, uważa je za słabość, a tym samym spra-
wił, że jego wewnętrzne demony rosną w siłę i kierują jego życiem.

Tobiasz zapraszał nas, byśmy zobaczyli wszystkie powinności, 
których się trzymamy. Zobacz, że są to tylko nasze przekonania.

A co by było, gdyby po prostu je puścić, zamiast się ich kurczowo 
trzymać? Jak na przykład to, że robisz coś dobrze lub źle. Po prostu 
zacznij przyjmować siebie dokładnie takim, jakim jesteś w danym 
momencie, ze wszystkimi emocjami, zwyczajami, wadami i nawykami.

To czas, kiedy możesz po prostu przestać się obwiniać i mieć 
wyrzuty sumienia. To czas, by puścić to całe napięcie, którego się 
tak kurczowo trzymasz.

Głęboki wdech. Zrób to teraz. Wszystko jest proste i jest kwestią 
wyboru.

Poczucie winy
Poczucie winy jest tym, co blokuje nas przed przyjmowaniem. Nie 
czujemy się godni, by było nam dobrze, by dostąpić jedności z naszą 
Boskością.

Kościół nam w tym nie pomaga, pielęgnując winę i niegodność. 
Do dziś pamiętam słowa modlitwy: Moja wina, moja wina, moja 

bardzo wielka wina. … Nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale 
powiedź tylko słowo, a będzie uzdrowiona Dusza moja.

Mimo zaproszenia Boskości w ostatnich słowach, pierwsze dwa 
sformułowania sugerują, że na to nie zasługujemy.

Nasze przekonania i wierzenia kształtują naszą rzeczywistość, 
a jeśli są one sprzeczne, nie dziwne, że manifestują również niespój-
ność w naszym życiu i brak spełnienia.

Jeśli nie puścimy uczucia bycia niegodnym, to trudno nam będzie 
przyjąć naszą Boskość. A wiedz, że Boskość nigdy nie patrzy na nas 
tak, jak my patrzymy na siebie.

I to jest wspaniała wiadomość!
Nasza Jaźń ma dla nas całkowitą akceptację, bezwarunkową mi-

łość, nigdy nas nie ocenia, jest za to wdzięczna, że w  jej imieniu 
doświadczamy życia na Ziemi. To dlaczego my sami sobie to robimy, 
skoro z poziomu Duszy wszystko wygląda zupełnie inaczej?

Jesteśmy tu, by doświadczać i przynieść mądrość. Mądrość wraca 
do Wszystkiego, Co Istnieje, do jestestwa, a każde nasze doświad-
czenie sprawia, że Wszystko, Co Istnieje się poszerza. Człowiek jest 
niezwykły, a każdy z nas jest bohaterem decydując się zejść na Ziemię, 
by z własnej woli przejść proces zapomnienia, a następnie wyzwolenia.

Odwagą jest eksplorować mrok
Teraz, mając tę perspektywę, spójrz na tych, którzy doświadczają 
mroku. To odważne Dusze, które eksplorują dostępne potencjały dla 
mądrości jestestwa. Dzięki nim świadomość poznaje siebie.

Mówiłam, że dla świadomości nie ma lepszych czy gorszych 
potencjałów. Z każdego doświadczenia płynie mądrość. Pamiętaj 
również, że żadne z doświadczeń nie określa samej świadomości.

Bóg jest Miłością, a poprzez Dusze, które wchodzą w mrok, do-
świadcza jak to jest całkowicie o tym zapomnieć. Mrok jest efektem 
polaryzacji – nie oznacza, że Bóg jest złem. W tym świecie oddzie-
lenia jest to jeden ze sposobów, by poznać swoją prawdziwą naturę.

Z drugiej strony, zobacz: wraz z powstaniem światów iluzji od-
dzielenia, powstały wszystkie potencjały doświadczeń w polaryzacji, 
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od najbardziej świetlistych, do najbardziej mrocznych i tylko najod-
ważniejsze z Dusz zapuszczą się, by ich doświadczyć.

◊◊◊

Ja również zauważyłam po swoim życiu, że największe przełomy 
zdarzały się, kiedy sięgałam dna, mroku, czułam się najgorzej. Wtedy 
niczym feniks z popiołów zmieniałam kierunek, poddawałam się 
mojej Duszy i wszystko zaczynało się harmonizować.

Cierpienie nie było moim przeznaczeniem, a konsekwencją mo-
ich wyborów, uwarunkowań i wierzeń. A te można w każdej chwili 
zmienić.

◊◊◊

Kiedy zaczynasz akceptować twoje człowieczeństwo, zaczniesz au-
tomatycznie otwierać się na swoją Boskość, a ta tylko czeka, kiedy 
znowu przestaniesz się od niej odwracać.

Na drugim biegunie jest gloryfikowanie Boskości, a umniejszanie 
człowieka.

Adamus i Tobiasz zwykli mówić, że jeśli będziesz cały czas gloryfi-
kować i rozwijać tylko Ducha, ale zupełnie zapomnisz o ciele, o życiu 
tutaj na Ziemi, to będziesz miał jeszcze wiele, wiele imion. Znaczy 
to, że będziesz się jeszcze wiele razy odradzać, póki nie zrozumiesz, 
że masz w pełni przyjąć swoje człowieczeństwo. Wszystkiego, co 
dotyczy ludzkiego życia, wszystkich swoich ludzkich ograniczeń, 
emocji, traum czy oceny siebie.

Wybieram się akceptować
Kiedy przyjdzie ci znowu oceniać siebie, zauważ to po prostu, bez 
ocenienia samej oceny, a potem zdecyduj się nie oceniać. Powiedz 
sobie, wybieram akceptację siebie.

Czy wiesz, że w ten właśnie sposób najłatwiej integruje się swoją 
wewnętrzną ciemność?

Nie bombarduj swoich emocji światłem. To tak, jakbyś mówił tej 
części ciebie: Coś jest z tobą nie w porządku.

Zrób zupełnie inaczej. Jak zobaczysz smutek, to powiedz: Smut-
ku, widzę ciebie. Jesteś tutaj, widzę ciebie. Smutek pojawia się, bo 
chce ci coś powiedzieć i prosi o twoją uwagę. Przychodzi, abyś go 
zauważył, potrzebuje nie procesowania, a obecności i bezwarun-
kowej miłości.

Upust złości
Tak samo jest ze złością. Nauczyłam się tłumić złość, bo całe życie 
słyszałam, że ta jest zła. Tak ją tłumiłam, że by dać jej ujście, prze-
klinałam przez sen.

Przełomem było, kiedy pozwoliłam sobie zacząć ją wyrażać, kiedy 
rzeczywiście ją czułam. A ponieważ było jej nagromadzonej mnóstwo 
przez całe życie, na początku moja ekspresja złości była demoniczna. 
Pozwoliłam sobie i na taką.

Kiedy zaczynasz wyrażać złość, ten aspekt ciebie nie jest już scho-
wany. Kiedy dajesz upust temu, co tliło się w tobie od lat, aspekt, 
który się tak złości, ma szansę na uzdrowienie. Przestaje tobą rządzić 
i później łatwiej integrować tę cząstkę obecnością, bez wchodzenia 
w ekstremalne emocje. A sama emocja mija. Rozpuszcza się równo-
cześnie ciało emocjonalne i kolejna warstwa fałszywej tożsamości, 
która związana jest z daną emocją.

Sama złość nie jest zła, mówi nam o czymś ważnym. Może mówić 
o tym, że jakieś zachowanie w stosunku do nas jest niewłaściwe. Ktoś 
narusza nasze granice, zmusza, rani, nie szanuje, nie słucha. Często 
tak się czuje wewnętrzne dziecko w nas.

◊◊◊

Czy myślisz, że istota oświecona nigdy się nie złości?
Adamus skutecznie odczarował mi wizerunek Mistrza. Mawiał, że 

Mistrz potrafi być niezłym skurczybykiem. Póki jesteśmy na Ziemi 
i mamy kontakt z innymi ludźmi, którzy grają w gierki energetyczne 



254

i próbują grać je z nami, oczywistym jest, że nie będziemy tolerować 
toksycznego zachowania wobec siebie.

Czy myślisz, że Mistrz pozwoli się krzywdzić, wykorzystywać 
i ograniczać? Mistrz nie wchodzi w żadne gry. Potrafi też jasno 
i wyraźnie wyrazić swoje zdanie. Wie, kiedy ktoś próbuje żerować 
na nim energetycznie.

Adamus w  jednym z kursów „Życie Mistrza”, o  tytule „Nigdy 
więcej”, mówił dużo o złości. Tam po raz kolejny potwierdził mi, że 
w drodze do wolności jest również czas, by dać upust całej złości. 
Mawiał, że gniew jest zablokowaną energią, która musi mieć ujście, 
musi zostać uwolniona. Dlatego jest czas, kiedy jest ona ekstremalna 
i mamy sobie na nią pozwolić.

Sugerował, by wręcz nie ograniczać się w ekspresji, wrzeszczeć, 
krzyczeć, walić w poduszki. Pokazać też ją innym, jeśli tak właśnie 
się w danym momencie czujemy.

Jak najbardziej mamy prawo do niej, bo jest naturalną ludzką 
emocją. Jako Mistrzowie musimy określić również bardzo wyraźnie, 
na co pozwalamy w naszym życiu, a czego już nie tolerujemy. Chodzi 
o relacje z ludźmi, głównie z rodziną, partnerami i dziećmi.

Dar gniewu, klarowność
Dał też wspaniałą podpowiedź, jak skutecznie wykorzystać moment 
gniewu. Kiedy po raz kolejny zdarzy się nam poczuć złość, Adamus 
mówił, by zatrzymać się, zaprosić Mistrza w nas, by w sposób jasny 
i klarowny wyraził słowami to, co czujemy i określił nowe zasady.

Klarowność jest darem gniewu. Jest okazją, by wprowadzić więcej 
równowagi do naszych relacji. Może to oznaczać czystki w naszym 
życiu, odejście partnerów, toksycznych przyjaciół. Ale tak jest lepiej. 
Nikt nie musi tkwić w toksycznych relacjach. To też oznaką miłości 
do siebie.

Przyznam, że dziś jestem zaprzeczeniem samej siebie sprzed lat. 
Oj, potrafię powiedzieć dosadnie, jeśli ktoś próbuje mnie wykorzystać, 
a pozwalałam na to prawie całe życie. Po prostu wyszłam z roli. I nie 
ma dla mnie tolerancji w tym temacie.

◊◊◊

Tobiasz w książce „Twórca” zachęcał nas, byśmy przez jeden mie-
siąc byli bacznymi obserwatorami swoich emocji, tego jak patrzymy 
na siebie, za co się oceniamy i byśmy świadomie wybierali akceptację.

Jest to rzeczywiście proces. Nie przychodzi on łatwo, najczęściej 
bowiem reagujemy automatycznie, dużo trudniej zachować uważność.

Zachęcam i ja. Mi to pomogło.
Wolnością jest między innymi być wolnym od emocji, umieć 

świadomie wybierać sposób, w  jaki się zachowujemy, być panem 
w swoim ciele i swoim życiu.
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Piekarnik Łaski
Obiecałam podzielić się sposobami, które mi przyniosły ulgę i po-
mogły wrócić do równowagi i się scalić.

Niesamowitym narzędziem, które pomogło mi wyprostować bar-
dzo wiele spraw w moim życiu był Piekarnik Łaski, narzędzie kreacji 
w Nowej Energii, czyli w energii przyzwalania, pozwalania.

To metoda, dzięki której wszystko samo się układa, ty nie mu-
sisz nic robić, tylko zaufać. Będziemy używali naszej Boskiej Łaski 
jako narzędzia transformacji i pozwalali, by rzeczy same wróciły do 
równowagi.

◊◊◊

Są takie momenty, kiedy masz już serdecznie dosyć. Po prostu już 
nie wiesz co zrobić, jak poradzić sobie z wyzwaniem. Pracujesz nad 
czymś, procesujesz, a problem nadal jest.

Skorzystaj z tego narzędzia.
Zamknij oczy, oddychaj głęboko, wycisz się. Wyobraź sobie, jak 

wchodzisz do swojego wewnętrznego Domu, symbolicznego miej-
sca, w którym czujesz się bezpiecznie i gdzie jesteś jedynym władcą. 
W twoim domu znajdują się różne pomieszczenia. Masz kuchnię, 
a w niej wielki piekarnik, tak duży, że sięga od podłogi do sufitu. To 
Piekarnik Łaski. Wyobraź go sobie w dowolnej formie.

Z jego pomocą wprowadzisz stan równowagi do każdego aspektu 
twojego życia. Za przykład weźmy obfitość. Kiedy będziesz pracował 
z  tym narzędziem, nie definiuj konkretnie, czego chcesz. Nie wy-
rażaj żadnej intencji. Po prostu ufasz, że Boska Łaska ma przynieść 
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najlepsze możliwe rozwiązanie i optymalny zbieg energii dla tego 
tematu. Stwórz symbol dla obfitości, na przykład portfel, pieniądz, 
cokolwiek i włóż go do piekarnika na jeden dzień. Dziennie wkładaj 
tylko jeden temat.

Przy drzwiczkach jest przycisk start. Naciskasz go. I dalej wszyst-
ko dzieje się samo. Nie robisz żadnych rytuałów, modlitw, pamiętaj, 
nie dajesz intencji. Kolejnego dnia wyciągasz ów symbol i odkładasz 
obok, na półkę. Teraz możesz włożyć następny temat, cokolwiek, co 
dotyczy ciebie. Nie wkładaj innych osób. To ważne.

Jeśli masz problemy z ludźmi, możesz włożyć symbol relacji. Mogą 
być to wszelkie aspekty twojego życia, na przykład konkretna emocja, 
z którą sobie nie radzisz, uczucie osamotnienia, być może twoja nie-
umiejętność pokochania siebie, choroba, poczucie wartości, zaufanie, 
cokolwiek.

◊◊◊

Jak to działa, pokażę na przykładzie.
Osoba, która włożyła do piekarnika temat obfitości, chwilę póź-

niej straciła pracę. Ktoś by pomyślał – no w jaki sposób to ją wspiera? 
Zdecydowanie ją wspiera. Straciła pracę, która zupełnie jej nie służyła, 
której nie lubiła, do której miała daleko i mało zarabiała. W odpo-
wiedzi dostała chwilę później zupełnie nową pracę, dużo bardziej 
do niej dopasowaną i z lepszymi zarobkami.

Na tym to polega. Mamy puścić wyobrażenia tego, co jest dla nas 
najlepsze. Z poziomu umysłu, nie jesteśmy sobie w stanie tego nawet 
wyobrazić, ponieważ istnieją potencjały, które daleko wykraczają poza 
to, co teraz znamy. Jednym słowem, zejdźmy sobie z drogi i pozwólmy, 
by energie nam służyły.

◊◊◊

Rób to wiele, wiele razy. Nie ma ograniczeń. Możesz wkładać ten 
sam temat wiele razy, jeśli czujesz taką potrzebę.

Zanim wrócisz do tego, co odstawiłeś na półkach niech minie 
miesiąc. Pozwól, by tematy się schłodziły, transformowały.

A po miesiącu zrób następującą rzecz.
Kiedy jesteś ponownie w swoim wewnętrznym domu, zobacz te 

wszystkie rzeczy na półkach, weź je do ręki i podrzuć do góry. Niech 
teraz wszystkie symbole zaczynają mienić się energią. Są zawieszo-
ne w powietrzu, nie spadają na ziemię. Teraz same transformują się 
w światło.

Kiedy się przemienią w światło, to symboliczny moment, kiedy 
wszystko ostatecznie wraca do swojej równowagi. To doświadczenie, 
w którym Boska Równowaga wewnątrz ciebie dokonuje tej trans-
formacji.

To twoja własna Jaźń, twoja własna Boskość wprowadza wszystko 
w stan równowagi. Dzieje się to, kiedy poddajesz się jej, masz coraz 
większe zaufanie do siebie.

Teraz zbierz świetliste symbole i zobacz, jak przemieniają się 
w korale naszyjnika, który zakładasz sobie na szyję. Niech naszyjnik 
będzie symbolem twojej transformacji i uwolnienia. Każda z tych 
historii, która wróciła do naturalnego stanu jest jednym z tych ko-
ralików.

Im więcej pozwalasz, tym bardziej pogłębia się twoje zaufanie i ro-
dzi się nowa relacja z twoją Boskością. Otwórz się na cuda w swoim 
życiu, bo te na pewno się pojawią – i będą odbiciem tej nowej relacji.
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Zaufanie do Siebie
Cechy Mistrza Nowej Energii
Teraz chciałabym nawiązać do książki „Mistrzowie Nowej Energii” 
Adamusa Saint Germaina. Była to idealna dla mnie pozycja biorąc 
pod uwagę, że właśnie przebudzałam się do swojego Mistrzostwa.

Dzięki perspektywie Adamusa mogłam zobaczyć, gdzie jeszcze 
nie przejawiam Mistrza, gdzie jeszcze wątpię w siebie, gdzie jeszcze 
jestem w iluzjach. Z drugiej strony, Adamus pokazał swoim przykła-
dem, że życie Mistrza jest w moim zasięgu. A ja zawsze wierzyłam, 
że jeśli ktoś może, ja również.

W owej książce opisał cechy Mistrza Nowej Energii, a jako pierw-
szą, wymienił totalne zaufanie do siebie.

Przypomniałam sobie, jak w momencie przebudzenia poddałam 
się swojej własnej Duszy, Bogu, kimkolwiek on był. Zadeklarowałam: 
Zrób ze mną, co zechcesz. Ufam tobie, prowadź mnie.

Myślałam, że oddałam się jakieś wyższej sile, ale był to początek 
oddania się sobie i zaufania do siebie. Dopiero później zrozumiałam, 
że tą która doprowadziła mnie do tego miejsca, byłam ja sama.

Moja Dusza, moja Jaźń przyprowadziła człowieka do siebie, by po-
nownie stali się jednością, by człowiek zobaczył, że nią jest, że nigdy 
nie była od niego oddzielona. Tak naprawdę człowiek nigdy nie był sam 
w tej podróży.

Mimo, że taka jest prawda i mimo mojej deklaracji poddania się 
Duszy, nadal byłam osamotniona, nie czułam tej Dużej Ja. Nadal 
miałam wiele wyzwań, wpadałam w miłosne tarapaty i nie czułam 
się kochana.
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Mój przykład pokazuje, że nawet zdeterminowany poszukiwacz, 
jakim z pewnością byłam, może mieć problem, by całkowicie zaufać.

◊◊◊

Adamus zainspirował mnie, bym odpowiedziała sobie na pytanie, 
w  jakich sytuacjach nie ufam sobie, dlaczego ciągle siebie testuję, 
dlaczego podważam intuicje, które do mnie przychodzą. Zapewne 
wiesz, jak to jest czuć coś, a mimo wszystko postąpić inaczej. Wiesz, 
że nie kończy się to dobrze.

Zrozumiałam, że jeśli rzeczywiście pragnę przejawić swoje Mi-
strzostwo, muszę zaufać sobie totalnie. Bo zaufanie do siebie jest 
bazą dla wszystkich pozostałych jakości, które przejawia Mistrz. 
Wypływają one z zaufania.

Oznaczało to dla mnie, że musiałam przestać oddawać moc cze-
mukolwiek na zewnątrz mnie. Oznaczało to, że miałam zaprzestać 
modlić się do aniołów, jakichkolwiek sił. Najważniejszą relacją była 
moja relacja z samą sobą. To ona miała być fundamentem mojego 
nowego życia.

Zaufanie do wszystkiego, co dotyczy twojego życia
Adamus pokazał mi, że zaufanie do siebie oznacza ufanie wszyst-
kiemu, co dotyczy twojego życia. To znaczy zaufanie do intuicji, 
przeczuć, do swojego ciała, do umysłu, do energii, która tobie służy.

Nie ukrywam, że w moim przypadku zaufanie rodziło się stop-
niowo. Pomagało mi w tym mentalne rozumienie, jak funkcjonuje 
energia i świadomość. Widać potrzebowałam więcej informacji dla 
mojego umysłu, by się coraz bardziej otwierać i coraz bardziej ufać.

Łatwiej mi było puścić kontrolę, kiedy rozumiałam na czym po-
lega proces przebudzenia. To jeden z powodów, dla których zdecy-
dowałam się napisać tę książkę. Skoro ja potrzebowałam rozumieć 
co się ze mną dzieje, inni też mogą tego potrzebować.

Wybieram ufać sobie
Jak wcześniej mówiłam, wszystko jest kwestią wyboru. Adamus i To-
biasz podkreślali to wielokrotnie. Po prostu wybierz ufać sobie.

Zapytaj siebie teraz: Czy ufam swojej Duszy? Czy jestem w stanie 
oddać jej całe życie?

Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, a widzisz po innych, że to działa, 
może warto spróbować?

Czy ufam swojemu ciału? Czy wiesz, że twoje ciało potrafi się 
samo uzdrowić, że potrafi się samo zregenerować, bez jakichkolwiek 
zewnętrznych suplementów czy lekarstw?

Szeroko otworzyłam oczy, kiedy przeczytałam po raz pierwszy 
w książce Tobiasza „Od kontroli do wolności”, że nasze ciało zosta-
ło zaprojektowane w taki sposób, by móc czerpać energię do jego 
funkcjonowania ze wszystkiego, co je otacza. Nie tylko z jedzenia, 
ale również ze Słońca. Dowiedziałam się że, jeśli puści się kontrolę 
i zaufa się ciału totalnie, zacznie ono wracać do swoich naturalnych 
możliwości.

Czy wiesz, że ciało jest w stanie wyciągnąć to, co potrzebuje ze 
zwykłej wody i kawałka chleba? Ciało też wie, jak utylizować toksyny, 
wie, jak uzdrowić wszelkie zakłócenia energetyczne.

Na przestrzeni wieków zostaliśmy nauczeni co jest dobre, a co 
złe dla ciała. Uwierzyliśmy, że ciało potrzebuje lekarstw, by wyzdro-
wieć. W efekcie zaczęliśmy być więźniem i ofiarą naszych własnych 
przekonań i zasad.

Pamiętasz, energia zawsze nas słucha. W tym wypadku energią 
jest ciało. Nie dziwne, że zaczęło grać w naszą grę ograniczeń. Z cza-
sem zatraciło naturalną umiejętność samouzdrawiania i  zgodnie 
z naszymi oczekiwaniami czekało na zewnętrzne wsparcie w formie 
leków, suplementów czy diet.

Możesz cofnąć tę hipnozę wybierając ufać na nowo swojemu ciału.
To samo dotyczy jedzenia. Poprzez wiarę w  to, że konkretne 

jedzenie jest dla nas dobre, a  inne szkodliwe, twoje ciało reaguje 
w zgodzie z twoimi przekonaniami.
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Nie ukrywam, że temat był dla mnie wielkim wyzwaniem. Zoba-
czyłam jak wiele mam poglądów, które nie pozwalają mojemu ciału 
funkcjonować w jego naturalny, optymalny sposób. Zrozumiałam, że 
katując się dietami, zaburzałam tym bardziej jego naturalną umie-
jętność powrotu do równowagi.

Teraz kiedy to wiem, zupełnie inaczej patrzę na wszelkie dolegli-
wości. Doszukuje się w pierwszej kolejności ich podłoża emocjonal-
nego. Czasem samo zrozumienie już jest momentem uzdrowienia. 
Czasami zdawałam sobie sprawę, że blokada energetyczna może nie 
dotyczyć tego życia, więc kiedy się pojawiała, pozwalam jej samej się 
zbalansować. Robiłam to oddychając w dane miejsce.

Kiedy zdarza mi się przeziębienie, traktuję to jako dar od mojego 
ciała. Wiem, że jest to sposób, w jaki się oczyszcza i regeneruje. To 
informacja od mojego ciała, że potrzebuje odpoczynku. A  ja mu 
go daję.

Jednominutowa siłownia
Tobiasz i Adamus nauczyli mnie jak możemy przywrócić naturalny 
dar samouzdrawiania poprzez obecność świadomością w swoim ciele 
i poprzez oddech. Adamus nazwał to jednominutową siłownią.

Możesz jej spróbować w tym momencie. Po prostu usiądź wygod-
nie i zacznij oddychać. Skup całą swoją uwagę na ciele, bądź w pełni 
obecny w tu i teraz. Nie staraj się niczego naprawiać, uzdrawiać, po 
prostu oddychaj i zaufaj, że sama twoja obecność w ciele jest uzdra-
wiająca, na każdym poziomie.

Możesz poczuć, jak jesteś obecny w każdej komórce swojego cia-
ła. Zawsze przy tym oddychaj. Oddech zatrzymuje cię w tu i teraz, 
pozwala ci być obserwatorem siebie.

Możesz robić to samo, kiedy coś cię boli. Bądź obecny w tym 
miejscu w ciele i oddychaj nim. Kiedy starasz się coś zmienić, wcho-
dzisz w tryb walki, a to opóźnia powrót do równowagi.

Kiedy jesteś obecny w pełni akceptacji, w zaufaniu, otwierasz się 
na samoczynne uzdrowienie. Jak widzisz, tutaj chodzi po raz kolejny 
o zaufanie do siebie, do swojej obecności, do obecności Jam Jest, do 

swojej Jaźni, do świadomości, jakkolwiek ją nazwiesz. Wszystko jest 
bardzo proste, jeśli pozwolimy temu takim być.

Ufasz swemu umysłowi?
Ciekawym aspektem jest zaufanie swojemu umysłowi. Podejrzewam, 
że bardzo trudno jest ci jemu ufać. Widzisz jak ten tworzy dramaty, 
wpędza cię w tarapaty, kiedy zbytnio analizujesz. Być może słyszałeś, 
że masz zostawić umysł, że ten wszystko przeinacza.

Jednak umysł jest takim samym narzędziem Boga jak ciało, jak 
energia, jak uczucia. Umysł jest tutaj, żeby tobie służyć. Kiedy nie 
ufamy mu, prowadzi to do wewnętrznych konfliktów.

Dzięki Adamusowi zrozumiałam, że jeśli pozwolimy, jeśli zaufamy 
naszemu umysłowi, ten może przynieść nam każdy rodzaj informacji, 
którą potrzebujemy. Choćby najbardziej skomplikowaną, choćby naj-
głębsze zrozumienia istoty wszechświata. Jest to możliwe, ponieważ 
już teraz istnieją wszystkie odpowiedzi na wszystkie pytania.

Jeśli zaufasz swojemu umysłowi, ten może połączyć się z poten-
cjałem, w którym jest odpowiedź na twoje pytanie. Zaufanie polega 
na tym, że masz spodziewać się odpowiedzi i masz jej zaufać. Ale 
również nie oczekuj, że ta pojawi się od razu i w jakiejś konkretnej 
formie.

Często miałam takie sytuacje, w których zadawałam pytanie i mó-
wiłam: Daj mi odpowiedź. Chcę wiedzieć. Chcę zrozumieć.

Odpowiedź często przychodziła bardzo niespodziewanie, czasami 
w słowach piosenki, czasami było to jedno zdanie na bilbordzie, albo 
usłyszałam mimochodem czyjąś rozmowę, w której była odpowiedź. 
Innym razem trafiałam na cytat w książce lub filmik z przekazem 
uszytym na miarę.

Wyzwaniem jest, by zaufać odpowiedzi, którą właśnie dostali-
śmy. Nasz problem często polega na tym, że kiedy odpowiedź nie jest 
taka jak się spodziewaliśmy, negujemy ją. Jak widać i tego musimy 
się nauczyć, by przestać to robić.

A informacje, które do nas przychodzą są bardzo krótkie i przejrzy-
ste, są proste. Możesz je przyrównać do spontanicznych przebłysków 
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świadomości, wewnętrznej wiedzy. Ktoś nazwie to intuicyjnym wglą-
dem. I nieraz zapewne słyszałeś, by ufać temu pierwszemu impul-
sowi, który się pojawia. Zapewne wiesz z autopsji, że jeśli jego nie 
posłuchasz, chwilkę później uruchamia się cała lawina dodatkowych 
myśli, które tylko gmatwają przekaz. W umyśle pojawia się chaos, 
nadmierna analiza i  sprzeczne informacje. Umysł zadaje kolejne 
pytania, wszystko kwestionuje i nie jest zaspokojony.

Kiedy znikają wątpliwości
A jak kwestia zaufania wygląda w moim życiu obecnie? To bardzo 
piękne uczucie, albowiem dzięki niemu rodzi się akceptacja tego, 
gdzie jestem w danym momencie. Znika walka i konflikty wewnętrz-
ne. Nawet jeśli sytuacja wydaje się pozornie niejasna, kiedy się ma 
zaufanie to wiem, że rozwiązanie przyjdzie za chwilę.

Czasami coś nie manifestuje się od razu, ale kiedy wiem, że ener-
gie mi służą i mam do nich zaufanie wiem również, że dla najlepszego 
efektu muszę chwilę poczekać.

Dzięki zaufaniu nie ma wysiłku i zmagania.
Zdarza się, że w twoim życiu nagle niektóre drzwi się zamykają, 

coś tracisz. Być może jest to odpowiedź na twoje najgłębsze pragnie-
nia, by przyszło do twojego życia coś nowego.

Nawet zastój może być darem. To moment, kiedy możesz pobyć 
ze sobą, pokontemplować, porozmyślać czy ustalić nowe priorytety. 
Absolutnie wszystko czemuś służy. To właśnie zaufanie do chwili, 
w której jesteś.

Myślę, że kiedy spojrzysz na swoje życie z perspektywy czasu 
i zobaczysz sytuacje, w których utknąłeś zauważysz, że były potrzeb-
ne. Były potrzebne, by wyzwolić w tobie decyzję, byś mógł pójść 
w kierunku, który oferuje znacznie lepszy potencjał.

Czasami niektóre rzeczy dzieją się, by zdemaskować nasze iluzje. 
Kiedy poprosisz o wyzwolenie, nie dziw się, że pojawiają się w twoim 
życiu okoliczności, w których konfrontujesz się ze swoimi ograni-
czeniami i demonami.

Ja wręcz prosiłam o to, bym mogła zobaczyć, gdzie jeszcze błądzę, 
co mam jeszcze puścić. A ponieważ miałam całkowite zaufanie do 
mojego procesu przebudzenia i do mojego wewnętrznego prowadze-
nia, nawet kiedy pojawiały się trudne emocje i wychodziły stare jesz-
cze niezintegrowane aspekty mnie, przyjmowałam je z wdzięcznością.

Dużo szybciej się integrowałam, ponieważ wiedziałam, że właśnie 
zobaczyłam kolejną cząstkę siebie, która prosi o uwagę, która chce 
powrócić do Domu.

Czułam na przykład, po raz nie wiem już który, emocję bycia 
odrzuconą. Wiem, że sama stworzyłam dla siebie sytuację, która 
poruszyła mnie emocjonalnie w taki sposób, bym zobaczyła, że ten 
aspekt jest nadal aktywny w moim życiu.

Tym razem jednak, byłam z  tą cząstką siebie w całkowitej ak-
ceptacji. Nie starałam się jej zmieniać. Po prostu byłam i patrzyłam 
na tę małą Mnie oczami miłości, a ona się ze mną scalała i znikała.

O integracji aspektów opowiem w osobnym rozdziale, albowiem 
jest to prawdopodobnie najważniejsza część procesu przebudzenia.
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Uwalnianie przodków
Na mojej drodze do suwerenności i Mistrzostwa miałam czas kon-
frontacji ze wszystkim tym, co mnie ogranicza, wpływa na mnie 
świadomie lub nieświadomie. Nauczyłam się również jak z lekkością 
zostawiać to, co mi już nie służy.

Kluczowy okazał się temat wpływu, jaki mają na nas przodkowie. 
Przodkowie mają na nas większy wpływ, niż większość ludzi jest 
sobie w stanie nawet wyobrazić.

Co powoduje połączenie z naszą linią rodową?
Kiedy się rodzimy dostajemy biologię naszych przodków. Nasze ciało 
jest wypadkową cech charakterystycznych dla naszej matki i ojca. 
Pójdźmy dalej. W naszym DNA mamy mnóstwo informacji, które 
zostały nam przekazane od dziadków i pradziadków.

Wpływ rodu pogłębia się, ponieważ nasze Dusze mają tendencję 
do odradzania ciągle w tej samej linii rodowej. Tak jest im wygodniej. 
Wytłumaczę zaraz dlaczego.

A jak przyjrzycie się swojej dalszej linii przodków, prababci, pra-
dziadkowi, prapradziadkom, ich cechom charakteru, możecie wśród 
nich odnaleźć samego siebie, w innym wcieleniu.

Mało Dusz decyduje się zmieniać linię rodową, to znaczy prze-
skakiwać z wcielenia na wcielenie do wciąż nowego rodu. Adamus 
twierdzi, że jest to dużo trudniejsze dla danej Duszy.

Dusza powracając na Ziemię jest po prostu przyzwyczajona do 
konkretnej kompozycji ciała i umysłu. Dużo prościej jest jej się 
wcielić w coś, co już zna. Zna ograniczenia swego rodu, przynaj-
mniej wie, że będzie musiała się z nimi spotkać. W innym wypadku 
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musiałaby przyjąć zupełnie nowy zestaw obciążeń, które nosi w so-
bie dany ród.

A teraz ciekawa informacja. Kiedy jakaś Dusza decyduje się zupeł-
nie zmienić linię rodową i nagle odradza się w innym kraju, w innym 
układzie DNA – takie dziecko jest często bardzo chorowite, ponie-
waż dużo czasu zajmuje mu przystosowanie Duszy, ciała i umysłu do 
tej zupełnie nowej kompozycji energetycznej. A czasami takie dzieci 
po prostu umierają, po tym jak wyczuły, że w tym ciele nie będzie 
się im dobrze funkcjonowało.

Co to znaczy, że przodkowie mają na nas wpływ?
W momencie, kiedy wybieramy naszą linie rodową, załóżmy, że jest 
to rodzina, którą znamy już od dłuższego czasu, wraz z tym przyj-
mujemy nie tylko uwarunkowania cielesne, na przykład obciążenia, 
tendencje do konkretnych chorób, wygląd ciała, ale również system 
wierzeń danego rodu.

Jeżeli coś jest bardzo silne w naszym rodzie, jakieś przekonania, 
wierzenia czy schematy, to my również zasysamy je niczym gąbka, 
albowiem znajdują się one w naszym DNA, które jest DNA naszych 
przodków.

Teraz pojawia się pytanie. Czy to, co dostajemy i nosimy w sobie 
jest nasze? Te wszystkie obciążenia, informacje, uwarunkowania 
i wierzenia?

Nie, nie są. Jest to coś, na co się zgodziliśmy i przyjęliśmy schodząc 
do danego rodu i ciała. To warunki, w których zdecydowaliśmy się 
rozwijać, ale w momencie, kiedy wracamy do siebie prawdziwego, 
musimy to wszystko zostawić. My będziemy odkrywać to, co jest 
tylko nasze. A co jest moje? – możesz zapytać.

To, co wybierasz, by było twoje
To bardzo ważne i bardzo proste. Tylko kwestia twojego wyboru 
decyduje o tym, czy dana myśl albo przekonanie są twoje. Jednym 
słowem możesz zatrzymać to, co ciebie wspiera, a resztę zostawić.

Załóżmy, że rozpoznajesz „Aha, tak zawsze mówiła moja mama”. 
Sprawdź jak się z tym czujesz. Możesz zdecydować, że to nie jest twoje, 
to jest mamy, a ona ma to od swojej mamy. Ja czuję i wybieram inaczej.

A  teraz bardzo ważne pytanie: Czy jesteś gotowy puścić swoich 
przodków, puścić wszystko to, co od nich dostałeś, co przyjąłeś jako swoje, 
ich biologię, ich systemy wierzeń, przekonania, wszelkie predyspozycje 
psychiczne?

Większość chorób, które się nam zdarzają i większość zaburzeń 
psychicznych również nie jest nasza, ale teraz możemy się bardzo 
łatwo z nich uwolnić.

Niektórym ludziom jest ciężko odpuścić. Mówią: Ale jak to? Prze-
cież to jest mój ród, przecież on mnie zasila. Czy to znaczy, że mam 
zostawić swoją rodzinę?

Jeżeli ród cię do tej pory zasilał, to wspaniale, zauważ jednak 
jak bardzo cię również obciążał. To od nich masz program ubóstwa, 
niewiary w siebie czy lęki. Nie wolałbyś być po prostu tylko sobą?

Jak to w ogóle jest być sobą? My jeszcze tego nie wiemy, dopiero 
to odkrywamy.

I nie, nie oznacza to, że masz opuścić swoją rodzinę. Zmienią 
się jednak wasze relacje. Będzie to układ suwerennych Dusz, gdzie 
każdy ma prawo do własnego życia, wyborów, bez poczucia winy, że 
nie kontynuuje się tradycji rodzinnych. Wszystko od tej pory będzie 
kwestią twojego wyboru, jakie relacje chcesz utrzymać.

Kiedy zrobisz proces uwalniania przodków, zmieni się twoje DNA. 
Jedną twoją decyzją i już zacznie się zmieniać.

Dlatego pytam, czy jesteś gotowy zrobić to właśnie teraz? Posiedź 
z tym jakiś czas i jeśli poczujesz, że tak, wykonaj poniższy proces.

Proces uwolnienia przodków
To, co należy zrobić, jest bardzo proste.

W pierwszej kolejności uhonoruj wszystko, co do tej pory się 
zdarzyło dzięki twoim przodkom, rodzicom, babciom i dziadkom, 
pradziadkom i sobie samemu z przeszłych żyć.
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Tak, dzięki naszym przodkom jesteś tutaj, dzięki temu żyjesz i za-
sługują oni na wdzięczność. Ale ty idziesz dalej, w swoim kierunku, nie 
w kierunku swojej rodziny. Dlatego podziękuj za wszystko, poczuj wiel-
ką wdzięczność, za wszystko, co dostałeś, przede wszystkim za życie.

A teraz jedną świadomą deklaracją, możesz zdecydować:
Teraz oddaję wam wolność. Teraz opuszczam was. Teraz się od 

was odłączam.
Weź głęboki oddech i poczuj to wewnętrznie.
Możesz zobaczyć oczami wyobraźni, jak stoisz przed swoim ro-

dem i to mówisz. Patrz na ich reakcje.
Powiedź dalej:
Dziękuję wam. Jestem wolny od was i waszych obciążeń. Decyduję się 

być niezależny i suwerenny. Wybieram siebie prawdziwego. Wybieram 
odkryć, co jest tylko moje. Jestem otwarty na wszystko to, co do mnie 
przyjdzie, a  to na pewno będzie dla mnie dobre, bo ja tak wybrałem. 
Wybrałem drogę, którą ja będę kreować, w zgodzie z tym, co czuję dzisiaj, 
a nie w zgodzie z tym, co mnie nauczono.

Poczuj to.
Zrób to we własnym zaciszu, swoim słowami, jak poczujesz.
Jesteś prawdopodobnie pierwszą osobą w rodzie, która to robi. 

Tym aktem uwalniasz cały ród. Wiele Dusz z twojej rodziny czekało 
na to. Czekało na to, co właśnie teraz robisz.

Wreszcie!
Oni również chcą być wolni. Wiedz, że zrobiłeś przysługę swojej 

linii rodowej. Uwolniłeś również swoje dzieci.
Kiedy pozwoliłeś, by nastąpiło odłączenie od uwarunkowań rodu 

na poziomie biologii, DNA, na poziomie psychicznym, mentalnym, 
na każdym poziomie, sprawiłeś, że jedną twoją decyzją zaczęła har-
monizować się energia w całym rodzie.

Są Dusze w twoim rodzie, które bardzo już tego pragnęły. Są 
bardzo, bardzo szczęśliwe. Teraz wszystkim będzie łatwiej wyjść 
z uwarunkowań i w tym lub kolejnych życiach, oni również pozwolą 
sobie na wolność.

Dlatego poczuj do siebie wdzięczność. Nasza moc jest absolutnie 
nieograniczona. A wszystko dzieje się w tak prosty sposób, po prostu 
wybierając, oddychając i pozwalając.

Jeśli zrobisz to z głębi swego serca, na pewno jest to dla ciebie 
właściwe. Jeśli cię to uskrzydla, daje inspirację, jest to coś dla ciebie.

Adamus poleca ten proces każdemu, kto pragnie się wyzwolić.
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Wyjście z gry o energię
Jedną z najważniejszych informacji, jaką dostałam od Wzniesionych 
Mistrzów, było przypomnienie o mojej suwerenności.

Zrozumiałam, że jeśli chcę być wolna, oznacza to, że muszę roz-
poznać w jakie gry jeszcze gram, gdzie jestem uzależniona, czy to 
pod względem emocjonalnym czy energetycznym. Musiałam również 
zrozumieć czym jest czysta energia i  jak ona reaguje na mnie, na 
moją świadomość.

W drodze do Mistrzostwa, każdy będzie musiał podjąć decy-
zję o wyjściu z wszelkich gierek energetycznych, by stworzyć nową 
relację z własną energią, a  tym samym przejawić naturalny stan 
suwerenności.

Potwierdziło to moje domysły, że tego braku nie mogę zapełnić 
niczym ani nikim. Niezbędne było, bym zobaczyła na czym polegają 
mechanizmy walki o energię.

Postaram się pokazać najważniejsze aspekty walki, która ma miej-
sce od kiedy istniejemy w świecie oddzielenia i w iluzji braku.

Geneza walki o energię
Jak doszło do walki o energię, już wspominałam na początku. Kie-
dy Jaźnie znalazły się w Drugim Kręgu Stworzenia poczuły brak, 
oddzielenie od całości, tęskniły za nią i chciały wrócić do Domu. 
Energia, którą miały do dyspozycji odzwierciedliła ich odczucie 
braku i  zagubienia, i  zamanifestowała się w  iluzji, jakby jej bra-
kowało.

Kiedy Jaźnie zaczęły postrzegać siebie nawzajem, zaczęły postrze-
gać również swoje kreacje, czyli manifestacje ich intencji w energii. 
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Energia wydawała się być na zewnątrz nich. Myślały, że kradnąc 
energię innym będą mogły wrócić do Domu.

Jaźnie zapętliły się w doświadczaniu w świecie energii, tworząc 
we wszystkich możliwych wariantach, walcząc o energię lub dzieląc 
się nią. Jednak żadne doświadczenie nie było w stanie uwolnić ich 
od iluzji braku.

Zastój w kreacji został rozpoznany jako fakt, że wszystko czego 
doświadczają, jest tylko wariacjami ciągle tych samych wątków zda-
rzeń. Jaźnie rozpoznały, że nie tworzą nic nowego.

Zastój energetyczny w kreacji wynikał jednak nie z braku samej 
energii, lecz z ich mylnego podejścia do niej.

Jaźnie nie były w stanie połączyć się z nieograniczonością własnej 
energii poprzez jakąkolwiek kreację. Dostęp do niej był możliwy do-
piero dzięki zmianie samej świadomości. Energia bowiem zawsze jest 
tylko skrystalizowaną świadomością, jest niczym lustro świadomości. 
Alchemia musiała więc zajść w samej świadomości, a nie w jej odbiciu.

Rozwiązanie zostało znalezione na Ziemi, dzięki mądrości zdo-
bytej przez człowieka, który rozpoznał jaka jest zależność między 
świadomością a energią.

To dzięki urzeczywistnieniu człowieka, Jaźń wyzwoliła się z iluzji 
oddzielenia od czystej świadomości, od energii i innych Jaźni, a zmia-
na w jej świadomości zamanifestowała się nową jakością energii. Nie 
była już ona spolaryzowana. Została stworzona Nowa Energia, płyn-
ne światło, które pomogło na nowo poruszyć kreacją całego istnienia. 
Nowa Energia jest połączeniem świadomości i energii. Są jednością.

Iluzja braku na Ziemi
Ta sama dynamika iluzji braku, od momentu pustki, zapomnienia 
kim jest Jaźń, do przypomnienia i stworzenia Nowej Energii, została 
odzwierciedlona w światach fizycznych. Tutaj jednak odczucie braku 
i zapomnienia kim jest mieszkający w ciele Duch, jest jeszcze większe.

By Jaźń mogła zostać umieszczona w ciele, musiała zostać wie-
lokrotnie skompresowana, tak by jej częstotliwość była zbliżo-
na do częstotliwości ciała. Tym samym Jaźń straciła swe uczucie 

nieograniczoności, niezniszczalności, bezpieczeństwa, wolności czy 
klarowności.

Teraz człowiek nie wie również, że jest coś takiego jak Jaźń, że 
jest jej cząstką. Będzie musiał sobie o tym przypomnieć. Nie dziw-
ne więc, że zagubienie człowieka, jest znacznie większe niż Jaźni 
w świecie niefizycznym.

W naszym świecie, gdzie wszystko również wydaje się być na 
zewnątrz, zwłaszcza energia, rodzi się naturalna tendencja, by jej 
szukać, zdobywać i gromadzić, czy to w formie dóbr materialnych, 
czy też energii innych istot.

◊◊◊

Wzniesiony Mistrz Tobiasz stworzył Szkołę Energii Seksualnych, 
w której doskonale wytłumaczył, jak przejawia się walka o energię 
i wykazał jej przyczynę.

Mówił, że walka o energię na Ziemi nasiliła się wraz z wystąpie-
niem nierównowagi energii męskiej i żeńskiej na planecie. Stało się 
to za czasów Atlantydy, kiedy nastąpiła era rozwoju umysłu i coraz 
większe odłączanie się od uczuć. Nazwał to wirusem świadomości, 
wirusem energii seksualnej. Nierównowaga ta jest widoczna po dziś 
dzień i odzwierciedla się w naszej własnej nierównowadze energii 
żeńskiej i męskiej, którą mamy w sobie.

Zależność między świadomością, a energią
Jeśli chodzi o walkę o energię, chcę wskazać założenia, które pomogą 
nam w ujrzeniu dynamiki.

Popatrz na siebie jako na istotę świadomości, a nie jako istotę 
energetyczną. W swojej esencji jesteś świadomością, a nie energią. 
Cała energia, która istnieje jest twoja i jest w nieograniczonych za-
sobach. Energia jest tutaj, by tobie służyć.

Energia reaguje na świadomość i zawsze cię słucha. Tak samo 
jak w światach niefizycznych tworzysz, wyrażając intencję. Jednak 
człowiek, będący świadomością w  iluzji braku, nie może tworzyć 



279278

niczego innego jak brak. A świadomość, która czuje się oddzielona 
od wszystkiego, tworzy coraz więcej oddzielenia. I  tak jesteś „ty” 
i „ja”, „moje” i „twoje”.

Jeśli jesteś natomiast w świadomości obfitości, ta musi się zama-
nifestować. Możesz to przełożyć na wszystko. Dlatego mówi się, że 
tworzysz swoimi przekonaniami, tym w co wierzysz, co możesz, a co 
nie. Energia zawsze zagra w grę twojej świadomości.

A wystarczyłoby zmienić perspektywę, zobaczyć siebie jako świa-
domość, istnienie, które ma w sobie wszystko, jest nieograniczonością, 
wolnością, miłością, pięknem.

Zamiast czuć się jedną kroplą oceanu, zobacz siebie jako cały oce-
an, który nie ma początku i końca. Energia nie będzie mogła uczynić 
inaczej, jak odzwierciedlić twój naturalny stan nieograniczoności, 
piękna istnienia.

W światach oddzielenia, zarówno fizycznych jak i niefizycznych, 
nieprzebudzone Jaźnie grają w grę braku, dlatego ze sobą walczą. 
Póki nie rozpoznają prawdy kim są i że cała energia należy do nich, 
do świadomości, i nie jest nigdzie na zewnątrz, są w grze i nie będą 
wolni.

Ty decydujesz o dostępności swojej energii
Wiedz, że tak naprawdę nikt nie może zabrać ci energii, o ile na to 
nie pozwolisz. Choć czasem możesz mieć odczucie, jakby ktoś ci ją 
zabierał, tylko od ciebie zależy, kogo wpuszczasz, a komu stawiasz 
granice.

Jak wszystko, suwerenność energetyczna również jest kwestią 
wyboru. Twojego wyboru. Możesz zdecydować, że nikt nie ma prawa 
karmić się twoją energią, że chcesz wyjść z gierek energetycznych. 
Decydujesz się tym samym przestać karmić energią innych osób. 
Kiedy jesteśmy w grze, jesteśmy po obu stronach: raz pozwalamy się 
okradać, innym razem sami kradniemy. To nieuniknione.

Wampir energetyczny
Przyjrzyjmy się kim jest wampir energetyczny.

To osoba, która świadomie lub nieświadomie zawiesza się na in-
nych energetycznie, tworzy połączenia z innymi osobami, by karmić 
się ich energią.

Gro wampirów nie jest świadoma, że jest nimi i nie jest to niczyja 
wina. Istoty takie nigdy nie były niezależne, zawsze ktoś je zasilał 
i nie wiedzą nawet, że można funkcjonować inaczej. Stawiając granice 
takiej istocie, pomagamy jej stać się niezależną.

Po raz kolejny zauważ, że pozornie drastyczne środki, które się 
podejmuje wobec takiej istoty nie są złe, ale są objawem miłości. 
Miłości do siebie, ponieważ nie pozwalamy już się na sobie zawieszać 
i objawem miłości wobec danej istoty, pomagając się jej wyzwolić, 
choć w brutalny dla niej sposób.

Łatwo rozpoznać, że jesteś ofiarą wampira energetycznego. Po 
rozmowie z taką osobą jesteś wykończony, sfrustrowany i wypom-
powany z energii. Rozmowa z nią nie jest wymianą, a raczej mono-
logiem z jej strony. Kiedy rozmowa się kończy, masz uczucie ulgi.

Idealna para, kat i of iara
Osoba taka często nie mówi o czymś konstruktywnym, a częściej 
o problemach, robi z siebie ofiarę, próbuje wzbudzić litość lub po-
czucie winy. Ma niskie poczucie wartości, nie umie być asertywna, 
powiedzieć „nie”. Szuka akceptacji z zewnątrz, a przez to daję się 
wykorzystywać. I co najważniejsze, nie czuje się odpowiedzialna za 
daną sytuację.

Osoba opowiada o relacjach z agresorem, oprawcą, który ją wyko-
rzystuje czy poniża. I zgadza się, tak właśnie może być – kat zawsze 
znajdzie się w parze z ofiarą.

Pasują do siebie idealnie. Ofiara pozwala katowi na takie zacho-
wania. On karmi się jej energią, a ona na to przyzwala. Zadaniem 
ofiary jest wyjść z sytuacji stawiając granice, wychodząc z relacji lub 
otwarcie mówiąc jak się czuje i nie pozwalając na złe traktowanie. 



281280

Kat, który wydaje się winnym, tak naprawdę grał w jej grę i robił jej 
przysługę, grał rolę bodźca, który pomaga jej się wyzwolić.

Kat tak długo będzie nadużywał, aż ofiara powie dość. Ktoś musi 
pierwszy wyjść z tej gry.

Ofiara daje się okradać z energii oprawcy, ale sama również krad-
nie energię. Musi ją bowiem jakoś zrekompensować. Znajdzie osobę, 
której choćby może się wygadać, albo sama będzie wszczynać kon-
flikty z innymi osobami i w ten sposób odzyskiwać energię. Może 
prosić cię o pomoc, wzbudzać poczucie winy lub litość. Jeśli wejdziesz 
w jej grę, właśnie sprzedałeś jej swoją energię.

Rola zbawiciela
W rozmowie z wampirem, kiedy zauważysz, że tracisz energię, czuj 
się również odpowiedzialny za daną sytuację. Być może rozmawiasz 
z nią, ponieważ chcesz się czuć potrzebny, chcesz być wsparciem, 
może to manifestacja twojej własnej gry energetycznej. Chęć bycia 
zbawicielem. To również rola.

Doskonale ją znam. Kiedyś łatwo dawałam się wykorzystywać. 
Tak jakbym miałam wdrukowane w system, że mam być dla wszyst-
kich wsparciem, często kosztem siebie. Dawałam pieniądze, miejsce 
do spania, mój czas i przestrzeń. Długo mijało zanim zauważałam, że 
nie ma wymiany energetycznej między mną, a drugą osobą. Dawa-
łam, dawałam, a niewiele do mnie wracało. Czułam wielką frustrację 
i złość. Czułam się wykorzystana. Kończyło się zerwaniem relacji.

Kiedy zrozumiałam, że sama stwarzam taką dynamikę, że dana 
osoba musiała mi coś dawać, choćby minimalną korzyść, choćby 
poczucie bycia potrzebną, zmieniłam to. Dziś dbam o równowagę 
energetyczną i po prostu nie pozwalam już się wykorzystywać, a na 
próby wzbudzania we mnie poczucia winy lub litości reaguję złością 
i kończę taką rozmowę lub relację. Uzmysławiam również drugiej 
stronie grę, w którą próbuje mnie wciągnąć.

Oj, przestałam być potulna jak kiedyś. Już rozumiem, co miał 
na myśli Adamus, mówiąc że Mistrz potrafi być nietolerancyjnym 
skurczybykiem.

◊◊◊

Zrozum, że bycie zbawicielem jest również rolą. Kolejną grą o energię. 
Jeśli kieruje tobą chęć bycia potrzebnym, podziwianym, zauważanym, 
docenianym. To również pokarm dla twojego małego ja, dla twojej 
tożsamości.

Rola przewodnika
Swoistym szokiem było dla mnie uzmysłowienie sobie, że szlachet-
na rola budzącej innych, chęć oświecenia ich moją świadomością, 
również jest rolą.

Potrzeba wyciągania innych Jaźni z  tego ziemskiego więzienia, 
wynikała z głęboko ukrytego poczucia winy. Odkryłam to niedaw-
no, kiedy tłumaczyłam książkę o oświeceniu „Althar – Kryształowy 
Smok”.

Będąc jedną z pierwszych Jaźni, które wcieliły się na Ziemi, mia-
łam swój udział w ściągnięciu tutaj innych w nadziei, że dzięki wcie-
laniu się i one będą mogły się przebudzić i wyzwolić własną Jaźń 
z Drugiego Kręgu Stworzenia.

Nikt nie spodziewał się jednak, że Ziemia okaże się tak ciężkim 
doświadczeniem, że tak wiele Jaźni się kompletnie pogubi, że zapętlą 
się przez eony, a ich zapomnienie będzie tak głębokie.

Kiedy powstał projekt Ziemia, żadna z Jaźni nie wiedziała jak się 
on potoczy. Nie było czegoś takiego jak plan dla Ziemi. Nasze, moje 
intencje były dobre, ale mimo tego spowodowały głębokie poczucie 
winy i podświadomą chęć wspierania innych w podróży do Domu.

Nie dziwne więc, że całe życie byłam ukierunkowana na przebu-
dzenie, a zawsze kiedy coś nowego odkrywałam, od razu dzieliłam się 
tym z innymi. Bycie przewodnikiem było moim ulubionym zajęciem.

Kiedy zrozumiałam skąd ono wynikało, na długi czas zaprze-
stałam pracować z  ludźmi. Był taki okres w moim przebudzaniu, 
scalaniu, kiedy przez blisko dwa lata skupiłam się tylko na sobie. 
Wiedziałam, że kiedy dokończę własny proces, będę budzić samą 
swoją obecnością.
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Rola latarni
Książka ta jest pewnego rodzaju pamiętnikiem z tej niezwykłej po-
dróży, po której nie trzeba już mówić nic. Do tej pory jednak je-
stem dla tych, którzy mnie znajdą i będą chcieli porozmawiać. Bycie 
z ludźmi nie wynika już jednak z potrzeby, tylko z czystej radości 
towarzyszenia innym. Wiem, że w obecności osoby urzeczywistnio-
nej wszystko przychodzi łatwiej, a słowa są potrzebne bardziej dla 
umysłu, niż serca. Rozumiem to, bo sama potrzebowałam namacal-
nego, słownego przewodnictwa w swojej drodze, bym ostatecznie 
mogła wszystko puścić.

Tak wyszłam z potrzeby bycia przewodnikiem. Wiem również, 
że nie muszę nim być, bo są inni, którzy mogą przejąć moją wcze-
śniejszą rolę. Poczucie zaufania daje mi również fakt, że każda Jaźń 
już jest wolna.

Teraz jestem świadomością, świecącą swoim światłem, rozświe-
tlającą potencjały przebudzenia dla tych, którzy są gotowi.

Obecność przebudzonego emanuje światłem dla wszystkich ist-
nień w świecie snu oddzielenia. Daje nadzieję, tym którzy ją stracili. 
Tym którzy pragną zmian, ale się boją, dodaje odwagi. Pomaga zo-
baczyć nowy kierunek, znacznie korzystniejszy, dający możliwość 
rozwoju i samopoznania.

Narkomanom pokazuje światło w tunelu, płomyk wiary, że mogą 
wyjść ze swojego uzależnienia. A komuś w toksycznej relacji, da 
inspirację, by stanąć za sobą i wyjść z tego, co nie służy.

I dzieje się to samą obecnością.
Oświecony nie musi nic mówić, po prostu wystarczy, że jest. Od 

tej pory może świadomie grać każdą z ról, ale nie jest jej więźniem.
Wydaje się, że nieco zboczyłam z  tematu walki o energię. Jak 

pokazuje droga oświecenia, wychodząc z każdej z ról, wychodzisz 
również z walki o energię. Tylko bowiem przypomnienie kim jesteś, 
przynosi zrozumienie, że cała energia jest twoja i zawsze była.

Kiedy oddajesz energię?
Wracając do tematu. Kiedy oddajemy naszą energię?

Zawsze, kiedy nie postępujemy w zgodzie ze sobą. Kiedy staramy 
się żyć życiem innych, dopasowujemy się, idziemy na kompromisy. 
Kiedy z poczucia obowiązku rezygnujemy z tego, co my byśmy wy-
brali. Nawet przestrzeganie ogólnie przyjętych zasad społecznych 
może być sytuacją, kiedy sprzedajemy siebie.

Nie bez powodu mamy uczucia. To nasze narzędzie, dzięki które-
mu rozpoznajemy, co jest dla nas właściwe. Są one często zagłuszo-
ne dziesiątkiem innych głosów, głosów powinności, tradycji, zasad, 
obowiązków rodzinnych. Ale ty wiesz, w głębi serca wiesz i płaczesz, 
kiedy po raz kolejny nie posłuchałeś tego głosu.

Wiesz, że zawsze, kiedy czujesz dyskomfort, znaczy, że dana rola 
ci już nie pasuje. Wyrastasz lub już wyrosłeś z niej. Możesz wyrosnąć 
z roli męża, żony, matki, ojca, dziecka, nauczyciela, stróża porządku, 
kogokolwiek. I wszystko jest w porządku.

Ja też powyrastałam z wielu ról, więc wiem, że jest to naturalne.
Dziś wolę relacje oparte na suwerenności i niezależności. Dlatego 

wolałam być przez lata sama niż w relacji, gdzie nie ma równowagi 
czy przepływu. Jeśli relacja, to tylko partnerska. Z ludźmi natomiast 
spotykam się tylko, kiedy tego rzeczywiście chcę.

Jedyną kotwiczką w tym życiu jest moje dziecko, ale wiem, że 
przyszedł do mnie tak późno, by pomóc mi zostać dłużej na Ziemi. 
Pomagam mu też przypomnieć jego pochodzenie. Nie znaczy to, że 
jest mi z nim łatwo. To dość trudny zawodnik.

Dzieci , mistrzowie gierek o energię
Dzieci są bardzo dobrym przykładem do ilustrowania gier energe-
tycznych. Naturalne jest, że kiedy są małe pomagamy im i je wspie-
ramy. Wspieranie to jednak może przerodzić się w wyręczanie i uza-
leżnianie dzieci od pomocy.

Kiedy dziecko nie uczy się radzić sobie samo, uczy się, że zawsze 
będzie musiało liczyć na innych. Tym samym dorośli tworzą kolejną 
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zależną istotę. Zamiast od początku budzić w dzieciach suwerenność, 
dorośli sami je od siebie uzależniają, tworzą więzi, w których wydaje 
się jakby dziecko nie potrafiło żyć bez rodzica.

A przecież to jest od początku suwerenna istota, nieograniczony, 
wolny Duch, z własną mądrością, setką żyć na koncie. Teraz wybrał 
nas na opiekuna, a nie na szefa czy miłość swego życia. Oczywiście 
miłość jest i zawsze będzie, ale nie taka która więzi, zamyka, czy 
ogranicza. Nie ma niczego kompensować rodzicowi. Tak to widzę.

◊◊◊

Tak samo jak my dorośli ostatecznie stajemy się samowystarczalni 
i mamy znaleźć spełnienie wynikające z relacji ze sobą, tego samego 
mamy nauczyć dzieci. By budowali własną wartość nie w oparciu o to, 
co mówią rodzice, otoczenie, ale to, co sami myślą na swój temat 
i z samozadowolenia. Piękną rolą jest pokazać im dar samowystar-
czalności i spełnienia, które wypływa z ich wnętrza.

Łatwo powiedzieć, dużo trudniej wprowadzić w życie. Obawiam 
się, że tylko rodzic, który sam jest niezależny może tego nauczyć 
swoje dziecko. Inaczej tworzy swój klon, a dziecko jest naznaczone 
jego własnymi ograniczeniami.

Klucz to równowaga
Przyznam, że bycie rodzicem to chyba najtrudniejsze z  ludzkich 
doświadczeń. Mimo przebudzonej świadomości, nadal nie jest ono 
dla mnie proste.

Trudno jest czasem łączyć moje wolnościowe podejście z zasadami 
ziemskimi. Wiem, że mój syn musi również je poznać, inaczej trudno 
mu będzie tutaj funkcjonować. Z drugiej strony zdaję sobie sprawę, 
że jest wolnym Duchem i nie ograniczają go żadne reguły. Później 
sam wybierze, według jakich chce żyć.

Danie nieograniczonej wolności na początku jego dzieciństwa 
zaowocowało tym, że stał się bardzo niezależny, zaradny, zdecydo-
wany, ale i roszczeniowy. Zaczął też mnie nadużywać, a ja dotkliwie 

to odczuwałam i zmusiło mnie to do postawienia granic. Sama całe 
życie pozwalałam, by je przekraczano, więc nie dziwne, że weszłam 
w odwrotny biegun, jakbym chciała mu albo sobie zrekompensować 
ten brak z dzieciństwa. Szybko jednak rozpoznałam, że potrzebna 
jest równowaga.

◊◊◊

Kiedy postawiłam swoje urzeczywistnienie na pierwszym miejscu, 
musiałam zadbać o czas tylko dla siebie. Wyszło nam to obojgu na 
zdrowie. Ja odzyskałam przestrzeń dla siebie, a on zaczął budować 
nowe relacje i poznawać świat nie tylko widziany moimi oczami.

To sprzyjało budowaniu naszej niezależności emocjonalnej. Dziś 
potrafimy przebywać bez siebie miesiąc. Korzystam na tym. W tym 
czasie Leo buduje więź z tatą i rodziną w Norwegii, ja mam wolność, 
którą kocham. W domu, kiedy jesteśmy razem, potrafimy się sobą 
cieszyć, ale dajemy też sobie przestrzeń, by każdy miał swój nieza-
leżny świat. Tak widzę harmonię w relacji.

◊◊◊

Taka niezależność energetyczna jest kluczowa w relacjach partner-
skich. Jak opowiadałam, miałam różne doświadczenia bycia zależną 
i dlatego zdecydowałam się być sama tak długo, aż nie poczuję się 
spełniona sama ze sobą. Trwało to wiele lat. Bardzo długo nie było 
w moim życiu mężczyzny. Tak wybrałam.

Postawiłam na siebie, na swoje scalanie. Ten święty czas tylko 
dla mnie był darem, który sobie podarowałam. Nie rozpraszałam 
się relacją, a przestrzeń której potrzebowałam na scalanie, nie od-
dawałam ludzkim zachciankom małej mnie. Nie jest to łatwe dla 
kobiety z punktu widzenia ziemskich potrzeb, widzę jednak zalety 
bycia samą przez wiele lat.

I tak jak obiecałam sobie, by otworzyć się na relację, kiedy już jej 
nie będę potrzebowała, tak też się stało, praktycznie z dnia na dzień. 



Poczułam spełnienie wynikające z mojej przemiany wewnętrznej. 
Poczułam, że wyszłam z kokonu i mam ochotę na nowo doświadczać, 
cieszyć się życiem, ale już z nowego miejsca.

I właściwie od razu pojawiło się w mojej przestrzeni wielu po-
tencjalnych partnerów. Poszłam w kierunku tego, z którym wszystko 
działo się naturalnie i po prostu płynęło. Nie było w tym wysiłku, 
starania się. I tak przyjaciel, który mi towarzyszył od jakiegoś czasu 
został moim nowym partnerem.

Podobnie jak ja ceni sobie wolność i  suwerenność, pragnie jed-
nak również dzielić się miłością i doświadczać jej piękna z drugą 
świadomą istotą. I w końcu mogę doświadczyć błogości i jedności 
w bliskości, gdzie znika czas i jest tylko miłość. Napiszę więcej na 
temat miłości nieco później, to bowiem spełnienie moich marzeń, 
które ma miejsce właśnie teraz.
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Uwalnianie iluzji władzy
Kolejny temat, który ma kluczowe znaczenie w przebudzeniu się do 
naszej wolności, to wyjście z iluzji władzy. Tę perspektywę pokazał 
mi Adamus Saint Germain i muszę wyznać, że była ona dla mnie 
na początku wyzwaniem.

Wierzyłam bowiem we władzę, czułam, że ją mam i używałam 
jej wobec innych. Zrozumiałam również, że wynikało to z mojej 
ograniczonej jeszcze świadomości oraz utożsamiania się z  rolami, 
które grałam i chciałam grać. Była to jedna z gierek energetycznych, 
od których byłam uzależniona.

Wczytaj się w mądrość, która stała się moim udziałem, a dzięki któ-
rej mogę dziś doświadczać lekkości i radości życia. Jeśli poczujesz, że 
i ty jesteś gotowy puścić tę iluzję, otworzysz się na potencjał zupełnie 
nowej rzeczywistości, który już istnieje. Ona tylko czeka na twoje „tak”.

Zadam ci pytanie: Czy według ciebie jest coś takiego jak władza? 
Czy ty podlegasz jakiejkolwiek władzy? Czy ktokolwiek ma władzę nad 
tobą? Jak uważasz?

Możliwe, że odpowiedziałeś: Tak, przecież władza jest wszędzie 
dookoła. Są rządy, są ludzie, którzy decydują o losach kraju.

Ktoś powie, że są teorie spiskowe, że są rodziny, które rządzą 
światem. I tak dalej i tak dalej.

A co by było gdybym ci powiedziała, że to, co postrzegasz to gra 
we władzę. Ci wszyscy ludzie, którzy wierzą we władzę, grają w grę 
jakby władza rzeczywiście istniała.

Wierząc w nią, automatycznie uznajesz, że ktoś ma na ciebie 
wpływ, że komuś podlegasz, że jesteś zależny. A co najważniejsze, 
automatycznie jesteś w grze o energię.
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Osoby, które są u władzy to ludzie, którzy zabierają energię in-
nym. A po drugiej stronie są ci, którzy na to pozwalają. Następnie 
te osoby, które pozwalają, odgrywają podobną dynamikę w swoich 
domach i na przykład dominują w relacjach, narzucają swoją wolę, 
chcą rządzić swoimi dziećmi. Odzyskują w ten sposób energię, którą 
same oddały, tak by bilans energetyczny się zgadzał.

A to wszystko jest niczym innym jak doświadczeniem gry o ener-
gię za pomocą iluzji władzy.

A co, jeśli ci powiem, że nie ma czegoś takiego jak władza?
W jedynej, prawdziwej rzeczywistości, jaką jest twoje istnienie 

jako nieograniczona niczym świadomość, nie ma czegoś takiego jak 
władza. Nie ma żadnej podległości, hierarchii, nawet wobec wymy-
ślonego zewnętrznego Boga.

W tym świecie władza jest prawdą i realnym doświadczeniem dla 
tych, którzy w nią wierzą. Tak samo jest z dynamiką dobra i zła. Tak 
długo jak w nie wierzysz, tak długo podlegasz grze obu tych sił i nie 
doświadczasz wewnętrznej prawdy, która jest poza dualnością.

Być poza grą
By przyjąć to, co mówię, niezbędne jest wczuć się w to, co jest twoją 
esencją, w to kim jesteś poza grą ograniczeń.

To moment, kiedy możesz zamknąć oczy i poczuć siebie po prostu 
jako istnienie. Usiądź wygodnie, weź głęboki oddech, poczuj jak jesteś 
osadzony w swoim ciele. Niech zniknie cały natłok myśli.

Jesteś tylko Ty. Jesteś tutaj całą swoją obecnością. Jesteś tutaj 
w ciele.

Poczuj to.
Niezależnie od tego, co się w tobie dzieje, twoja obecność jest 

nienaruszalna. Po prostu jest.
Wejdź w esencję uczucia „Ja istnieję”. Rozszerz się, puść granice. 

Ty świadomość jesteś świadoma tego, że istniejesz.
To wszystko.
Kiedy wczujesz się w ten bezmiar, bezforemność i neutralność 

tego stanu, z łatwością zauważysz, że nie ma w nim żadnego tarcia, 

zmagania, ani siły. Nie ma żadnych przeciwstawnych sił, dobra czy 
zła. Nie ma dokąd pójść ani czego osiągnąć. Po prostu jesteś i niczego 
ci nie brakuje.

Sam w sobie jesteś kompletnością. Jesteś niczym i wszystkim jed-
nocześnie. Jesteś błogością istnienia. To twój naturalny stan istnienia. 
W świadomości nie ma też żadnej energii.

To dlatego władza jest iluzją.
Władza nie jest również niczym złym ani dobrym. Jest jedy-

nie jednym z doświadczeń Jaźni uwięzionej w światach oddziele-
nia, w iluzji braku i konieczności walczenia o energię. Wynika ona 
z ograniczonej percepcji zarówno Jaźni jak i człowieka w oddzieleniu, 
że energia jest gdzieś na zewnątrz i że trzeba ją zdobywać siłą lub 
kraść. A prawda jest zupełnie inna. Zasługuje ona na osobny rozdział.



293292

Integracja Aspektów
W moim odczuciu proces integracji aspektów jest kluczowym etapem 
przebudzania. To moment, kiedy scalasz się na każdym poziomie, by 
przejawić się niczym diament Jam Jest. Diament, który jest esen-
cją wszystkich twoich doświadczeń na Ziemi i nie tylko na Ziemi. 
Każda ścianka diamentu jest zintegrowanym aspektem, cząstką cie-
bie. Darem każdej zintegrowanej cząstki jest mądrość, która płynie 
z doświadczeń danego aspektu.

Czym są aspekty?
Aspekty są sposobem, dzięki któremu Jaźń może doświadczać. By 
doświadczać tej rzeczywistości Dusza stworzyła aspekt, człowieka. 
Ty więc jesteś takim aspektem. Aspektami są też wszystkie inne 
wcielenia twojej Jaźni.

Aspekty tworzą pod–aspekty. Pod–aspekty tworzą jeszcze więcej 
aspektów. Ich ilość może wydawać się nieskończona. Ale wszystkie 
one służą jednemu celowi, by wyrażać się i doświadczać w imieniu 
Jaźni, obecności Jam Jest, by ta mogła poznać siebie we wszystkich 
wariantach.

Aspektami są między innymi ciało, umysł, każda tożsamość, rola 
lub talent.

Aspekty, które dobrze nam służą nazywamy jasnymi. To te cząstki 
ciebie, które mają jakąś umiejętność, np. prowadzenie samochodu, 
pisania, malowania, ale również najprostszych czynności, jak mycie 
naczyń. Jeśli umiesz myć naczynia, znaczy, że czyni to zdrowy, jasny 
aspekt mycia naczyń.
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Są też takie, które powstały w wyniku zranienia czy traumy. Jest 
ich mnóstwo i to one właśnie powodują najwięcej zawirowań w na-
szym życiu. To szare aspekty są tymi cząstkami nas, które powodują, 
że się boimy, jesteśmy zachowawczy, mamy ograniczone zaufanie do 
siebie i innych. To one stawiają opór, zalewają naszą głowę wątpli-
wościami. Szare aspekty czują się samotne, są płaczliwe i co ciekawe 
boją się ciemnych aspektów ciebie.

Ciemne aspekty natomiast, to cząstki ciebie, które powstają 
w wyniku bardzo głębokich traum, są całkowicie zdezintegrowane 
i mogą sabotować twoje życie. Chcą nad tobą przejąć kontrolę. Te 
aspekty nie lubią cię, mogą wręcz ciebie nienawidzić, nie mają do 
ciebie zaufania i szacunku. Szydzą z twoich słabości. Trudno się je 
integruje.

◊◊◊

Kiedy podejmujesz decyzję, że chcesz zakończyć cykl narodzin na 
Ziemi, pragniesz znowu być wolny, wtedy rozpoczynasz proces inte-
gracji, scalania aspektów. Ostatecznie każdy aspekt ponownie wró-
ci do Domu, rozpuści się w jedności czystej świadomości, z której 
powstał. Zostanie tylko mądrość i świadomość Jestem, Który Jest.

Co ciekawe, integracja może nastąpić jedynie, kiedy jesteśmy tu-
taj na Ziemi. Po raz kolejny pokazuje to ważność naszego istnienia 
w tym wymiarze, w tej fizycznej rzeczywistości. Integracja dokona się 
również w imieniu wszystkich pozostałych przejawów naszej Jaźni. 
To znaczy, że dokonujemy jej w imieniu wszystkich żyć naszej Du-
szy, wszystkich wcieleń. Na szczęście nie musimy świadomie szukać 
i znać naszych aspektów, by je integrować.

Może to wydawać się karkołomnym zadaniem, ale spokojnie, 
pokażę ci metodę, którą poznałam z ust Tobiasza i Adamusa Saint 
Germain, a która okazała się najprostszym sposobem powrotu do 
równowagi na każdym poziomie i prostą droga do wyzwolenia.

Co musisz wiedzieć o aspektach
Kiedy powstawały, nie byłeś ich świadomy, a one nie były świadome 
ciebie. Jak już wiesz, ty również jesteś aspektem, ekspresją Jam Jest, 
ale tylko do momentu, w którym bardzo świadomie i dogłębnie 
zrozumiesz „Jestem, Który Jest. Ja istnieję”.

Każdy zintegrowany aspekt przemienia się w fasetę, integralną 
część całości Jam Jest. Staje się wtedy niczym ścianka przepięknego 
diamentu.

Od tej pory stajesz się świadomy tej zintegrowanej części, teraz 
możesz celowo wykorzystywać ją do doświadczania i wyrażania sie-
bie bez ciężaru przeszłości. Tak zaczyna się nowy rozdział i poziom 
doświadczania.

Faseta jest aktem świadomości. Każda z nich ma inną perspektywę, 
ale nie jest oddzielona od całości. Tak jak Adamus jest fasetą jego 
Jam Jest, tak jak ty staniesz się fasetą swojego Jam Jest.

◊◊◊

W rozdziale tym chciałabym pokazać ci, co robisz jako twórca, jak 
działają aspekty oraz jak je integrować.

Człowiek ma miliony aspektów, wiele warstw. Aspekty mają wła-
sne życie i świadomość. Te, które dobrze ci służą, łatwo się integrują. 
Te pokręcone nie wiedzą, czy powinny wrócić do Domu. Niektóre 
pochodzą z przeszłości lub z innych żyć. Niektóre są ciemne i trud-
ne. Nie czują się chciane, tak jak one odrzucają ciebie, ty najpierw 
odrzuciłeś je. Przy integracji stawiają opór. Ale i te w końcu również 
się zintegrują.

Dzięki temu procesowi stajesz się świadomy, że ty wszystko stwo-
rzyłeś, i  ty także jesteś ich integratorem. Tak zakończy się walka 
z niewidzialnymi siłami, a w jej miejsce przyjdzie zrozumienie, mą-
drość i wyzwolenie.
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Kiedy podejmujesz się procesu integracji, te cząstki ciebie, które 
składają się na twoją istotę, uważnie ciebie obserwują. Jest ich całe 
mnóstwo. Możesz je czuć wokół siebie.

Część z nich nie może się doczekać integracji. Właściwie to stale 
jesteś otoczony przez te wszystkie ekspresje siebie, istniejące przez czas 
i przestrzeń. Część z nich zabiega o uwagę. Wszystkie chcą uznania.

Jeśli natrafiłeś na ten rozdział, może to oznaczać, że jesteś gotowy, 
by zacząć świadomą integrację swoich aspektów.

Aspektologia
To, co tutaj przekazuję poznałam w Szkole Aspektologii. Przekażę 
ci najważniejsze informacje, które pozwolą rzucić światło na to, jak 
funkcjonują aspekty.

Mistrzowie Tobiasz i Adamus zrobili to wyśmienicie i zachęcam, 
by wykupić dostęp do ich Szkoły, dostępnej na stronie www.crim-
soncircle.com.

Aspektologia to nauka o tym, jak Dusza tworzy aspekty samej 
siebie, by doświadczyć radości życia. Tłumaczy, na czym polega ich 
integracja w tak zwanym Punkcie Obecności. To sposób, który opiszę 
w dalszej części rozdziału.

Kluczem procesu jest zdanie sobie sprawy, że istnieje coś takiego 
jak aspekty i uświadomienie, jak tworzą twoje doświadczenia. Ta 
nowa świadomość wiąże się z wzięciem pełnej odpowiedzialności 
za swoje życie. Nie będziesz już mógł dłużej winić innych ludzi lub 
okoliczności. Kiedy już zdasz sobie sprawę z aspektów, zaczniesz je 
dostrzegać w swojej codzienności.

Wiedz, że każdy aspekt ma swój cel i nie ma w nim błędu.
Aspekt opuszczonego dziecka ma cel. Aspekt poczucia misji 

z przeszłego życia ma cel. Te aspekty, którym brakuje wartości siebie, 
obfitości, wszystkiego się bojące, wszystkie mają swój cel. Niektóre 
z nich wyrosły na potwory i demony, ale te również mają swój cel.

By zrozumieć, jaki jest cel danego aspektu, po prostu musisz go 
poczuć. Nie analizuj go ani i nie procesuj. Masz zanurzyć się w uczu-
cie aspektu i jego celu, nie bojąc się go.

Aspekty integrują się w bezpiecznej przestrzeni, którą tworzysz.
Naszym zadaniem jako integratora, jest stworzyć bezpieczną prze-

strzeń, do której mogą wrócić aspekty. Bezpieczną przestrzeń tworzy 
się po prostu wybierając bycie w niej.

Punkt Obecności
Kiedy czujesz, że jesteś w swojej bezpiecznej przestrzeni, całą swoją 
świadomością bądź obecny w danej chwili, w  swoim ciele. Bądź 
Punktem Obecności, jak nazywa to Tobiasz. W tym stanie odbywa 
się magia integracji. Bycie Punktem Obecności to nic innego jak 
odczuwanie „Ja istnieję”. To twój naturalny stan, stan czystej świa-
domości. Więcej o nim napisałam w rozdziale „Jestem”.

Ważne jest, byś poczuł się w pełni odpowiedzialnym za swoje 
życie. Niektóre aspekty są trochę podejrzliwe, niespokojne, nie są 
pewne czy są gotowe. Pamiętają, jak oddawałeś odpowiedzialność 
innym ludziom, rządom, kościołom. Póki nie czujesz, że jesteś od-
powiedzialny, nie zechcą wrócić.

Oddychaj
Bądź obecny i zaproś każdą cząstkę siebie z powrotem do Domu. 
Jesteś niczym wielkie „Witam”, wielkie Jam Jest, które rozkłada 
ramiona i przyjmuje wszystkie swoje przejawy.

Kluczem do integracji jest bezwarunkowa akceptacja siebie, 
wszystkich swoich aspektów.

W integracji nie chodzi o przetwarzanie, zmienianie, naprawianie 
siebie. Akceptacja oznacza brak osądu. Całkowita akceptacja rodzi 
współczucie. Taka postawa jest właściwą postawą, by powitać cząstki 
siebie z powrotem w Domu, bez oceniania. Tym właśnie jest „Jestem, 
Który Jest”. Całkowite przyjęcie siebie, bez dodatkowych warunków.

Czego nie robić podczas integracj i
Nie przekupuj aspektów. Nie analizuj. Nie dyskutuj i nie negocjuj 
z nimi. Niektóre aspekty żywią się twoją uwagą i wciągają cię w dys-
kusje. Niektóre uwielbiają być procesowane, ale do niczego to nie pro-
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wadzi, tylko utrzymuje je w stanie niezintegrowania. Potwierdza ich 
oddzielność od ciebie. Zauważaj to i po prostu bądź obserwatorem.

Często aspekty są jak małe dzieci. Nie kłóć się z nimi, nie bądź 
też wymagający. Nie zintegrują się, kiedy chcesz je zmieniać lub wy-
magasz posłuszeństwa. Podobnie jak dzieci ziemskie, będą stawiały 
opór. Poczują się widziane i chciane, kiedy przestaniesz je oceniać 
i udoskonalać.

Kiedy litujesz się nad swoimi aspektami, dodajesz im energii 
i ponownie potwierdzasz ich ważność. Smutek, który możesz czuć 
nie sprawia, że się integrują. Ostatecznie chodzi o akceptację.

Nie stosuj żadnych dodatkowych rytuałów, modlitw, duchowych 
gadżetów. To zupełnie niepotrzebne i wręcz rozprasza proces.

Kiedy siedzisz w obecności, w swoim ciele, oddychasz, czujesz 
się bezpieczny i kiedy zaprosiłeś swoje cząstki, teraz po prostu patrz 
co się dzieje.

Są cząstki ciebie, które tylko czekały na tę chwilę. Poczujesz, jak 
szybciutko wracają. Stoją w kolejce.

A ty po prostu bądź i obserwuj. Niczego nie staraj się zmieniać, 
niczego kontrolować. Nie sterujesz tym procesem. Wszystko dzieje 
się samo.

Na początku mogą lawinowo przychodzić jasne i  szare aspek-
ty, które były już gotowe wrócić, czekały tylko na twoją gotowość. 
W kolejce stoją te aspekty, które bardzo chcą wrócić, ale mają obawy 
czy aby na pewno są mile widziane.

Przykłady aspektów i ich integracja
Przywołam parę aspektów, które pomagał nam integrować Tobiasz, 
a które czuję mogą być aktywne u większości ludzi. Możesz je roz-
poznać podczas swojej integracji.

Wewnętrzne dziecko
Jest aspekt wewnętrznego dziecka, który rozpaczliwie pragnie wrócić 
do ciebie, chce być kochany tak jak na to zasługuje, czyli bezwarun-
kowo. Nie mógł przyjść, bo nie czuł, że w Domu jest bezpiecznie. 
Póki ty nie czujesz się bezpiecznie, dziecko w tobie też nigdy się tak 
nie poczuje.

Ty masz stworzyć mu Dom w sobie. Możesz wczuć się w ten 
szczególny aspekt. On potrzebuje dużo uwagi, chce być widziany.

Dotknij swojego ciała, serca, twarzy. Niech to dziecko poczuje, że 
jesteś w Domu, w ciele, że jesteś żywy i że jest tu spokojnie. Oddychaj. 
Ono samo wróci. Daj mu odczuć, że teraz jest bezpiecznie.

Aspekt eksplorujący potencjały
Może być to aspekt, który stworzyłeś, by eksplorować potencjały 
rzeczywistości. Mógł on zobaczyć potencjał, który jest ekstremalnie 
demoniczny. Aspekt ten myśli, że kiedy do ciebie wróci, ten potencjał 
się ziści i dlatego nadal jest zdezintegrowany. Ale ty już wiesz, że 
potencjały istnieją w każdym wariancie i nie oznacza to, że jesteś na 
nie skazany. To ty wybierasz, czego doświadczasz. A aspekt, który 
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został wysłany, by poszperać w potencjałach, nie przyniesie ci jego 
do twojego życia, póki sam nie obierzesz tego kierunku.

Aspekt blokujący obfitość
Innymi aspektami mogą być te, które nie pozwalają ci doświadczać 
sukcesu, bogactwa. Może to wynikać z wielu okoliczności. W innej 
rzeczywistości byłeś u władzy, miałeś bogactwo, ale ich naużywałeś, 
raniąc innych. Spowodowało to poczucie winy i  teraz odmawiasz 
sobie takich doświadczeń, nie chcąc, by ponownie wymknęło ci się 
to spod kontroli.

W konsekwencji, w tym życiu wolisz żyć tylko na pół gwizdka. 
Sam sobie stawiasz granice, co możesz, a czego nie. Ktoś nazwałby 
to wewnętrznym sabotażystą. A to po prostu niezintegrowany aspekt 
ciebie, który myśli, że w ten sposób nie może ci zaszkodzić.

Czas to odczarować, jeśli czujesz, że ta sytuacja dotyczy ciebie. 
Wiesz również, że jest to proste. Jesteś obecny, zapraszasz i obserwujesz, 
jak wraca.

Brak obfitości w życiu może być również efektem złożenia ślu-
bów ubóstwa. Pisałam o tym już wcześniej. Dlatego zachęcałam, by 
zwolnić siebie samego ze wszystkich ślubów, a wtedy aspekty, które 
powstały w wyniku ślubowań, będą mogły się zintegrować.

Aspekt ciała
Tobiasz podczas szkoły poprowadził z nami proces integracji aspektu 
ciała. Oj, ciężka sprawa. Przynajmniej w moim przypadku.

Akceptacja ciała była jedną z moich bolączek. Trudno pokochać 
ciało, kiedy słyszałam od dziecka, że jestem nie taka, jak trzeba. Za 
duża, niezgrabna. Rodzina mi nie ułatwiała i – świadomie czy nie – 
dokładała do traumy kolejne cegiełki.

Moje ciało znalazło akceptację wśród bliskich, kiedy schudłam 
do rozmiarów szkieletu. Byłam modelką, podziwiano mnie, ale nie 
sprawiło to, że nagle samą siebie pokochałam. Pamiętam, jak czułam 
złość. Doświadczałam bowiem kolejnej odsłony warunkowej miłości. 
Odchudzałam się, by czuć się kochaną.

I w tym przypadku lekarstwem jest akceptacja i pokochanie siebie, 
takim jakim się jest. Proces integracji zaczyna się, kiedy akceptujemy 
ciało w momencie, w którym jest w danej chwili.

A co ciekawe, kiedy zaczęłam lubić siebie, znaleźli się i tacy, którzy 
również lubili moje kobiece kształty. Zawsze jednak, kiedy miałam 
do siebie jakieś „ale” niczym w lustrze pojawiali się tacy, którzy mi 
wytykali moje słabości.

Dziś wybieram kochać siebie, bez względu na to, jak wyglądam. 
A ci, którzy mnie oceniają? Widać nie poznali smaku bezwarunkowej 
miłości do siebie, a tym bardziej do innych.

Nasze ciałko ma również wiele innych powodów, by nie chcieć się 
zintegrować. To w nim zapisane są wszystkie zranienia emocjonalne. 
A ileż ono nasłuchało się po drodze przebudzenia, że nie jest ważne, 
że liczy się tylko Duch.

Ciało nosi w sobie poczucie winy za sam fakt, że jest ciałem, 
naszym więzieniem w tym wymiarze. Nasz nieograniczony Duch 

„utknął” w nim i zaczął się z nim identyfikować. Ciało wzięło na 
siebie tęsknotę za doświadczaniem wolności. Czuje i magazynuje 
naszą frustrację.

Wczuj się w aspekt ciała.
Kiedy słyszy krytyczne myśli na swój temat, zaczyna grać w naszą 

grę niekochania się, nie bycia sprawnym, zaczyna chorować. Słyszy, 
jak się skarżymy, kiedy choruje. Nie mamy do niego zaufania, więc 
faszerujemy go lekarstwami. I pętla się zamyka. Im mniej my je 
kochamy, tym gorzej nam służy.

Ciało zostało stworzone doskonałe i może nam służyć równie 
doskonale. Sami wypaczyliśmy jego naturalne funkcje, kontrolując je, 
próbując zmieniać je na kształt tego, co promuje moda i magazyny.

Jeśli chcesz wyjść z  tego labiryntu wiecznego niezadowolenia, 
może już czas zatrzymać się i powiedzieć sobie:

Kochane ciałko dziękuję ci, że jesteś, to ty mnie nosisz i służysz mi naj-
lepiej jak potrafisz. Kocham ciebie. Wróć do mnie, każda cząsteczko, która 
czułaś się niekochana, niewystraczająca, niezdolna, by sama się uzdrowić.

Bądź i obserwuj. Bądź w pełni obecny w ciele.
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A propos ciała. Tobiasz uczył nas w Szkole Energii Seksualnych, 
jak dotykać siebie z miłością. Przekazał nam atlantycką praktykę 
powrotu do równowagi energii żeńskiej i męskiej, rozpuszczenia 
wszelkiego bólu ciała, a zarazem sposób na totalne pokochanie siebie. 
Praktyka ta nie ma nic wspólnego z kompulsywnym samozadowa-
laniem, a z czułą obecnością ze sobą. Z całego serca polecam i  tę 
Szkołę. Jest ona również dostępna na stronie Karmazynowego Kręgu.

◊◊◊

Rozpoczęcie procesu integracji jest dużym poruszeniem w ener-
giach. Można czuć znacznie więcej emocji, mieć napady zdener-
wowania, dziwne sny. Proces trwa, mogą minąć tygodnie, miesiące. 
Pamiętaj, że tu chodzi nie tylko o aspekty stworzone w tym życiu, ale 
o wszystkie pozostałe wcielenia. Nie musisz identyfikować każdego 
aspektu. Niektóre z nich będą do ciebie wracały falami.

Im większe masz zaufanie do procesu, tym płynniej on przebiega.
Po prostu masz być świadomy, że jesteś w procesie integracji, a to 

oznacza, że cokolwiek dzieje się, jest z tym związane.
Można odczuć przytłoczenie, chęć zatrzymania procesu. Bardzo 

ważne jest, aby pozostać w swoim ciele i być w pełni obecnym. Być 
w Punkcie Obecności, oddychać, być w Jam Jest, bez względu na 
wszystko.

Może pojawić się dużo lęku. Wiedz, że cokolwiek by przyszło, 
jest to lęk danego aspektu, nie ciebie – czystej świadomości Jam Jest. 
Lęk rozpuści się, jeśli pozwolisz mu być, zobaczysz go i pozostaniesz 
w stanie Jam Jest. Żaden aspekt nie może zaszkodzić świadomości, 
albowiem ta jest nienaruszalna.

Jakie są efekty integracj i
Darem zintegrowanych aspektów jej ich mądrość, głębsze zrozumie-
nie siebie. Uwolniona energia jest przetransformowana, by ponow-
nie nam służyć w harmonijny sposób. Człowiek zintegrowany jest 
w równowadze, nie boi się siebie, swojego zachowania.

Zaczyna świadomie wybierać, jak chce żyć, co jest jego, a co nie. 
Jego myśli są spokojniejsze. Nie ma w głowie ciągłej rozmowy aspek-
tów, osądów. Nastaje cisza i pokój. Wraca jeszcze większe zaufanie. 
Odchodzi lęk.

Przykłady szarych aspektów
Aspekty szare powstają w momencie, kiedy doświadczamy niepowo-
dzenia lub traumy. Adamus opowiadał nam, że wraz z narodzinami 
noworodka, taka istotka ma ze sobą gotowy zestaw aspektów, a wśród 
nich wiele szarych. Ma wpisane lęki, traumy i mechanizmy obronne.

Aspekt, który się boi psów
Na przykład: W jakimś życiu ugryzł cię pies. W wyniku doświad-
czenia powstał aspekt, który się ich boi. Co ciekawe aspekt ten jest 
aktywny we wszystkich życiach Duszy. Dlatego możesz mieć w tym 
życiu lęki, które określamy jako irracjonalne.

Cząstki te w procesie integracji uwielbiają być procesowane, chcą 
by dawać im uwagę, chcą być tulone, wysłuchane. Uwielbiają chodzić 
do terapeutów i uzdrowicieli. Tak żywią się energią. Ale, jak pisałam 
wcześniej, nie przynosi im to uwolnienia. Rozwiązaniem po raz 
kolejny jest uznanie ich i zaakceptowanie. Ponownie mamy dla nich 
być obecni i je przyjąć takimi jakimi są, bez procesowania.

Aspekt krytyka
Przykładem takiego aspektu może być cząstka ciebie, która szepcze 
ci do ucha, że nie jesteś wystarczająco przystojny, nie jesteś piękna 
lub wręcz mówi, jesteś brzydki, brzydka. Powstały one w wyniku 
odrzucania siebie takim, jakim jesteś i tego, jak wyglądasz.

Jak widzisz to jeden z aspektów ciała, o którym już wspomina-
łam. To właśnie ten aspekt przyciąga doświadczenia i ludzi, którzy 
potwierdzają jego istnienie i twoją percepcję siebie.

Teraz widzisz, jak nasze wewnętrzne postrzeganie przyciąga do-
świadczenia. Aspekt ofiary przyciąga kata, bo ten idealnie oddaje jej 
odczucie bycia ofiarą.
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Aspekt zraniony w relacjach
Trudnym aspektem jest aspekt, który boi się być w relacjach. Powstał 
on w wyniku zranienia w miłości, przemocy fizycznej, psychicznej, 
może zdrady. Niekoniecznie w tym życiu. Teraz kładzie swój cień 
na twoje relacje. Mimo, że inny aspekt ciebie może pragnąć miłości, 
ten szary aspekt zawsze jest z tyłu głowy i nie pozwoli się do siebie 
zbliżyć. Boi się ponownego zranienia. Przyciąga doświadczenia, które 
potwierdzają, że nie warto ufać.

Aspekt matki
Tobiasz pomógł mi zobaczyć mój szary aspekt związany z byciem 
matką. Być może jest i on twoim udziałem.

Pamiętam jak wielkim dylematem w moim macierzyństwie było 
połączenie wewnętrznej wiedzy o tym, że mój syn jest suwerennym 
Bogiem, istotą, która ma pełne prawo do doświadczania jak chce, 
a potrzebą kontroli, kształtowania go według moich oczekiwań albo 
oczekiwań społecznych.

Problem rodzi się, kiedy my, rodzice, uznajemy dzieci za własność. 
Kiedy wartościujemy siebie tym, jakie są nasze dzieci. Kiedy dziecko 
wybiera drogę, która jest przez nas nieakceptowalna, tworzy to w ro-
dzicu szary aspekt. Aspekt ten ma dylemat: „Zawiniłem. Co złego 
zrobiłem?”. Powoduje to ciągłe wątpliwości i wewnętrzny konflikt 
w rodzicu.

Mistrzowie mówią: Nie posiadasz swoich dzieci, pozwól im iść 
swoją drogą. Podaruj im współczucie, takie samo jaki ofiarowujesz 
swoim własnym aspektom. Rozpuścisz szary aspekt rodzica – dziecka, 
a w jego miejsce powstanie zdrowy aspekt relacji Bóg z Bogiem.

Tych aspektów jest tysiące. Abyś mógł zobaczyć swoje szare aspekty, 
przejrzyj wszystkie dziedziny życia i zobacz, gdzie postrzegasz siebie 
jako niewystarczającego, kiedy mówisz „nie umiem, nie potrafię, boję 
się”. Otwórz się nie wszystkie. One naprawdę chcą wrócić do Domu.

Aspekty powstałe w wyniku umów
Uświadom sobie również, że tworzysz aspekty każdą obietnicą, ślu-
bem, kontraktem, deklaracją przynależności do grupy, stowarzyszeń, 
a nawet rodziny, kraju czy rodziny anielskiej. Aspekty te mogą ci 
służyć jakiś czas, ale ostatecznie stają się zablokowaną energią, która 
trzyma ciebie w owych zobowiązaniach nawet po śmierci.

To dlatego ludzie spotykają się wciąż i wciąż na nowo, bo dali 
sobie obietnicę „na wieki wieków”. Ty jako kreator tych aspektów, 
możesz je odwołać i pozwolić im się uwolnić i zintegrować.

Podejmij decyzję, że zwalniasz się z tego wszystkiego i pozwól, by 
energie same się zharmonizowały. I nie wątp czy to się stało.

Na tej samej zasadzie działają przekleństwa, klątwy, złorzeczenie, 
czarna magia. Cokolwiek kiedykolwiek na kogoś rzuciłeś, rzuciłeś to 
również na siebie. Tworzy to problemy w twoim życiu. Zwalniając 
się ze wszystkich zaklęć czy to rzuconych, czy tych, które na ciebie 
zostały rzucone, odblokowujesz energię i pozwalasz, by aspekty, które 
powstały przy tej okazji ponownie się zintegrowały.

Aspekty ciemne
Każdy ma w sobie jakieś ciemne aspekty. To te, które cię nienawidzą, 
nie szanuję, nie cierpią twoich słabości, ran, frustracji, płaczu, wątpli-
wości. Uważają ciebie za głupka. Ciemne aspekty chcą przejąć władzę 
nad twoim życiem widząc, że sobie nie radzisz. Chcą twojej Duszy.

Twoje ciemne aspekty sprawiają, że wpadasz w paniczny lęk. To 
kumulacja bardzo zranionej energii.

Ciemne aspekty nie lubią się i nie współpracują ze sobą. Są wy-
magające i bardzo kontrolujące. Ciemność wierzy we własną moc 
i władzę.

Ale przypomnij sobie, o czym już pisałam – władza jest iluzją, 
a każda istota jest suwerennym Jam Jest.

Ciemne aspekty grają w gierki energetyczne, manipulują energią. 
Chcą twojej uwagi i chcą zawładnąć tobą i innymi. Chcą byś czuł 
się bezwartościowy, słaby.



Jeśli będziesz je odpychać, będą wracać. Będą cię przeklinać, gro-
zić, zwodzić i składać obietnice, złościć się. Potrafią doskonale tobą 
manipulować. Znają twoje rany i wiedzą, gdzie uderzyć.

To te cząstki ciebie, które przeszły przez najtrudniejsze z doświad-
czeń. Były torturowane, zniewalane, zabijane. Same były mordercami, 
katami, popełniały samobójstwa czy doświadczyły głębokich ran 
w miłości. To te cząstki ciebie, które stale odrzucałeś, nienawidziłeś, 
bałeś się ich. Nie chciałeś na nie patrzeć.

Nawet w tych aspektach jest iskra Źródła i z nią możesz się połą-
czyć w procesie integracji. Kiedy jesteś w swojej świętej przestrzeni, 
weź głęboki oddech, bądź obecny w ciele. Wiedz, że każdy aspekt 
jest tylko historią, a ty rozpuszczasz ją w świetle czystej świadomości. 
Możesz je zaprosić, nic ci się nie stanie.

To, co wesprze ciebie w tym procesie to świadoma deklaracja, 
że wybierasz życie. Ciemne aspekty również potrzebują to usłyszeć. 
Kiedy wybierasz życie, energie zaczynają się balansować, wszystko 
staje się bardziej przejrzyste i proste.

Na koniec informacja, która może cię zakończyć. Aspekty czę-
sto przybierają postać czegoś, co cię straszy. Te „zewnętrzne” istoty, 
potwory senne to nasze własne aspekty. Być może myślisz, że masz 
w domu duchy. To twoje własne, zmaterializowane, niezintegrowane 
aspekty.

Ludzie często mówią, że coś ich opętało, ktoś się do nich pod-
łączył, coś ssie ich energię, jakieś demoniczne głosy są w ich głowie. 
Cóż, to ich niezintegrowane aspekty.
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Moje doświadczenie  
integracji
Pamiętam swoje własne procesy integracji, co ciekawe, jeszcze na 
długo przed poznaniem aspektologii. Widocznie sama moja goto-
wość wolności i powrotu do Domu wyzwoliła samoczynny proces 
ściągania moich cząsteczek. Zresztą, Soul Body Fusion też miał na 
celu integrację.

Integracja we śnie
Miałam przedziwne sny, w których stoję przed wielkim domem. 
Wchodzę do niego, ma on mnóstwo pomieszczeń. Wiem, że jest to 
dom dla mnie i moich cząstek. Choć tak ich wtedy nie nazywałam. 
Po prostu wiedziałam, że mam tam stworzyć pokój dla każdego, kto 
zechce tam zamieszkać. Było ze mną mnóstwo osób. Ale to ja czułam 
się szefową i ja podejmowałam decyzje.

Dom był zagracony. Jedną decyzją usunęłam barykady, które nie 
pozwalały wejść na górne piętra. Poczułam, że jest tam za mało po-
koi, jedną myślą stworzyłam niezliczoną ich ilość. Różne postacie 
zaczęły zajmować swoje miejsca. Przyszedł jeden z moich byłych 
szefów, nazwałabym go „świr kontroli”. Zapytał czy i on może tu 
zamieszkać, a ja się zgodziłam.

Dopiero po czasie zrozumiałam, że sen pokazywał mój proces 
integracji.

W innym śnie pamiętam, że zjawiam się w domu. Nagle z pokoi 
zewsząd zaczęły wychodzić postacie. Niektóre bardzo się cieszyły 



311310

na mój widok, a inne mnie ignorowały. Ale czułam, że to jestem ja 
sama w różnych życiach.

Cieszyłam się, że jesteśmy razem w domu. Zawsze w tych snach 
czułam się kluczową postacią, która pozwala reszcie pójść do przodu. 
W tym śnie wzięliśmy się za ręce i na moje „to co, idziemy dalej?” 
nagle zniknęliśmy i jakbyśmy wznieśli się do innej przestrzeni.

Integracja mroku
Mając nowe zrozumienia ciemnych aspektów, zmieniłam stosunek 
do swojego mroku. Kiedy zaczęłam akceptować go wiedziałam, że 
ten również będzie się integrował.

Na szczęście nie musiałam go intensywnie integrować w życiu 
codziennym, za to robiłam to najczęściej we śnie.

Raz we śnie poczułam zbliżająca się do mnie przerażającą ciemną 
energię. Przybrała kształt demonicznych oczu, a  reszta była nie-
określoną formą energetyczną. Jednak odczuwając ją nie miałam 
wątpliwości, że to mój własny mrok.

Na początku bałam się, ale we śnie przypomniałam sobie, że mam 
zachować spokój, po prostu mam obserwować, być. Nagle to coś po 
prostu we mnie wniknęło, niczym w pustkę. Nie czułam, by mnie 
to zmieniło w jakikolwiek negatywny sposób. To po prostu zniknęło.

Kiedy chwilę później wybudziłam się ze snu, nadal czułam mocne 
bicie serca, ale i ulgę, że mrok przyszedł w taki sposób, a nie w realu.

◊◊◊

Adamus i  Tobiasz zapowiadali, że aspekty przychodzą falami. 
I u mnie rzeczywiście też tak było.

Całe życie miałam nieopisany lęk przed narkomanami. Ścigali 
mnie w snach, chcieli wciągnąć w nałóg. Często znajdowałam się 
w ciemnych miejscach, gdzie się narkotyzowali.

Miałam niezliczoną ilość takich snów. Zawsze uciekałam z tych 
miejsc, nie chciałam patrzeć. Jedyne co czułam to lęk, by znowu 
mnie to nie spotkało. Dzięki aspektologii zrozumiałam, że widzę 

moje własne narkotyczne wcielenia i wszystko, co jest związane 
z narkotykami, czy uzależnieniami. I póki to odrzucam, nie mam 
szans na integrację.

W jednym ze snów, nagle stałam się tego świadoma. Zrozumiałam, 
to może być mój moment integracji.

Zobaczyłam pole narkomanów, leżeli martwi w wielkimi strzy-
kawkami wbitymi w ciała. Były ich setki, po horyzont. A ja czułam 
całą sobą, nie mogę znowu przed tym uciec. Słyszę w środku „Nie 
chciałaś patrzeć, to teraz patrz na nich wszystkich razem”. Czuję, to 
jestem ja, wszyscy narkomani na tym świecie, a ja mam ich zobaczyć, 
przyjąć, wybaczyć i zaakceptować te doświadczenia.

Kiedy się obudziłam płakałam, to było wstrząsające. Poczułam 
jednak ulgę, bo po raz pierwszy przyjęłam te cząstki siebie.

◊◊◊

Ciekawe, że moje ciemne aspekty zawsze pojawiały się w snach. Raz 
śniłam, że ktoś puka do drzwi mojego mieszkania. Otwieram, a tam 
dziwne zakapturzone typki. Pozwoliłam im wejść. Przypomniałam 
sobie jak w innych snach, w podobnych sytuacjach, barykadowałam 
drzwi i ostatnią rzeczą była chęć wpuszczenie kogoś takiego do środka. 
Bałam się, że mnie zranią. Ale to było zanim poznałam magię integracji.

Być może moje przykłady pokażą ci znaczenie twoich własnych 
snów i kiedy zaufasz procesowi i twoje aspekty również zaczną tak 
wracać.

Wiedza o aspektologii bardzo mi pomogła w bacznym obser-
wowaniu mojego zachowania. Przed urzeczywistnieniem zdarzyła 
się sytuacja, w której mogłam zobaczyć jeden z kluczowych szarych 
aspektów, aspekt który czuł się odrzucony i niechciany.

Znałam te emocje doskonale, albowiem pojawiały się zawsze 
w kontekście nieudanych relacji. Tym razem wiedziałam, że mam 
szansę być z tą cząstką siebie, ale bardzo świadomie.

Pozwoliłam sobie na wszystkie emocje, patrzyłam na nie, nie pró-
bując nic zmienić. Wytrwałam w obecności, zaczęłam się uspakajać, 
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a emocje odeszły. Niedługo później miałam okazję sprawdzić się 
w podobnej sytuacji, tylko tym razem nie czułam się odrzucona. Poja-
wiła się za to głębsza warstwa zrozumienia danej sytuacji, zobaczyłam 
emocje i aspekty drugiej strony, która się boi i nie pozwala sobie na 
miłość. Akceptacja danej sytuacji była dla mnie dużo łatwiejsza.

Kreacja jasnych faset
W naszej energii istnieją wszystkie możliwe aspekty nas, które już 
teraz mają wszelkie umiejętności. Nawet jeśli w tym życiu ich nie 
używasz, pamiętaj, że zawsze możesz je świadomie przywołać do 
swojego życia.

Na przykład, jeśli masz problem z kreatywnością w gotowaniu, 
przywołaj aspekt ciebie, który uwielbia gotować. Jeśli nie umiesz 
mówić przed publicznością, możesz sprowadzić taką część, która 
robi to doskonale. Sprawdź sam. Robisz to będąc w Jaźni i wyrażając 
intencję posiadania takiego aspektu w tym życiu.

Wspaniałą wiadomością jest, że jako kreatorzy możemy świa-
domie tworzyć nowe jasne fasety. Robi się to będąc w bezpiecznej 
przestrzeni, w obecności. Poczuj pasję i chęć stworzenia ekspresji 
ciebie, która potrafi na przykład świetnie inwestować.

Ważne jest, by nie kontrolować tej nowej jakości siebie ani oko-
liczności. Mamy pozwolić, by energie same się ułożyły, przyniosły 
nam możliwości, w których będziemy mieli okazję zainwestować.

Bądź aktywnym uczestnikiem tego procesu. Kiedy zauważysz 
okazję, idź za nią. Nie obawiaj się dokąd cię to zaprowadzi. Mając 
zaufanie do nowego specjalisty w tobie i energii, wszystko będzie 
ci służyć. Wiedz, że wszystko jest twoją własną kreacją i ekspresją.

Rozmarz się i poczuj, które aspekty chciałbyś stworzyć dla siebie, 
czego chcesz doświadczać. Bądź śmiały i nie ograniczaj się. Miłej 
zabawy.
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Jestem
Przełomem w mojej podróży było zrozumienie i doświadczenie, że to 
czego szukałam jest obecne tutaj, zawsze było. Naturalne jest, że kiedy 
szukamy odpowiedzi uczymy się, czytamy i chodzimy na warsztaty.

Można by powiedzieć, że podróż ta wydaje się nie mieć końca.
Twój umysł jest wiecznie niezaspokojony, wiecznie szuka kolejnej 

odpowiedzi na kolejne pytanie. Przez to możesz mieć wrażenie, że 
nadal musisz coś uzdrowić, naprawić i ciągle jesteś w ruchu.

W swoich oczach wydajesz się sobie nie dość naprawiony, uzdro-
wiony, uduchowiony, by doświadczyć połączenia ze swoją Duszą, ze 
swoją energią, by doświadczyć oświecenia.

Tak wiele żyć byliśmy w  procesie szukania, przypominania 
i uzdrawiania, że wielkim wyzwaniem jest po prostu się zatrzymać 
i przestać to robić.

Szukając Świętego Graala
Przełomem było dla mnie zobaczenie tej cząstki siebie, aspektu 
mojej istoty, który był odpowiedzialny za odnalezienie „Świętego 
Graala” – oświecenia. Ten aspekt był zawsze w ruchu. Jego misją było 
przynieść każdą odpowiedź, która służyła mojemu wyzwoleniu. Jego 
determinacja przeprowadziła mnie przez proces przebudzenia w tym 
życiu. Zrozumiałam jednak, że ten aspekt nigdy się nie zatrzyma, on 
zawsze będzie szukał.

Nie zatrzyma się, jeśli nie zawołam go do Domu, jeśli nie pozwolę 
się mu zintegrować. Tak jak był potrzebny, by doprowadzić mnie 
do tego momentu w życiu, teraz mi szkodzi i nie pozwala zobaczyć 
tego, co już tu jest.
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Moim zadaniem było podjąć decyzję i poczuć, że czas poszukiwań 
się zakończył. Że to, czego szukam jest tutaj i mogę doświadczać tylko 
i wyłącznie w tu i teraz. Nie muszę mieć żadnej dodatkowej wiedzy, 
zrozumienia, by doświadczyć siebie.

Przeczytałam w książce Adamusa „Żyj swoją Boskością” infor-
mację o  tym, że tuż przed oświeceniem po prostu nie robisz nic, 
całkowicie się zatrzymujesz, niczego nie szukasz.

Z jednej strony czułam wielką radość, ale ta cząstka mnie, która 
była w tej podróży przez tyle wcieleń, czuła ogromny niepokój. Sły-
szałam w mojej głowie jak mówi: Jak to mam nic nie robić? Jak to mam 
więcej nie uczyć się, nie słuchać Mistrzów, niczego już nie procesować?

Na jakiś czas rzeczywiście zaprzestałam czytania i szukania. Ale 
aspekt wciąż był we mnie żywy.

Ten temat wrócił do mnie po kolejnych dwóch latach. Pojechałam 
wtedy do Adamusa na warsztaty na Hawaje. Warsztaty nazywały się 

„Ahmyo – Życie Mistrza”. Nie miałam już wątpliwości, że aby zakoń-
czyć proces przebudzenia, muszę doświadczyć integracji tego aspektu 
mnie, który był wręcz w kompulsywnej potrzebie, by być w ciągłej po-
dróży. Podczas warsztatów integrowaliśmy więc aspekt poszukiwacza.

Powiedziałam owemu aspektowi, że podróż się już zakończyła, 
nie musi już niczego szukać.

Kiedy poszukiwacz wrócił do Domu, czułam pustkę. Możesz się 
wczuć w kogoś, kto nagle przechodzi na emeryturę i nie ma pracy, 
którą wykonywał całe życie. Co teraz? Co mam teraz robić?

Ten czas dostosowania się do nieszukania, nic nierobienia trochę 
trwa. Istnieje wielka pokusa, nieodparta chęć, by sięgać po kolejne 
książki, aby nadal studiować. Ale im bardziej żyjemy w chwili obecnej, 
tym bardziej czujemy, że spełnienie wynikające z połączenia ze sobą 
jest możliwe tylko w tu i teraz.

Zmienia się sposób, w jaki funkcjonujemy. Uczymy się żyć tylko 
tą chwilą. Coraz częściej żyjesz bez planu na jutro. A dzięki zaufa-
niu do siebie oraz swojej energii, nasze życie zaczyna być lekkie, 
bezwysiłkowe. Zaczynamy płynąć przez życie, a wręcz życie zaczyna 
płynąć przez nas.

Doświadczenie Siebie
Domyślam się, że bardzo pragniesz poczuć swoją esencję. Tak jak ja 
zawsze chciałam czuć ją na nowo. Bardzo możliwe, że wyobrażasz 
sobie, że doświadczenie Boga będzie niczym grom z jasnego nieba. 
Możliwe, że spodziewasz się różnych doświadczeń w ciele.

Pamiętam, kiedy po raz pierwszy świadomie pozwoliłam sobie 
na poczucie tego, co jest w danym momencie, tej obecności, która 
zawsze jest, okazało się to odczuciem tak subtelnym, że trudno było 
ubrać je w słowa.

To dlatego mówi się, że ludzkimi słowami nie można oddać do-
świadczenia Boga. Można co najwyżej powiedzieć, że świadomość 
po prostu jest, że Bóg w tobie po prostu jest.

Mi najłatwiej odczuć swoją esencję, kiedy się zatrzymuję i wczu-
wam się w moje istnienie „Jestem. Ja istnieję”, „Jam Jest, Który Jest”.

Zrób to teraz. Weź głęboki oddech. Bądź całkowicie obecny 
w swoim ciele. Wczuj się w  tę bezwarunkową obecność. Pozwól, 
aby wszystkie myśli zniknęły. Wczuj się w sam fakt tego, że istniejesz.

Najlepiej jest zamknąć oczy. Niektórym pomaga wyobrażanie 
sobie ciemności, niektórzy wczuwają się w pustkę. Ja właśnie tak 
robię, kiedy chcę pozbyć się wszelkich bodźców. Widzę pustą otchłań, 
a następnie pozbywam się z przestrzeni wszelkiego koloru, światła, 
ciemności. Pozbywam się też samej przestrzeni. Tak naprawdę po-
zbywam się wszelkich percepcji. W odczuwaniu istnienia nie ma 
niczego, co można by zobaczyć. Jest tylko odczucie tego, że jesteś.

Doświadczenie swojej esencji jest możliwe właśnie wtedy, kiedy 
wyjdziesz z wszelkiej percepcji. Po prostu bądź świadomy tego, że 
jesteś. To najczystsza forma medytacji i bycia ze sobą.

Jeśli będziesz dłużej w  tym stanie zauważysz, że nie ma nic, 
a mimo to niczego ci nie brakuje. Czujesz się kompletny. Zauważ, 
że ty – świadomość, jesteś nienaruszalny, a tym samym jesteś abso-
lutnie bezpieczny. Nie można ciebie zniszczyć, uszkodzić czy zranić.

W stanie Ja istnieję znika każda potrzeba, potrzeba oświecenia, 
poszukiwań, stania się kimkolwiek. Znikają wszystkie „ale”, „jeśli”, 
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znikają pytania i wątpliwości. Nie masz potrzeby bycia z  innymi, 
z ukochanym, z Bogiem, bo ty nim jesteś.

Stan istnienia nie jest związany z żadną przestrzenią ani czasem. 
Kiedy jesteś w swoim naturalnym stanie istnienia, znika każda toż-
samość, każda historia. To dlatego przy integracji aspektów wchodzi 
się w ten stan, albowiem w nim wszystko się integruje.

Bycie w Ja istnieję jest byciem w Jaźni, w Jam Jest. To proste, 
czyste, to jesteś Ty.

◊◊◊

Kiedy uświadomiłam sobie po raz pierwszy, że jestem czystą świa-
domością, a ta jest nienaruszalna, w tym samym momencie zdałam 
sobie sprawę, że ta która doświadczyła cierpienia i bólu, nie jest mną. 
W jednej chwili największa trauma mojego życia zniknęła, rozpłynęła 
się, ponieważ przestałam się z nią identyfikować.

Poczucie ulgi i  radości nie znało granic. Pamiętam ten dzień, 
kiedy po raz pierwszy poczułam swoją nienaruszalność. To uczucie 
odwagi, wspaniałe.

Miałam ochotę wszystkich przytulać. Miałam wrażenie, że mogę 
absolutnie wszystko na co mam ochotę i żadna ludzka reakcja nie 
ma na mnie wpływu. Nic nie jest w stanie naruszyć tego, kim jestem.

Mój ówczesny partner, z którym właśnie się rozchodziłam, był 
zadziwiony moim zachowaniem. Dzień wcześniej nie potrafiłam 
z nim rozmawiać, a kolejnego dnia byłam w stanie przeprowadzić 
rozmowę nie z miejsca ofiary, ale z miejsca mojej nienaruszalności.

Jak to bywa w naszej podróży przebudzenia, po jakimś czasie 
wypadłam z tego stanu. Ponownie weszłam w standardowy tryb czło-
wieka, który jeszcze utyka w tożsamościach i historiach, co oznacza, 
że niezintegrowane aspekty nadal dawały o sobie znać.

Praktyka obecności
Być może zauważyłeś, że pojedynczy moment doświadczenia siebie 
jako czystej świadomości, nie gwarantuje trwałej zmiany. To dlatego 

tak ważne jest, by zakotwiczać się w tu i teraz, być coraz bardziej 
obecnym. Wtedy łatwiej jest zauważyć, kiedy naszym zachowaniem 
chcą sterować aspekty. Kiedy jesteś obecny, możesz świadomie wybrać 
jak chcesz zareagować. Możesz zareagować z miejsca jeszcze nie-
zintegrowanego aspektu albo z miejsca Jaźni, gdzie nie ma żadnych 
emocji. Z tego miejsca wiesz co powiedzieć, jak się zachować, nie 
wchodząc przy tym w żadne emocje. To jest Mistrzostwo w działaniu.

Nie ukrywam, że wymaga to praktyki i świadomego wracania do 
obecności.



Ostatnia prosta
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U progu oświecenia 
nadchodzi Smok
Jeśli jesteś w podobnym miejscu jak ja kiedyś, kiedy fascynacja prze-
budzeniem, wolnością jest jedyną siłą napędową twojego życia, to 
z pewnością rozumiesz, że zrobiłbyś wszystko, by sięgnąć prawdy, 
by siebie wesprzeć w tej podróży, by się uczyć, by przebywać z tymi, 
którzy przeszli tę drogę.

Ja właśnie tak robiłam. Ufałam swojej intuicji, wewnętrznemu 
prowadzeniu pod postacią intensywnych impulsów, porywów pasji, 
które czułam. W ten sposób wiedziałam, że dana książka jest dla 
mnie, czułam wołanie, by wziąć udział w konkretnych warsztatach.

Adamus rozgościł się w moim życiu na wiele lat. Dzięki niemu 
dostałam mnóstwo cennych informacji o mnie samej i podpowiedzi, 
gdzie jeszcze zajrzeć.

Był lustrem mojej własnej mądrości, nie dziwi więc, że czułam 
pełen rezonans z treściami, które przekazywał. Czas pokazał, że to, 
co słyszałam było prawdą. Nawet jeśli na początku mądrość była dla 
umysłu teoretycznym konceptem, wraz z integracją stawała się ona 
moim nowym spojrzeniem na życie.

U progu oświecenia
Adamus przygotował całą serię różnych zajęć i zaawansowanych 

warsztatów dla tych, którzy chcieli iść indywidualnym tokiem, nieko-
niecznie rytmem grupy Shaumbry. Jednym z nich, były parodniowe 
zajęcia „U progu oświecenia”.
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Już sama nazwa była niezwykle zachęcająca, nie dziwne więc, że 
zrobiłam wszystko, żeby się na nich znaleźć. Był to nie lada wyczyn 
organizacyjny jak i finansowy. By w nich uczestniczyć pojechałam 
na Hawaje.

Warsztaty połączyłam z miesięcznym pobytem na wyspach. Tym 
samym spełniłam dwa marzenia, które pielęgnowałam w sercu od lat, 
by odwiedzić magiczne Hawaje oraz by poprzebywać z oświeconą 
świadomością Saint Germaina, a  tak naprawdę swoją oświeconą 
świadomością.

Kupiłam bilety, zorganizowałam opiekę dla mojego synka. Spędził 
czas ze swoją norweską rodziną. Idealna okazja bym ja mogła robić 
to, co kocham, a on budować głębsze relacje z ojcem i dziadkami.

Nic oprócz warsztatów nie miałam zaplanowane. Reszta czasu, 
miejsca, gdzie miałam mieszkać, zwiedzać, rodziła się na bieżąco 
podczas mojego pobytu na wyspach.

To mój ukochany sposób na odkrywanie nowych miejsc. Iść za 
impulsami i  inspiracjami, z  chwili na chwilę. Dzięki temu moje 
podróże zawsze są pełne magii i niespodzianek, których świadomie 
bym nie zaplanowała.

Najważniejszą częścią wyjazdu były jednak dwa warsztaty u Ada-
musa „U progu oświecenia” oraz „Ahmyo – Życie Mistrza”.

Spotkanie ze Smokiem
Warsztat „U progu oświecenia” okazał się spotkaniem z moim wła-
snym Smokiem.

Zanim będziesz dalej czytał, wczuwał się w to, co piszę, cokol-
wiek będę opowiadała ci o smoku, proszę zapomnij o wszystkim, co 
wcześniej myślałeś na jego temat.

Z pewnością pojawia ci się przed oczami jego wizerunek, takim 
jakim znasz go z bajek, zdjęć czy obrazków. Ostatecznie wygląd nie 
ma znaczenia, ważne jest co reprezentuje jego energia. Ta układa się 
w kształt smoka, bo tak lubimy go przywoływać.

Poproszę cię teraz, byś wczuł się w to, czym jest smok poza formą.

◊◊◊

Smok jest tą częścią ciebie, każdego z nas, która istnieje poza iluzjami 
oddzielenia. Smok jest pomostem w świadomości. Bardzo przypomina 
owego wewnętrznego Mistrza, o którym pisałam na samym początku.

To ta cząstka, która  towarzyszy człowiekowi w  jego podróży 
przebudzenia i prowadzi go do spotkania z  jego Jaźnią, z czystą 
świadomością, by znowu poczuły się jednością.

Smok istnieje poza ograniczeniami. Nie ma ciała ani żadnego 
z subtelnych ciał, jakie posiada człowiek. Nie odczuwa emocji, nie 
ma umysłu.

To ta cząstka ciebie, która widzi rzeczywistość taką jaką jest, która 
patrzy na świat, na ciebie oczami Jaźni, Boga, czystej świadomości.

Możesz zobaczyć esencję smoka jako skrystalizowaną świadomość.
Jak wiesz czysta świadomość nie jest energią, smok natomiast ma 

postać energetyczną. Jest energetyczną reprezentacją czystej świa-
domości.

Jednym słowem smok jest przejawem świadomości w czystej 
energii. Jest nierozerwalnie połączony ze świadomością i reaguje na 
każdą jej intencję, mogąc przybierać dowolny kształt.

Na życzenie może pojawić się jako smok z bajek, jednak jego 
prawdziwe ciało nie ma formy. Jest niczym płynne światło, ekspan-
dujące we wszystkich kierunkach, wibrujące miłością, nieograniczo-
nością, klarownością i wolnością.

Ma te same cechy, co czysta świadomość. Jest nienaruszalny, ni-
czym nie musi się zasilać, jest kompletny sam w sobie, jest suwerenny, 
a tym samym gwarantuje suwerenność każdemu przejawowi Jaźni.

Mój drogi, moja droga, smok jest twoim prawdziwym ciałem, zwa-
nym przez Adamusa Ciałem Świadomości, ciałem świetlistym lub ciałem 
Nowej Energii.

Łącząc się ze smokiem łączysz się ze swoim prawdziwym ciałem. 
To nim możesz doświadczyć wszystkiego, co jest do doświadczenia.
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Kiedy jesteś gotowy ucieleśnić Boskość,  
pojawia się twój Smok
Smok pojawia się tylko wtedy, kiedy człowiek jest dojrzały duchowo, 
kiedy jest na tak zwanej ostatniej prostej do swojego urzeczywist-
nienia.

Pojawia się tylko dla tych, którzy o niego proszą. Dla tych, którzy 
pragną poznać prawdę, zobaczyć kim są i przyjąć siebie w pełni. Tak 
naprawdę spotkanie ze smokiem oznacza gotowość zobaczenia kim 
jesteś i pozwolenie, by ucieleśnić swoją Boskość.

Zapraszając smoka, pozwoliłam by ten się ze mną zintegrował. 
Tym samym otworzyłam się na jego klarowność, na to, jak patrzy na 
mnie i otaczający mnie świat, czyli poza wszelką iluzją oddzielenia.

Wprowadzając smoka podjęłam decyzję, że jestem gotowa zoba-
czyć owe iluzje, jestem gotowa skonfrontować się ze wszystkim, w co 
wierzę na swój temat i z czym się jeszcze utożsamiam.

Taka klarowność widzenia swoich iluzji nie jest łatwa, zwłaszcza 
na początku. To tak jakbyś na własne życzenie pokazywał sobie 
wszystkie kłamstwa, które wmawiałeś sobie przez całe życie. Teraz 
przestajesz uciekać i udawać, że ich nie widzisz.

Dlatego mówi się, że smok przychodzi tylko wtedy, kiedy człowiek 
jest na niego gotowy. Nigdy wcześniej.

Smok wyciąga poczucie winy
Każda Jaźń ma swojego smoka, który czeka, zawsze czeka na znak 
gotowości człowieka. Nigdy, ale to nigdy nie będzie cię pospieszał, 
nie będzie osądzał twoich wyborów, nie będzie interweniował.

Po prostu patrzy oczami czystej świadomości, w totalnej akceptacji 
gdziekolwiek jesteś, cokolwiek wybierasz. Nawet jeśli nadal tkwisz 
w swoich iluzjach, pozwala ci na to. Smok bowiem istnieje poza 
czasem, tak jak czysta świadomość.

Jest miłującą obecnością, która pozwala ci być w podróży, aż zo-
stawisz wszystkie iluzje i doświadczysz wyzwolenia.

Podczas warsztatów Adamus tłumaczył nam, że smok będzie wy-
ciągał na powierzchnię wszystkie ukryte zablokowane energie, a przede 
wszystkim poczucie winy oraz wstyd.

Przez eony doświadczeń ta cząstka Jaźni, która zapomniała kim 
jest, która wyruszyła, by poznać smak życia w oddzieleniu jako czło-
wiek, niesie ciężar poczucia winy. Wzięła go identyfikując się ze 
swoim bohaterem i przyjmując system wierzeń otaczającego go spo-
łeczeństwa, uwierzyła w dobro i zło, uwierzyła, że robiła coś złego.

Dlatego też każdy człowiek przed wyzwoleniem konfrontuje się 
z potężnym poczuciem winy, choćby z samego faktu, że jest na Ziemi 
w ciele.

Przyjmij przebaczenie
Już wcześniej dużo słyszałam o magii wybaczenia. Słyszałam wybacz 
sobie, wybacz innym. Od Adamusa usłyszałam inną perspektywę na 
wybaczanie i wprowadziłam ją w życie.

To kluczowy przekaz tych warsztatów. Adamus wytłumaczył nam, 
że człowiek nie jest w  stanie sobie sam wybaczyć. Człowiekowi, 
który nosi w sobie poczucie winy, patrzy na swoje doświadczenia 
z perspektywy zasad ziemskich, trudno jest uwierzyć, że to, co robił 
nie było złe. Dlatego proces przebaczania jest możliwy, jeśli człowiek 
przyjmie przebaczenie od swojej Jaźni, od Jam Jest, albowiem jedynie 
ono nie ocenia człowieka.

Twoja Dusza nigdy ciebie nie oceniła, Bóg w tobie nigdy ciebie 
nie ocenił. To człowiek sam siebie ocenia. Dlatego mamy przyjąć 
przebaczenie od swojej Duszy, patrząc na siebie tak, jak patrzy ona 
na nas, czyli oczami bezwarunkowej miłości.

Poczuj miłość, jaką ma do ciebie twoja własna Jaźń, a zrozumiesz, 
o czym mówię. Człowiek nie wybacza sobie, człowiek przyjmuje 
przebaczanie.

Pisałam również, że nasza esencja jest doskonałością, miłością 
i tym, co nienaruszalne. Nic zatem, co zdarzyło się w tym świecie, 
nie może być uznane za realnie istniejące. Nie zdarzyło się naprawdę, 
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a  jedynie wydało się zdarzyć w cząstce świadomości śniącej sen 
oddzielenia. To był tylko sen w dualności. Przyjmij przebaczenie, 
bo sen się już skończył, a ty zawsze byłeś i będziesz niewinnością. 
To najwyższa forma przebaczenia. Zobaczyć wszystko i wszystkich 
jako niewinność, nie nadając realności niczemu, co dzieje się w tym 
świecie.

Atlantycka historia
Podczas warsztatów z Adamusem miałam wyjątkową okazję poroz-
mawiać z nim osobiście. Te zajęcia były zupełnie inne od pozostałych. 
Na warsztatach najczęściej jest bardzo dużo ludzi. Te były kameralne, 
z założenia dla parunastu osób, właśnie dlatego, by Adamus miał 
okazję pobyć z każdym z nas indywidualnie. Przekaz był dopasowany 
do odbiorcy.

Okazuje się, że grupę zawsze łączy jakiś temat przewodni. Sam 
Adamus mówił, że był pod wrażeniem, jakie indywidua się zebrały 
tym razem. Łączyła nas historia atlantycka.

Wtedy po raz pierwszy usłyszałam o próbach standaryzowania 
umysłu. Wszystko na Atlantydzie było wspólnotowe, dążyło się do 
ujednolicania, tworzenia wzorców dla wszystkich, we wszystkim. 
Kultywowało się wspólnotę, nie indywidualność. Polegało to między 
innymi na tworzeniu jednolitego postrzegania rzeczywistości.

Uczestnicy warsztatów byli jednymi z kluczowych postaci, które 
wprowadzały owe standaryzacje. Mogliśmy mieć wpływ na tworzenie 
narzędzi sterujących umysłem. Jednym z nich były specjalne opaski 
na głowę emitujące sygnały. W tamtych czasach noszenie ich było 
przywilejem i stać było na nie jedynie elity.

Opowiadałam już wcześniej historię Adamusa, który w tamtych 
czasach był naszym sługą i  śmiał się: Pewnego dnia będziecie mnie 
prosić, by ściągnąć te głupie opaski.

Cóż. Powiedział, że większość Shaumbry miało aktywny udział 
w procesie sterowania umysłem. Pierwsi propagowaliśmy hipnozę. 
Pierwsi staliśmy się jej ofiarą i zapętliliśmy się w umyśle. Od tej 
pory, zarówno my i jak wszyscy inni, staliśmy się podatni na szum 

masowej świadomości. Teraz jesteśmy tymi, którzy jako pierwsi się 
wyzwalają, przecierając ścieżkę i tworząc jasny potencjał dla innych, 
gotowych wyjść z więzienia umysłu.

Mówił również, że ci którzy wymyślili antydepresanty, psychotro-
py, leki sterujące świadomością, będą tymi, którzy w kolejnych życiach 
będą musieli jako pierwsi odkręcić to, co sami stworzyli.

Rozmowa z Adamusem
Wracając do spotkania z Adamusem i celu naszych warsztatów. Było 
nas niewielu właśnie po to, by Adamus mógł porozmawiać z każ-
dym z nas indywidualnie. Wczuwał się w każdego, wyciągał jakiś 
aspekt, który był ważny w kontekście przebaczenia.

Wiedziałam, że podczas warsztatów będzie taka konfrontacja 
i bardzo się jej bałam. Niesamowite było to, co się ze mną działo, 
zanim usiadłam na krześle przy Adamusie. Wcześniej jakby sama 
siebie przeskanowała i wypunktowała.

Wylała się lawina tematów, w których sama siebie osądzałam. Na 
samą myśl, że Adamus coś wyciągnie, czułam wstyd. Czyż nie po to 
właśnie tam pojechałam, by zobaczyć, gdzie się oceniam?

Adamus nie dotknął żadnego z tematów, który mnie prześladował. 
Zobaczył natomiast coś, co trzymałam tak głęboko ukryte, że nawet 
nie byłam tego świadoma.

Na początku Adamus wczuł się w moją energię i powiedział, że 
jest niezwykle piękna, że ja jestem piękna. Rozmawialiśmy o malo-
waniu. Zaczął wspominać, jak sam malował. Było to jedno z  jego 
ulubionych zajęć, kiedy żył jako Saint Germain. Zresztą nieraz pod-
kreślał, że artyści mają szczególne miejsce w jego sercu.

Następnie ucichł i powiedział: Wyczuwam w tobie bardzo głęboki 
smutek. Słyszę słowa: Zginęło tak wielu, zginęło tak wielu.

Miało to związek z Atlantydą, ale nie powiedział czego to dokład-
nie dotyczyło. Widać nie miało to znaczenia i zostawił mnie z tym.

W nocy miałam niezwykły sen. Zobaczyłam, jak idę przez cmen-
tarzysko. Groby ciągnęły się aż po horyzont. Przypomniałam sobie 
słowa Adamusa i poczułam ten ogromy smutek. Wiedziałam, że 



jest to moment, kiedy mogę oddać go mojej Jaźni. Mam też przyjąć 
przebaczenie. Tak uczyniłam.

Sen się rozpuścił, wszystko zniknęło, a ja się przebudziłam. Le-
żałam na łóżku, czując jak mocno bije mi serce. Aaaa, czyli to tak to 
się dzieje, pomyślałam.

Adamus dał nam niezwykłe narzędzie i przypomniał mądrość aktu 
przyjęcia przebaczenia. Pamiętałam o nim do końca mojej podróży 
wyzwolenia. Dzięki niemu nauczyłam się patrzeć na siebie i innych 
oczami Boga.
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Moje spotkanie 
ze Smokiem
Kolejnego dnia zdarzyło się coś pięknego. Był to dzień, w którym 
miał się ze mną połączyć smok. Doświadczyłam aktu przyjęcia tej 
cząstki mnie, za którą tak tęskniłam.

Zadziało się to podczas pięknej wewnętrznej podróży, którą po-
prowadził dla nas Adamus.

Jeśli i  ty chciałbyś, by twój smok się z  tobą połączył, możesz 
przeprowadzić bardzo podobny proces. Być może moja historia cię 
zainspiruje.

Zamknęłam oczy. Byłam w pełni obecna. Siedziałam na krześle 
i byłam gotowa pójść gdziekolwiek Adamus chciał mnie poprowadzić. 
Wczuwaliśmy się w piękną energię hawajskiej Big Island, soczystość 
jej natury. Widziałam ją wewnętrznym okiem i czułam wszystkimi 
zmysłami.

Nagle zobaczyłam na niebie grupę smoków. Latały nad nami. 
Jeden z nich przyfruną do mnie i zaprosił na przejażdżkę. Wsiadłam 
na niego i lataliśmy wokół wyspy.

Byłam pod takim wrażeniem, że trudno było mi skupić się na 
oglądaniu wyspy. Zachwycałam się samym smokiem. Był przepiękny. 
Od jego skóry odbijało się światło. Wydawał się jakby był stworzony 
z kryształków, cały się mienił. Jego kryształowa skóra był bardzo 
miękka. Przypominał nieco smoka z filmu fantasy „Niekończąca 
się opowieść”, jednak był dużo bardziej kryształowy, dużo bardziej 
świetlisty. Wtedy nie widziałam jeszcze jego pyska i oczu. Zachwycała 
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mnie gracja i  lekkość z  jaką latał. Wow, to niesamowite uczucie 
siedzieć na swoim smoku.

Adamus poprowadził nas do pewnego jeziora na wyspie. Mówił, 
byśmy wlecieli w jego głębię. Wszystko było możliwe. Nie czułam 
żadnych ograniczeń. Jednym susem znaleźliśmy się w wodzie. Mia-
łam wrażenie, że pod wodą istniał inny świat. Ten świat również był 
kryształowy.

Nagle smok wyskoczył z jeziora i stanęliśmy nad brzegiem. Stanę-
łam obok niego. Nie patrzyliśmy na siebie, po prostu byliśmy, ciesząc 
się swoją obecnością, jakbyśmy szykowali się do czegoś wspaniałego.

Adamus zamilkł.
W swoim wnętrzu doświadczyłam pojednania, które później opi-

sał Adamus. Utwierdziło mnie to w przekonaniu, że moje doświad-
czenie jest autentyczne i że go sobie nie wymyśliłam.

Popatrzyłam w oczy Mojego Smoka. Nawet kiedy to piszę czuję 
ogromne wzruszenie. Nigdy nie widziałam czegoś piękniejszego, 
nigdy nie czułam większej miłości. Kiedy patrzę w oczy mego smoka, 
jakbym patrzyła we wszechświaty, które nie mają końca. Jego oczy 
emanowały niezwykłym światłem, były niczym wielowymiarowe 
kryształowe galaktyki, jakby zawierały w sobie wszystko. Mogłam 
się w nich zapaść i przenieść się gdziekolwiek zapragnę.

Widziałam to wszystko i płakałam. Płakałam i płakałam. Było to 
tak piękne, że płaczę i teraz, kiedy to opisuję. Poczułam absolutną 
bezwarunkową miłość do siebie.

Tak właśnie patrzył na mnie mój smok. Tak patrzy na ciebie twój 
smok. Tak samo patrzy na ciebie Bóg w tobie, twoja Jaźń.

Zamknij oczy i poczuj tę miłość, absolutną, totalną, bezwarunkową.
Ta miłość całkowicie rozpuszcza. Wiem, że nikt z ludzi nigdy tak 

mnie nie kochał i nie wiem czy kiedykolwiek pokocha. Ale nie ocze-
kuję tego od nikogo. Wiem, że jest to mój własny dar dla siebie samej.

Wracając do podróży. Nagle coś się zmieniło. Nagle poczułam, że 
smok wnika we mnie. Poczułam jak jego esencja wchodzi we mnie. 
Poczułam go wokół siebie.

Wow, mam w sobie smoka. Teraz i ja jestem smokiem.

To było nieopisane uczucie. Jakbym od razu zrobiła się dużo, dużo, 
dużo większa, poszerzona. Kiedy to się stało Adamus powiedział do 
nas: Zobacz, smok nagle zniknął. Jak myślisz, co się z nim stało? Smok 
się z tobą zintegrował, wniknął w ciebie.

Chwilę wcześniej to przeżyłam. Tak właśnie się stało i tak jest do 
dziś. W ten sposób rozpoczęła się moja historia z osobistym smokiem. 
Było to w lutym 2018 roku.

Czemu boisz się własnej mocy?
Po rozpoznaniu mojego osobistego Kryształowego Smoka, przy-
pomniałam sobie o  tym, jak pojawiał się w moim życiu już dużo 
wcześniej. I rzeczywiście, tak jak robią smoki, po prostu czekał na 
mnie, czekał na moją gotowość, na moje zaproszenie.

Pamiętam jeden sen. Zobaczyłam potężną stodołę wielkości paru 
wiejskich stodół. Zaglądałam do środka przez szpary. Coś się tam 
błyszczało. Widziałam fragment świetlistej skóry. Nie miałam pojęcia 
do kogo należy, ale wyciągnęłam rękę, by ją dotknąć.

Była mięciutka. Przypominała skórę węża. Nagle uświadomiłam 
sobie, że to coś, czego dotykam jest potężne i wypełnia całą stodołę. 
Przestraszyłam się. Kiedy poczułam moc tego czegoś, odskoczyłam. 
Ta potęga mnie oszołomiła.

We śnie usłyszałam słowa: Dlaczego boisz się własnej mocy? Otwórz 
się na nią. Kiedy się obudziłam, uzmysłowiłam sobie, że rzeczywiście 
obawiam się swojej mocy. Ale jednocześnie poczułam, że czas się na 
nią otworzyć.

Dziś nie mam wątpliwości, że tą istotą, którą dotykałam był mój 
własny smok. Już czekał na mnie, ale był jeszcze ukryty. Był gotów, 
by pojawić się w moim życiu. Sen miał miejsce dwa lata przed moim 
spotkaniem ze smokiem na Hawajach.

Moja smocza przygoda dopiero się zaczęła i nie miałam pojęcia 
jak będzie intensywna. Dla każdego, kto przyjmie swojego smoka, 
zaczyna się ostatnia prosta do oświecenia.

Czy jesteś gotowy przyjąć klarowność i miłość smoka do swojego 
życia?
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Althar  
– kryształowy smok

Po moim powrocie z Hawajów funkcjonowałam na zupełnie nowych 
orbitach. Moja motywacja, by poddać się i zaufać naturalnemu pro-
cesowi integracji była jeszcze większa niż wcześniej. Wiedziałam, że 
prosząc o klarowność, jaką wnosi smok mogę zobaczyć wszystko, co 
do tej pory zamiatałam pod dywan.

Na początku 2018 roku Adamus w wykładzie ProGnost, będący 
przedstawieniem potencjałów dla Ziemi na nadchodzący rok, zapo-
wiedział, że smok nadchodzi dla wszystkich.

To czas głębokiej przemiany, wychodzenia z iluzji, demaskowania 
gierek i przebudzenia świadomości. Ci, którzy nie są tego świadomi 
będą mieli wrażenie, jakby się im walił stary świat i nie będą tego 
rozumieć. Zmiany te wywołała wystarczająco duża ilość świadomych 
istot na Ziemi, które swoim przebudzeniem zniszczą systemy i iluzje. 
Właściwie wydaje się to oczywiste. To musiało się zadziać. W końcu 
wszyscy, którzy zeszli na Ziemię śnią. A ci, którzy się przebudzili, 
pomagają innym otworzyć oczy.

Czas więc na globalne przebudzenie.
Oczywiście nie wszyscy będą się jemu poddawać. Nadal będą 

chcieli trwać w starym. Ich wybudzanie jednak się zaczęło i może 
trwać jeszcze wiele, wiele żyć. Tak to wygląda w pespektywie li-
niowej. Ale my już wiemy, że czas nie istnieje i  tak naprawdę już 
teraz wszyscy są wolni, w wiecznym teraz, zwanym przez Adamusa 
Aetherną. Wszyscy już teraz są i zawsze byli w jedności z Jam Jest. 
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Moment, w którym zapragną przypomnieć sobie swoją pierwotną 
naturę, jest kwestią ich wyboru i zdarzy się nieuchronnie, albowiem 
już się zdarzył poza czasem.

Nowe spojrzenie od Althara
W idealnej synchronii do tematu smoka, pojawiła się książka „Althar – 
Kryształowy Smok” Joachima Wolfframa. Zarekomendował ją Geof-
frey Hoppe mówiąc, że świetnie tłumaczy rolę smoka w naszym 
przebudzeniu i że jest najlepszą książką w tym temacie na rynku. 
Oczywiście z miejsca ją kupiłam i wpadłam po uszy.

Do tej pory skupiałam się na przekazach Tobiasza, Adamusa, 
wcześniej Jeszuy. Teraz dostałam nową perspektywę na te same za-
gadnienia. Przedstawione były innymi słowami i metaforami. Bardzo 
przypadła mi do gustu esencjonalność przekazów smoka. Każdy 
rozdział jest nektarem mądrości do wielokrotnego czytania, kon-
templacji i wchłaniania.

Mądrość tych książek była tak piękna, że zgłosiłam się do Joachi-
ma, by przetłumaczyć wszystkie części na polski. Nie spodziewałam 
się, jakie tego będą konsekwencje.

To zupełnie inne doświadczenie niż czytanie książki. Mogłam 
zatrzymać się i wnikać w energię każdego zdania. Czasem trzydzieści 
minut szukałam właściwych słów, by oddać mądrość jednej frazy. 
Miałam niezliczone momenty olśnienia i przeżywałam głębokie 
mistyczne stany.

Cały proces, od poznania książek, poprzez ich tłumaczenie, do 
momentu wydania trwał ponad rok. W tym czasie poskładały mi się 
wszystkie puzzle. I zgodnie z intencją „chcę zobaczyć wszystko, takim 
jakim jest, bez iluzji”, tak się stało. Nic nie było przede mną ukryte.

◊◊◊

W tłumaczeniach towarzyszyli mi moi duchowi przyjaciele, którzy 
dzięki kilkukrotnemu sprawdzeniu mojej pracy, pomogli mi stwo-
rzyć prawdziwe perełki. Jestem im bardzo wdzięczna. Ich obecność, 

a szczególnie Daniela i Aleksandry, była dla mnie niezwykle cenna. 
Chyba nie ma nic piękniejszego niż świadomość, że masz naprze-
ciwko siebie drugą równie świadomą istotę i patrzysz na nią niczym 
w lustro, w zachwycie nad jej mądrością i z bezwarunkową miłością.

Dodam, że ci sami przyjaciele pomagali mi również w korekcie 
książki, którą właśnie czytasz. Z tego miejsca ponownie serdecznie 
im dziękuję.

◊◊◊

Wracając do Althara. Innym bonusem przygody tłumacza był fakt, 
że mój umysł bardzo się uspokoił i był przeszczęśliwy jeszcze lepiej 
rozumiejąc, co się z nim dzieje, co dzieje się z ciałem i z całą kon-
strukcją człowieka. Dzięki temu mógł się jeszcze bardziej zrelaksować 
i poddać naturalnemu procesowi.

Moje przebudzanie i integracja następowały z niezwykłą gracją. 
Cały proces idealnie pokrywał się z tym, czego doświadczałam w tym 
czasie z Adamusem i grupą Shaumbry. A w tamtym czasie duża jej 
część kierowała się do urzeczywistnienia. I nastąpiło ono dla wielu 
z nas w 2020 roku.

Nie bez powodu w książce tej zawarłam zarówno nauki Adamusa, 
jak i Althara. Obie pięknie się uzupełniają. Niektóre nie są stupro-
centowo spójne, ale pozwoliłam sobie wybrać to, co najbardziej mnie 
wspierało i uwalniało. Ostatecznie mam przecież swoją mądrość 
i wewnętrzną wiedzę, która mnie prowadzi.

Smok, będący pomostem w świadomości między człowiekiem, 
a tą która jest wolna, prowadził mnie każdego dnia.
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Klarowność Smoka
Zgodnie z moją intencją, w moim życiu pojawił się smok, a  tym 
samym kolejny, jeszcze intensywniejszy okres konfrontacji.

Jak już wiesz, ideą pojawienia się smoka jest obnażenie wszystkich 
fałszywych wierzeń na swój temat i świata, w którym wierzymy, że 
żyjemy.

Właściwie jest to śmierć ego we wszystkich jego aspektach, al-
bowiem wszystko, czym wierzysz, że jesteś i z czym się utożsamiasz, 
to ego.

To czas, kiedy wychodzi poczucie winy i wszystko, co oceniamy 
w sobie. Będą to głosy naszych nieuzdrowionych aspektów i fałszy-
wych tożsamości. A skoro one mają rozpuścić się w obliczu czystej 
świadomości, zniknie również wszystko, co jest z nimi związane. Tak 
rozpuszcza się ciało emocjonalne i pozostałe ciała subtelne.

Czy jest to przyjemny czas? Nie powiedziałabym.
W głowie robi się rzeczywiście mętlik. Często czuje się dys-

komfort, wątpliwości i opór. Jakby się chciało zatrzymać pędzący 
pociąg. Ale to niemożliwe, bo wykupiliśmy bilet w  jedną stro-
nę, a pociąg zatrzymuje się dopiero na stacji końcowej o nazwie 
Urzeczy wistnienie.

Długo miałam stan depresyjny. Ale to nie była taka typowa de-
presja. Wszystko traciło znaczenie. Nic na Ziemi mnie nie cieszyło. 
Stare pasje nie dawały spełnienia. Wszystko wydawało się płytkie. 
Nic nie miałam ochoty robić i całymi godzinami siedziałam w domu. 
Patrzyłam w niebo. Trwałam w wewnętrznej ciszy i pozwalałam na 
integrację.

Czułam się stara jak wszechświat. Jakbym przeżyła wszystko, co 
było do przeżycia.
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W tym świętym czasie po prostu byłam. A kiedy napadały mnie 
jakieś demony, siadałam z nimi i na nie patrzyłam jak na film, który 
się wyświetla przed moimi oczami. Robiłam dokładnie to, co opisa-
łam w rozdziale o integracji aspektów.

Pozwalanie
Bardzo pomagała mi świadomość tego, co się ze mną dzieje. Umysł 
nie stawiał wtedy takiego oporu. Nieopisaną pomocą były przekazy 
od Adamusa. Jego prowadzenie polegało właśnie na tym, że czytał 
energię grupy i opowiadał, co się z nami działo „z lotu ptaka”. Do-
dawał otuchy, by pozwolić na wszystko, co się wydarzało. Na to, że 
tracimy pamięć, że jest nam źle, że boli ciało, że wszystko się sypie.

Słowo, którego używał chyba najczęściej podczas dziesięciu lat 
pracy z Shaumbrą, było pozwól. Ciągle nam przypominał, że jest to 
naturalny proces i tak, jak gąsienica staje się motylem, tak my sie-
dzimy teraz w kokonie i przechodzimy transformację. A to bardzo 
niekomfortowy czas, zwłaszcza dla ciała.

Nasze ciało przechodzi gruntowną przemianę, albowiem inte-
gruje się z ciałem świetlistym, naszym prawdziwym ciałem, Ciałem 
Świadomości.

O ciele świetlistym napiszę osobny rozdział, bo to również klu-
czowy aspekt, jeśli chce się zostać na Ziemi po oświeceniu. A tak 
właśnie wybrała nasza grupa.

Koniec pasj i
Od czterdziestego pierwszego roku życia byłam totalnie na-

kierowana na moje urzeczywistnienie. Także nic innego mnie nie 
zajmowało przez parę lat. Ostatnie dwa lata były jeszcze bardziej 
wewnętrzne.

Tak, byłam równocześnie mamą na pełen etat. Zdarzyło się nam 
nawet podróżować z synkiem parę miesięcy po Azji, ale i  tak naj-
ważniejsza była moja wewnętrzna przemiana.

Straciłam cały zapał do prowadzenia warsztatów malarskich czy 
sesji uzdrawiania. Właściwie to w ogóle nie pracowałam. Czasem 

namalowałam jakiś obraz. Każdy z nich odzwierciedlał mój proces 
przemiany. Dlatego w tej książce możesz się w nie wczuć i zobaczyć 
tym samym moją wewnętrzną podróż.

Szczęśliwie miałam zasoby po sprzedaży mieszkania. Nie musia-
łam się więc martwić o sprawy materialne.

W tym aspekcie również widzę majstersztyk mojej Duszy. Stwo-
rzyłam dla siebie takie warunki, bym rzeczywiście mogła skupić się 
na sobie. A jak wiemy, dla wielu pieniądze często są powodem trosk 
i trudno myśleć o Duchu, kiedy nie ma się na chleb.

Moja sytuacja pokazuje, że kiedy ma się determinację, świadomość, 
że energia służy, kiedy ma się zaufanie do procesu, do Boga w sobie, 
wszystko musi się udać.

I  rzeczywiście wszystko zawsze mam, niczego mi nie brakuje. 
Kiedy potrzebowałam pobyć dłużej sama, mogłam wysłać Leo do 
Norwegii. On w tym czasie zacieśniał relacje ze swoją drugą rodziną, 
a ja miałam spokój, którego najbardziej potrzebowałam.

No i, oczywiście, tłumaczyłam książki. Wymagało to wiele mojej 
uwagi i czasu. Wszystko mi służyło.

◊◊◊

Właściwie jedyne zmartwienie jakie miałam, dotyczyło mojego ciała. 
W ostatnich paru latach, kiedy zatrzymałam się i przekierowałam 
do wewnątrz, przybrałam na wadze. Nie było mi z tym dobrze. Tym 
samym wychodził na powierzchnię demon bycia idealną w każdym 
aspekcie, chęć podobania się. Odzywał się również jeden z aspektów 
niekochania siebie. W mojej głowie pojawiały się paskudne myśli na 
temat mojego ciała. Znałam je dobrze z dzieciństwa.

Ciekawe, że dokładnie wtedy, jakby w zwierciadle pojawiła się 
osoba, która nie omieszkała skomentować moich kilku nadprogra-
mowych kilogramów.

Cóż – wypowiedziała to, co sama o sobie myślałam.
Mimo wszystko postanowiłam akceptować siebie. Nadal wyglą-

dam podobnie, ale kiedy spojrzysz w mojej oczy, zobaczysz światło, 



344

które jest tak piękne, że niedoskonałość mej ziemskiej skorupki 
przestaje mieć znaczenie.

Dzisiaj cieszę się, że mam przy sobie piękną istotę, która widzi 
właśnie owo wewnętrzne światło i jest w nim w zachwycie. Ciałko 
jest jakie jest i doskonale mi służy. Niezależnie od wyglądu daje 
radości, do jakich zostało stworzone.

Wątpliwości
Typowym przejawem okresu przebudzeniowego są wątpliwości. Były 
to głosy moich aspektów, które powątpiewały w całą podróż przebu-
dzenia. Nie raz słyszałam słowa w mojej głowie „To wszystko ściema. 
To wszystko donikąd nie prowadzi. Wydaje ci się, że jesteś na dobrej 
drodze, a tak naprawdę błądzisz”.

Czułam wtedy wielki lęk. A jeśli to prawda?
Pamiętam jak dziś, pojechałam do Adamusa na Hawaje, kolejnego 

dnia miał zacząć się warsztat „U progu oświecenia”, moje spotkanie 
ze smokiem. Całą noc nie mogłam spać. Biłam się z myślami, że 
wszystko to sobie wymyśliłam. Cóż, moje ego bardzo, ale to bardzo 
bało się własnej śmierci i na wszystkie sposoby próbowało mnie 
zniechęcić, by popatrzeć w otchłań, w której ono miało zniknąć.

A boi się tylko to, co nietrwałe. Moja Dusza jest nienaruszalna, 
nie ma więc powodu się bać. Był to więc głos mojego ego.

◊◊◊

I ty rozpoznawaj, co w tobie gada.
Pamiętaj, Boskość w tobie nigdy, ale to nigdy nie objawia się lękiem, 

smutkiem czy złością. To domena ego. Dlatego często sprawdzam 
jak się czuję. Kiedy panuje spokój, cisza, wiem, że jestem w Domu. 
Kiedy rzuca mną na prawo i lewo, wiem, że po raz kolejny dałam się 
wplątać w grę moich niezintegrowanych aspektów. Ostatecznie i one 
znajdą spokojną przystań i rozpuszczą się w błogości mojej Jaźni.

Zauważyłam, że im więcej się ich integrowało, tym moja codzien-
ność była spokojniejsza. W głowie pustka. Wypełniała mnie cisza. 

Dużo lepiej udawało mi się zarządzać emocjami. Nawet w sytuacjach, 
w których kiedyś bardzo się denerwowałam, nagle potrafiłam za-
chować się zupełnie inaczej. Dużo spokojniej, z dystansem. Ludzie 
przebywający ze mną również czują tę ciszę. Jak sami wyznają, mogą 
przy mnie odpocząć. Mój partner często mi mówi, że przy mnie 
przenosi się do innej rzeczywistości.
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Cała energia jest moja
Temat, który teraz przedstawię jest fundamentalny i zmieni twoje 
postrzeganie siebie i  świata, którego doświadczasz. Poznanie go 
pozwoli ci zostawić kolejne ograniczające cię przekonania i iluzje.

Porozmawiajmy więc o energii i o tym, jak reaguje ona na twoją 
świadomość.

Czym jest energia?
Człowiek żyjący w najgęstszym wymiarze światów oddzielenia ma 
nieodparte wrażenie, że energia jest poza nim i że musi ją zdobywać. 
Stąd wszystkie walki i konflikty.

Ludzie nie rozumieją czym tak naprawdę jest energia. Postrzegają 
ją jako siłę. Mogą myśleć o niej jako o pokarmie, paliwie dla ciała czy 
maszyn. W świecie materialnym przejawia się na przykład w formie 
energii słonecznej, elektrycznej, paliw czy jedzenia.

By zrozumieć czym jest esencja energii, musimy zobaczyć ją w jej 
najczystszej postaci.

To, o czym piszę odkryłam również na Hawajach, podczas warsz-
tatów z Adamusem „Ahmyo – Życie Mistrza”. Tematem przewodnim 
zajęć była energia, czym ona jest, jak jest połączona ze świadomością, 
a celem było stworzenie nowej relacji z własną energią. Wtedy po 
raz pierwszy poczułam ją w jej naturalnym stanie.

Jej odczucie jest prawie identyczne jak odczucie siebie jako świa-
domości. Adamus podkreślał, że nie jesteśmy istotą energetyczną, 
jesteśmy istotą świadomości.

Energia nie znajduje się w świadomości, jest niejako o jeden sto-
pień obok niej. Jest jednak tak blisko czystej świadomości, że jest 
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z nią nierozerwalnie związana. Zwykł nazywać energię Pieśnią Duszy, 
komunikacją.

Doświadczenie czystej energii
Zamknij oczy, skup się na obecności. Kiedy będziesz już wyciszony 
i w pełni obecny wyraź intencję, że chcesz poczuć swoją czystą ener-
gię. Nie twórz tego odczucia, a jedynie otwórz się na nie.

Jesteś świadomy tego, że jesteś. A teraz, by poczuć energię, dostrój 
się do niej. To tak, jakbyś miał przekręcić pokrętłem w radiu o jeden 
stopień i odczuć to, co jest poza świadomością, tuż obok niej.

Zanim zaczniesz czytać dalej, przekonaj się, jakie to odczucie.

◊◊◊

Czysta energia podobnie, jak świadomość nie ma w siebie żadnego 
ładunku, jest całkowicie neutralna, nie zawiera w sobie żadnej siły, nie 
ma w niej tarć. Jest absolutnie nieograniczona i nigdy nie może jej 
zabraknąć. Nie zajmuje żadnego miejsca, nie jest związana z czasem 
czy przestrzenią.

Czysta energia po prostu jest i jest cała twoja.

Energia w całości należy do czystej świadomości, twojej świadomości. 
Jest skrystalizowaną świadomością, jej doskonałą reprezentacją. Jest 
niczym jej lustro.

Zobacz czystą energię jako zbiór potencjałów, które istnieją, ale 
nie manifestują się, póki ty nie wybierzesz ich doświadczyć.

Otwórz szeroko oczy
Zejdźmy na Ziemię. Tutaj energia jest spolaryzowana. Przeja-
wia się w oddzieleniu, jakby wszystko było osobno, jakby było 
na zewnątrz ciebie. Energie są gęste, namacalne, odzwierciedlają 
dualność, stąd mamy kobietę, mężczyznę, dzień, noc, górę, dół, 
jasność i ciemność.

Teraz, kiedy wyzwalasz się z iluzji oddzielenia od swojej energii, 
poczuj jeszcze raz jej esencję.

Zobacz, że energia w swojej najczystszej postaci jest tobą, w skrysta-
lizowanej formie. To ty jesteś całą energią, która istnieje.

To Ty jesteś Wszystkim-Co-Istnieje.

Ty sam stworzyłeś dla siebie świat, by go doświadczać. Nigdy nie 
byłeś niekompletny czy w braku, albowiem cała energia, która istnieje 
jest i zawsze była twoja.

Kiedy człowiek doświadczy i obejmie swoją własną energię, otwo-
rzy się na to, co już jest, wyjdzie z gry oddzielenia i braku.

Rozejrzyj się dokoła. Spójrz na swoje mieszkanie, niebo, drzewa, 
domy, ludzi. To wszystko jest twoje. To jesteś ty, twoja energia.

Nie jesteś kroplą oceanu, jesteś całym oceanem
Człowiek czuje się taki malutki, niczym pyłek marny, pojedyncza 
kropla oceanu. Zmień perspektywę i zobacz, że jesteś niezmierzo-
nym oceanem, a każda kropla to twoja energia, ty w ekspresji. To 
wszystko jesteś TY.

Zatrzymaj się, zamknij oczy i poczuj to. Rozszerz się. Puść środek, 
zostaw ciało. Poczuj jak swoją świadomością ogarniasz Wszystko 

-Co-Jest.
Takim właśnie cudem jesteś.
Jesteś w świetle i w ciemności, w ekspresji kobiety, mężczyzny, 

lidera, gwiazdy rocka czy bezdomnego. Jesteś w muzyce, kolorze, po-
wietrzu, którym oddychasz, w drzewie, ptaku i kamieniu. To wszystko 
Ty, w swojej energii.

Oczy, twoja percepcja i umysł mówią: To nie możliwe. A ci wszyscy 
ludzie, też są moją energią?

Suwerenność
Ważne jest, by zrozumieć, że Jaźnie są suwerenne. Jak opowiadałam 
wcześniej, każda Jaźń ma swój punkt przed wszelką kreacją, mo-
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ment pustki, w którym znalazła się po opuszczeniu Domu. To nasza 
pierwotność świadomość siebie bez żadnych cech, Jam Jest. W tym 
samym momencie powstała energia, ze wszystkimi potencjałami 
doświadczeń owej Jaźni.

Oznacza to, że każda Jaźń, która zaczęła podróż w Drugim Kręgu 
Stworzenia, miała do dyspozycji energię przynależną tylko jej – to 
jej osobisty plac zabaw.

Każda Jaźń jest swoim własnym wszechświatem.

Teraz wydajemy się spotykać na jednym placu zabaw i mamy wra-
żenie, że inne Jaźnie są w naszej energii. Podczas kiedy nie jest to 
możliwe. Czym jest więc to, co postrzegam?

Widzisz projekcje w swojej energii
Patrząc na innego człowieka, widzisz tak naprawdę nie jego Jaźń, 
ale jej projekcję w twojej energii. Doświadczasz interakcji z pertur-
bacjami energetycznymi, które wywołuje jego Jaźń w twojej energii, 
ale ona sama istnieje poza twoją czy jej własną energią.

Adamus tłumaczył nam w wykładzie „Życie Mistrzów 14, Spotka-
nia z Duszą”, że jego nie ma w naszej energii. Istnieje jako niezależna 
Dusza w swojej suwerennej domenie. Światło jego doświadczeń 
świeci wszędzie, a tym samym świeci na każdą z Dusz. Nigdy jednak 
nie chce na nas wpływać czy nas zmienić. Wyczuwamy jego światło 
świadomości, ale nie wnika ono w naszą energię, pobudza ją, łaskocze 
coś w nas. Teraz to my stwarzamy okoliczności lub osobę w naszym 
życiu, która reprezentuje Adamusa Saint Germaina lub kogokolwiek 
innego, by zagrać na scenie naszego życia. Nie zmienia to faktu, że 
to nadal wszystko jesteśmy my.

Czyli jego światło może inspirować, motywować, ale nigdy ak-
tywnie nie zmienia naszej energii. Od nas zależy, czy chcemy wpro-
wadzić ową inspirację do naszej rzeczywistości. Dotyczy to każdej 
innej Duszy i interakcji, które z nią mamy. Adamus powiedział, że 
jest mną, że słowa, które słyszę są moją własną mądrością. Świecąc 
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swoim światłem jego Dusza pomogła mi zobaczyć co już jest i zawsze 
było w mojej energii.

Jeśli wszystko w mojej energii jest moje i nie ma w niej żadnej 
innej Duszy to znaczy, że nie ma również moich dzieci, rodziny, tych 
wszystkich ludzi, których mijam na ulicy. Hmmm?

To wywraca cały świat. Prawda?
Wszystko, co postrzegam jest jedynie percepcją, stworzoną przez 

moją świadomość.
Energia gra w grę mojej świadomości i manifestuje aktorów, któ-

rzy chętnie odgrywają swoje role.

Twoja energia to twój dom
Zobacz energię jako swój dom, do którego nikt nigdy nie może się 
włamać. Możesz mieć wrażenie, że ktoś próbuje, nawet widzisz 
w swojej energii włamywacza. Jednak jest to jedynie iluzją. To gra, 
w którą grasz sam ze sobą. Grasz w brak, walkę o energię, a ta może 
zamanifestować się jako włamywacz. Wierzysz we władzę? Doświad-
czasz wówczas, jakby ktoś miał władzę nad tobą i mógł ci odebrać 
wolność. Doświadczasz wewnętrznego konfliktu? Wszędzie widzisz 
walkę i  spory. Wszystkie potencjały są w twojej energii, ale póki 
swoją świadomością nie powołujesz ich do życia, one śpią i nie ma 
ich w twoim osobistym doświadczeniu.

Na świecie może być mnóstwo walk i głód. Jednak, jeśli masz 
w sobie spokój i wybierasz pozostać nienaruszonym przez cień rzu-
cany przez inne Dusze, pozostać suwerennym, w twoim osobistym 
życiu walki są jakby za zasłoną, gdzieś tam, hen i nie dotyczą ciebie.

Doświadczam tego, kiedy wokół panuje pandemia. Widzę cza-
sami to szaleństwo, lęk, walkę, manifestacje, ale mnie samej to nie 
rusza. Jestem poza grą. Co ciekawe, potrafię mieć korzyści z samej 
pandemii. Dzięki niej powstały nowe potencjały, choćby możliwość 
pracy online, pozasystemowe formy edukacji dla mojego dziecka, 
które powstają w odpowiedzi na ograniczenia dla mas. Dla mas tak, 
ale nie dla mnie. Jednym słowem nie odczuwam skutków pandemii, 
ani nie mam potrzeby zajmować jakiegokolwiek stanowiska. To nie 

moja gra. Nie biorę udziału w marszach kobiet, nie chodzę na parady 
mniejszości czy protesty przeciwko szczepionkom. Wybieram inaczej. 
Daję uwagę temu, co sprawia mi radość.

Życie jako gra komputerowa
Wyjaśnię wspólne doświadczanie z „innymi” na przykładzie gry kom-
puterowej. Każda Jaźń jest we własnym domu, w swojej suwerennej 
domenie, jest obserwatorem gry, w którą gra na swoim ekranie. Włą-
cza ją, loguje się jako konkretny bohater. W grze widzi swojego awa-
tara i innych graczy. Cała zabawa odbywa się na jej ekranie. Jednak 
żadnego z nich nie ma koło niej realnie. Jaźnie zgodziły się razem 
zagrać, umówiły się na podobne postrzeganie świata, ustaliły zasady 
gry, by mogły wspólnie doświadczać. Coś, co sprawia, że postrzegamy 
świat podobnie to masowa świadomość.

Każda z Jaźni doświadcza gry, zwanej życiem, przez swój pryzmat, 
zestaw wierzeń i filtrów, sama również wybiera jak interpretować to, 
czego doświadcza.

Wyobraź sobie teraz, że Jaźń zapomina o swojej nieograniczoności, 
przestaje być obserwatorem gry, a zaczyna utożsamiać się ze swoim 
awatarem. To właśnie człowiek. Tak mocno śpi, że wierzy, że rze-
czywiście jest ciałem, utożsamia się z emocjami, które czuje, wierzy, 
że można go skrzywdzić i zabić. Teraz jest graczem w grze, ale nie 
wie, że to tylko sen jego świadomości.

Zmień perspektywę i zobacz, że niezależnie jak głęboko śnisz, 
nigdy nie przestałeś być czystą świadomością. Zobacz, że sam stwo-
rzyłeś grę komputerową i powołałeś do życia wszystkich bohaterów, 
stworzyłeś ich wizerunki. Popatrz na grę i wszystkie jej elementy, jak 
na zawartość świata, który sam stworzyłeś.

 
Tak oto, każda suwerenna Jaźń ma swoją grę, a wszystko, co w niej 
jest, jest jej własną energią.

◊◊◊
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A wracając do walki o energię. Tak naprawdę nie można nam ni-
czego zabrać. Cała walka o energię jest również grą, iluzją. Doświad-
czając jako odrębna istota, postrzegając energię na zewnątrz siebie, 
poza sobą, ma się wrażenie jakby się coś traciło. Ale tak naprawdę 
nic nie może nam zostać zabrane z naszej własnej energii.

I dobra wiadomość jest taka, że każda Jaźń ma swoją energię, rów-
nie nieograniczoną i nienaruszalną i już teraz są w niej wszelkie po-
tencjały doświadczeń. Można więc zaprzestać walczenia o cokolwiek.

Wszystko wypływa ze mnie
Pójdźmy dalej. Mówi się również, że wszystko jest w tobie, że wszyst-
ko wypływa z ciebie. Z ciebie, człowieka? Nie do końca. Wszystko 
wypływa z ciebie, świadomości.

Adamus pięknie opowiadał o tym. Ty jesteś constans, to co stałe, 
nigdzie się nie ruszasz. Bo jako świadomość po prostu jesteś. A energia, 
czas i przestrzeń przepływają przez ciebie. Czyli to nie ty poruszasz 
się w czasie i przestrzeni, a one poruszają się przez ciebie.

Kiedy utożsamiasz się z człowiekiem, masz wrażenie, że poruszasz 
się w czasie i przestrzeni. Ale to nadal wszystko dzieje się w świado-
mości, w iluzji czasu i przestrzeni. Przemieszczenie się od jednego 
do drugiego potencjału rzeczywistości daje odczucie upływu czasu 
i wydarzania się zdarzeń w logicznej sekwencji. Tak naprawdę jed-
nak, wszystkie potencjały są w teraz i są dostępne do doświadczenia 
w wiecznym teraz.

Oznacza to, że możesz przeskoczyć świadomością z potencjału 
bycia biednym do potencjału bycia bogatym w jednej chwili, albo 
z jednego miejsca do drugiego. Komuś wyda się to cudem, ale to po 
prostu efekt rozpuszczenia iluzji czasu.

Przebudzony wie, że wszystkie potencjały są dostępne w teraz. 
Może ich doświadczać w wolności, bez konieczności etapów pośred-
nich. To dlatego w życiu przebudzonych energia zupełnie inaczej 
płynie, jest mnóstwo synchronii, ma się wrażenie jakby wszystko 
samo się pojawiało, nagle i magicznie. To jest życie Mistrza, czło-
wieka, który ma nową relację ze swoją energią.

Jest to możliwe, kiedy rozpuści się przekonanie o istnieniu czasu 
i przestrzeni. To również naturalny potencjał człowieka, ale wymaga 
zmiany świadomości.

Warto zaznaczyć, że doświadczanie takich rzeczy nie może być 
motywacją przebudzenia. Staje się to raczej naturalne, kiedy istota 
zmieni swoją relację z energią.

Iluzja przestrzeni
Człowiekowi wydaje się, jakby poruszał się w przestrzeni. Ta jed-
nak w rzeczywistości nie istnieje. Przestrzeń, tak samo jak czas, jest 
tworem świadomości, jest efektem percepcji.

Możesz to zrozumieć po raz kolejny dzięki metaforze gry kom-
puterowej. W grach, które obecnie powstają, dzięki niesamowitej 
technologii możesz wybrać dowolnego awatara i mieć wrażenie, 
jakbyś rzeczywiście poruszał się w konkretnej przestrzeni. Możesz 
poczuć emocje związane z wydarzeniami, twoje fizyczne ciało może 
reagować, jakbyś rzeczywiście tam był.

Czy jednak przestrzeń ta realnie istnieje, nawet jeśli wydaje się 
tak absurdalnie rzeczywista? Ta pozorna przestrzeń, w której się 
poruszasz w grze to dane, ciąg zer i jedynek. Twój umysł przetwarza 
owe dane i bodźce towarzyszące doświadczeniom, tworząc percepcję 
przestrzeni. Same dane również nie zajmują żadnej przestrzeni.

Świadomy gracz na arenie życia
Wyobraź sobie, że teraz nurkujesz w tę grę w życie i doświadczasz 
jej od środka. Wskakując w rozmaite przejawy, teraz możesz poczuć 
jak to jest być drzewem, ptakiem, niebem, człowiekiem, kamieniem.

Ty, twoja esencja jest nienaruszalna, więc możesz eksplorować bez 
ograniczeń. Jedynie to, co materialne przemija. A ty zmieniasz ubra-
nia, skafandry, pojazdy i doświadczasz, doświadczasz i doświadczasz. 
Aż się nasycisz. A nasycenie odczuwasz, kiedy zebrałeś już mądrość 
z tego, co przeżyłeś.

Dlatego bohater, który gra w życie, jest tak długo w danym do-
świadczeniu, choćby ekstremalnie demonicznym, póki ma z niego 
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korzyść. A korzyścią jest nowa mądrość. Wiedz jednak, że w każdym 
momencie możesz wyjść z gry, tak jak wszedłeś. Nic nie jest za karę 
i nie jest przymusem.

Ludzie na przestrzeni żyć tak się utożsamili z bohaterami, których 
grają, że stworzyli sieć powiązań i sami nałożyli na siebie sztuczne 
ograniczenia, zobowiązali się do wywiązywania z umów, ślubów 
czy uwierzyli, że muszą spłacać długi karmiczne. Uwierzyli w grę 
i swoje role.

Teraz ich bohater ma poczucie winy, które jest również iście ludz-
kim wynalazkiem. A tak naprawdę, możesz zostawić wszystko jedną 
swoją decyzją wierząc, że to ty wybierasz doświadczenia, a nie one 
ciebie. To nie ty jesteś dla świata, ale świat jest dla ciebie.

Zmień perspektywę, zobacz człowieka jako gracza. Ty jednak 
jesteś samą świadomością, która tego gracza powołała do życia i mo-
żesz w każdym momencie siebie unicestwić lub stworzyć na nowo, 
zmienić kierunek gry.

Nie pasuje ci coś w grze, odejdź. To takie proste. Od razu otworzą 
się dla twojego bohatera nowe możliwości, które tylko czekały na 
twoją decyzję.

◊◊◊

Zobacz, że wszystko, co istnieje w światach oddzielenia jest grą świa-
domości. Tak świadomość poznaje siebie i swoje możliwości. Czło-
wiek ma absolutną dowolność, które potencjały zechce eksplorować.

Adamus zwykł mówić, że dojrzałe Jaźnie miały około tysiąc, tysiąc 
dwieście ludzkich wcieleń. Jeśli czujesz się taką Jaźnią, tak zwaną 
starą Duszą, to wiesz o czym mówię. Pewnie jako młoda osoba 
czułeś się nad wyraz mądry i świadomy, być może już jako dziecko.

Pamiętam, jak w wieku czterdziestu lat czułam się jak cały wszech-
świat, jakbym skosztowała wszystkiego. Czułam nasycenie Ziemią 
i wręcz nie chciało mi się już doświadczać. Wtedy też skupiłam się 
na podróży do wewnątrz. I to był czas, kiedy poskładały się wszystkie 
elementy układanki.
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Moja nowa relacja 
z energią
Zatem, wszystko jest grą świadomości, a człowiek, bohater gry, prze-
jaw Jaźni ma całkowitą wolność wyboru, czego chce doświadczać. 
Cokolwiek jest w stanie sobie wyobrazić, jest możliwe do doświad-
czenia. Gdyby dany potencjał nie istniał, nie byłbyś w stanie go zo-
baczyć. Tym samym, wszystko czego pragniesz doświadczać w ciele 
człowieka, jest możliwe.

Każdy potencjał już istnieje.

A czym jest potencjał?
Potencjał, jest to wielowymiarowe doświadczenie danej chwili, które 
zawiera w sobie wszystko, co się na nią składa. Twoją postać, odczucia, 
emocje, myśli, inspiracje, otoczenie, ludzi, mądrość, wszystko, co jest 
widzialne i niewidzialne. Obecność niewidzialnych pomocników, Mi-
strzów, ale również twoje aspekty, twory energetyczne, które istnieją 
w wymiarach subtelnych.

Każda chwila to osobny potencjał. Ty masz wrażenie, że prze-
mieszczasz się w czasie, a  tak naprawdę co chwilę doświadczasz 
zawsze nowego potencjału. Ponieważ są one do siebie tak podobne, 
masz wrażenie jakbyś się poruszał, a one były w kolejności.

Oczywiście warunki i ograniczenia, których doświadczamy jako 
ludzie nie są przypadkowe. Wynikają z zasad, matryc i wzorców, które 
zostały stworzone dla Ziemi i jej mieszkańców. Możesz je również 
nazwać zasadami gry. Są one niezbędne, by Jaźnie mogły wspólnie 
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doświadczać i mieć możliwość wyciągnięcia mądrości z powtarza-
jących się doświadczeń.

◊◊◊

O zasadach tych wspominałam już wcześniej, to właśnie iluzja czasu, 
przestrzeni, zasłona powodująca zapomnienie o swoim pochodzeniu, 
identyfikacja z ciałem, grawitacja, wrażenie stałości materii. To dla-
tego nie możesz przechodzić przez ściany i nie lewitujesz, a jabłko 
zawsze spada. To efekt przyjętych zasad. A póki w nie wierzysz, 
determinują one twoją rzeczywistość.

Ale uwierz, że w twojej energii są wszelkie inne, abstrakcyjne 
potencjały, w których lewitujesz, latasz, stajesz się niewidoczny, nie 
jesz, ciało jest wiecznie młode, żyjesz tysiąc lat, znasz język, którego 
chwilę wcześniej nie słyszałeś, z dnia na dzień grasz na pianinie.

Po prostu istnieją warianty twojego życia w każdej możliwości. 
To, że ich nie doświadczamy jest wynikiem naszych ograniczających 
przekonań, takich jak wiara w czas i prawa fizyki.

◊◊◊

To ekscytujące, ile jest jeszcze przed nami do doświadczenia.
Kiedy zaczniesz otwierać się na własną energię, oswajać z nową per-
cepcją, wchodzisz w rzeczywistość, w której wszystko jest możliwe.

Nie dzieje się to z dnia na dzień. Adamus opowiadał nam, że 
zmiana ta może potrwać nawet pięć lat. To i tak niewiele biorąc pod 
uwagę, że istnieliśmy w odwrotnej dynamice przez tysiąc wcieleń.

Nie oczekuj więc od siebie, że wszystko w ciebie wchłonie, że 
wszystko zrozumiesz, że wszystko poczujesz od razu. Możliwe, że 
wrócisz do tych treści za jakiś czas, a wtedy wylądują łagodnie w two-
jej ludzkiej świadomości. Ja również jestem w tym procesie.

Energia gra w twoją grę świadomości
Wracając do nowej relacji z energią.

Energia jest tutaj tylko w  jednym celu, by ci służyć. Dlatego 
nieustannie reaguje na twoją świadomość, słucha twoich wyborów 
i tak się manifestuje.

Odzwierciedla każdą grę świadomości, którą wybierasz świadomie 
czy nieświadomie.

Chcesz doświadczać roli ofiary, proszę bardzo, oto kat, który ci 
w tym pomoże. Chcesz doświadczać miłości, proszę bardzo, oto twój 
nowy kochanek. Chcesz doświadczać ubóstwa, wierzysz, że musisz 
ciężko pracować by żyć w obfitości, proszę bardzo, i taki potencjał 
istnieje. I już puka do twych drzwi.

Co wybierasz?
Twoje Mistrzostwo przejawia się między innymi w tym, że stajesz się 
świadomym twórcą swojej rzeczywistości. Mistrz świadomie wybiera, 
czego chce doświadczać, ale w całkowitym zaufaniu do energii.

Nie ogranicza jej i nie ma oczekiwań co do tego, w jaki sposób 
zamanifestuje to, czego pragnie Mistrz. Dotyczy to również czasu, 
w jakim coś się przejawi i okoliczności.

Warto jednak wiedzieć, że jeśli masz sprzeczne przekonania, ener-
gia zamanifestuje ci sprzeczne doświadczenia. Wszystko zależy od 
tego, w co wierzysz, a każde ograniczające przekonanie zawęzi ma-
nifestację potencjałów.

Czy człowiek cokolwiek tworzy?
Skoro wiesz, że wszystkie potencjały twojego życia już istnieją, nie 
musisz za niczym chodzić i niczego aktywnie tworzyć. Kiedy zmie-
nisz relację z energię, zaczniesz pozwalać, by ta przyniosła tobie 
wszystko, o czym marzysz. Wszystko. A będzie się to działo magicz-
nie, w totalnej lekkości, w przepływie i w synchronii.

To dość osobliwe, ale z tego wszystkiego wynika, że ty jako czło-
wiek tak naprawdę niczego nie tworzysz od zera. Dotyczy to dosłownie 
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wszystkiego. Każdego obrazu, który kiedykolwiek namalujesz, czy 
firmy, którą rozwiniesz. Wszystkie przejawione kreacje istniały, zanim 
zostały zamanifestowane w świecie fizycznym. Można powiedzieć, 
że artyści dostając inspirację zobaczyli, poczuli istniejący potencjał 
i ściągnęli go na Ziemię.

Sama wiem po sobie, moje obrazy same się rodziły. Ja tylko trzy-
małam pędzel i  szłam za impulsem. Kiedy puszczałam kontrolę 
powstawały najpiękniejsze obrazy. Były lekkie i natchnione.

Kiedyś malowałam rozmawiając jednocześnie przez telefon. Nie 
pamiętam żadnego świadomego ruchu ręki. Kiedy skończyłam roz-
mowę obraz był gotowy, a ja nie mogłam wyjść z podziwy jakie cudo 
ze mnie wyszło. Dlatego zwykłam mówić podczas warsztatów, które 
prowadzę: Bądź obecny, daj się poprowadzić, a wypłynie z ciebie piękny 
obraz. Kreacja nie zna wysiłku.

◊◊◊

Dochodzimy do wglądu, który może przeczyć temu, co do tej pory 
myślałeś o sobie jako twórcy.

Okazuje się, że dopóki istniejesz jako człowiek w świecie oddziele-
nia, w Drugim Kręgu Stworzenia, nie jesteś prawdziwym Kreatorem. 
Ty raczej wybierasz doświadczenia, z istniejącej ilości potencjałów. 
Dla człowieka wydają się one nieograniczone, bo ich ilość jest nie do 
pojęcia dla umysłu. Jednak nadal pozostają ograniczone, albowiem 
dotyczą one tylko wariantów rzeczywistości, w której wszystko jest 
pozornie oddzielone.

W świecie oddzielenia nie ma więc prawdziwej kreacji.
Jest ona dostępna, kiedy przebudzisz się ze snu oddzielenia do 

Trzeciego Kręgu Stworzenia. To będzie powrót do twojej naturalnej 
ekspresji bez żadnych ograniczeń. To temat na osobną książkę. Sama 
dopiero go poznaję.

Oświecenie to Realizacja
Oświecenie to zobaczenia świata takim, jak jest. Zobaczenie, że 

nie ma nic na zewnątrz ciebie. Że jesteś jednością ze swoją kreacją.
Oświecenie nie jest efektem jakiejś praktyki. To zobaczenie praw-

dy, która jest i zawsze była dostępna. Po prostu zatrzymaj się i zobacz 
rzeczywistość taką, jaką jest.

W każdym momencie, kiedy widzisz prawdę, jesteś oświecony. 
Jesteś oświecony z chwili na chwilę. To dlatego oświecenia nie można 
stworzyć.

A cała podroż przebudzenia jest w pewnym sensie wspinaniem 
się po spirali, dochodząc do tej prawdy prawd, gdzie wszystko znika 
i zostajesz tylko TY, świadomość świadoma swojego istnienia.

Dlatego przebudzenie do prawdy to proces zostawiania wszyst-
kiego, w co wierzysz, z czym się utożsamiasz.

Wraz z rosnącą świadomością i mądrością, coraz mniej przywią-
zujesz się do swoich ról, masz coraz mniej emocji, przestajesz oceniać, 
walczyć. To wszystko brało się z uczucia oddzielenia i iluzji braku.

W tej wewnętrznej ciszy coraz łatwiej integrują się cząstki twojej 
Jaźni, rodzi się mądrość. Stajesz się pełnią. W twoim życiu jest mniej 
konfliktów, mniej podziałów, za to więcej akceptacji, współczucia 
i bezwarunkowej miłości.

I zakochujesz się w sobie coraz bardziej, bo zaczynasz widzieć 
siebie w całym przejawie, w oczach każdej istoty.

Krok za krokiem otwierasz się na to, kim jesteś w swojej esencji − 
błogością istnienia. Tak oto jesteś przebudzonym Bogiem na Ziemi.
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Ciało świetliste
Nadszedł czas, bym opowiedziała tobie o twoim prawdziwym ciele, 
o ciele świetlistym. Poznanie tego tematu może być kluczowe, jeśli 
po swoim oświeceniu zapragniesz zostać dłużej na Ziemi, mimo że 
mógłbyś zakończyć cykl narodzin na naszej planecie.

Ciało świetliste jest odzwierciedleniem świadomości w energii. 
Można je traktować jako przedłużenie świadomości. Ciało świetliste 
ma te same cechy co ona, czyli jest nieograniczone, niezniszczalne 
i niepodzielne.

Z racji, że ciało świetliste jest wolne od jakiegokolwiek oddziele-
nia, nie składa się z części. Samo w sobie je całkowicie zintegrowane, 
pełne, kompletne, nie zasila się niczym zewnętrznym. Nie dotyczą 
go żadne ograniczenia ziemskie.

Nie jest więc zamknięte w formę, nie oddycha i nie je. Jego jedy-
nym pokarmem jest zakotwiczenie w nienaruszalności i wieczności 
istnienia Jam Jest.

Ciało świetliste jest tak połączone z czystą świadomością, że do-
skonale na nią reaguje i może przybierać każdą z form, którą świado-
mość wybierze. Nie reaguje za to na ograniczoną ludzką świadomość.

Ciało świetliste jest tworzone poprzez intencję Jaźni.
Wiedz, że nie zamieszkujesz w ciele świetlistym, tak jak w ciele 

fizycznym. Z czasem uświadomisz sobie za to, że jesteś swoim ciałem 
świetlistym. To jesteś prawdziwy ty na poziomie energii.

Integracja ciała f izycznego z ciałem świetl istym
Dla tych, którzy wybrali zostać na Ziemi po oświeceniu przez dłuż-
szy czas, ciało świetliste stanie się nowym pojazdem. Zanim to na-
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stąpi, nasze ciało fizyczne musi przejść proces integracji z ciałem 
świetlistym.

Adamus przez lata uświadamiał nas, w jaki sposób ta integracja 
przebiega. Dzieje się ona, ponieważ tak wybraliśmy, wyrażając in-
tencję ucieleśnienia naszej Boskości. Niektórzy nazywają to uciele-
śnieniem wzniesienia, świadomości czy ucieleśnieniem oświecenia.

Ucieleśnienie oświecenia nie jest konieczne i nie jest czymś, cze-
go doświadczy każdy. Jeśli ktoś wybierze po oświeceniu po prostu 
odejść z tego świata, tak się stanie. Ucieleśnienie ciała świetlistego jest 
więc opcjonalne.

Ponieważ Shaumbra – a w tym ja – wybraliśmy zostać po urzeczy-
wistnieniu na Ziemi, nasze ciała od dłuższego czasu się integrowały. 
Był to powód, dla którego ciało fizyczne przechodziło gruntowną 
rekonstrukcję, często objawiającą się złym samopoczuciem, zdezo-
rientowaniem, zmęczeniem, bólem, oporem, zaburzeniami wagi, czy 
wręcz czasowym wyłączeniem z funkcjonowania.

Przechodziłam to wszystko. Nadal czasem odczuwam, jak ciało 
potrzebuje więcej odpoczynku, kiedy w tle zachodzą kolejne etapy 
integracji.

Ktoś mógłby powiedzieć, że ciało świetliste wnika w ciało fizyczne, 
ale jak tłumaczył Adamus, nie tak się to odbywa.

Ciało świetliste jest i zawsze było wokół nas. Na początku, kie-
dy ciało fizyczne je odczuwa, może je postrzegać jako coś obcego. 
Nie można więc integrować go na siłę czy w procesach mentalnych. 
Integracja nie polega na wciskaniu tego, co nieograniczone w ogra-
niczoną formę.

◊◊◊

Kiedy wybieramy integrację, wybieramy stać się świadomi tego, czym 
zawsze byliśmy na poziomie energii. Po prostu oswajamy się powoli 
z naszą prawdziwą naturą i stopniowo otwieramy się na odczuwa-
nie i doświadczanie swojej nieograniczoności. Integracja zachodzi 
spokojnie i naturalnie w tempie, które jest akceptowalne dla ciała.

Po raz kolejny chodzi o pozwolenie na przyjęcie ciała świetlistego. 
Człowiek w żaden sposób go nie tworzy, może jedynie stać się jego 
świadomy. Człowiek nie może również przyspieszyć integracji. Co-
kolwiek starałby się robić ze swojego ograniczonego poziomu, tylko 
by sobie zaszkodził.

Integracja z ciałem świetlistym następuje dzięki wykorzystaniu 
naturalnej skłonności form biologicznych do naśladowania swojego 
otoczenia. Oznacza to, że ciało fizyczne, mając kontakt z ciałem 
świetlistym, w sposób naturalny będzie nabierało jego cech.

I tak, jak twoje ciało świetliste jest przedłużeniem Jaźni, tak samo 
ciało fizyczne poprzez naśladowanie stanie się przedłużeniem ciała 
świetlistego. Kiedy metamorfoza ciała fizycznego zostanie zakończona 
i w pełni zintegrowana z ciałem świetlistym, powstałe naczynie będzie 
częściowo światłem i częściowo materią.

Rewolucja w ciele f izycznym
Jak możesz się domyślić, w tym procesie twoje ciało fizyczne prze-
chodzi totalną rewolucję, całkowicie zmienia się sposób jego funk-
cjonowania. Jak opowiadał nam Adamus, rozpuszcza się stary spo-
sób komunikacji energetycznej. Przestaje być on potrzebny, w jego 
miejsce pojawia się prostota ciała świetlistego.

Kiedy nastąpi integracja ciała fizycznego, ciała świetlistego, umy-
słu, wszystkich twoich cząstek, doświadczysz siebie jako Ciała Świa-
domości.

Przytoczę, jak je opisuje Adamus.

Wszystko się zmienia, gdy rozszerzasz się w swoją prawdziwą 
obecność Jam Jest. Nie jesteś już domem podzielonym na oddziel-
ne pokoje ciała, umysłu, ducha, gnosta, siedem czy dwanaście 
czakr. Nie ma już bariery między człowiekiem a Boskością. 
Przechodzisz ze starego paradygmatu oddzielenia do nowego 
Ciała Świadomości, twojej osobistej jedności.
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Ciało Świadomości jest głęboką integracją i stopieniem twojego 
systemu czakr, umysłu, fizycznych organów i zmysłów, DNA, 
aspektów psychicznych, gnostu i ducha w jedną, zjednoczoną Jaźń 
 
Stajesz się w pełni zintegrowaną istotą działającą jednocze-
śnie w wielu wymiarach, zarówno ze swoim fizycznym ja, jak 
i ciałem świetlistym. Wykraczasz poza ograniczenia fizycznych 
zmysłów słuchu, węchu, dotyku, smaku i wzroku w nowe po-
strzeganie zmysłowe z rdzenia twojej istoty.

Dla jasności, gnost jest tą częścią nas, która rozwiązuje problemy 
poza możliwościami umysłu. Jest on „czwartą nogą naszego ludzkie-
go krzesła”, utrzymując w równowadze umysł, ciało, ducha i gnost.

W procesie owej integracji i przemiany, w ciele następuje więc 
uwalnianie wszystkich starych mechanizmów funkcjonowania cia-
ła. By uzmysłowić ci w jakim kierunku to idzie: Kiedy staniesz się 
w pełni zintegrowany, nie będziesz musiał ani jeść, ani nawet od-
dychać. Ciało człowieka będzie wtedy jedynie świadomą projekcją 
świadomości. Kiedy ciało fizyczne zostanie zintegrowane z ciałem 
świetlistym w Ciało Świadomości, będziesz mógł je odtwarzać w do-
wolnej rzeczywistości, w kształcie, który masz obecnie lub jakim-
kolwiek innym.

◊◊◊

O ciele świetlistym bardzo dużo się dowiedziałam również od Altha-
ra, Kryształowego Smoka. To od niego usłyszałam po raz pierwszy, 
że mój towarzysz smok jest moim ciałem świetlistym!

Czyli integrując się ze smokiem, integrowałam się ze swoim cia-
łem świetlistym, choć nie byłam tego na początku świadoma.

Althar kładł nacisk na wszystko to, co wspiera pionierów świado-
mości w zrealizowaniu marzenia o pełnym ucieleśnieniu Boskości. 
Dlatego w pięciu tomach serii Althara szczegółowo opisał, co mo-
żemy robić, by harmonijnie przejść ten proces.

Kluczem do niego jest zintegrowanie się z ciałem świetlistym, 
poprzez jego kultywowanie, czyli doświadczanie.

Poniżej przytoczę Altharowy sposób, dzięki któremu możesz 
doświadczać siebie jako ciała świetlistego.

Doświadczanie ciała świetl istego
Wszystko sprowadza się do trzech prostych kroków.
Po pierwsze, stań się świadomy swojej Jaźni. Po drugie, utrzymuj 
intencję posiadania ciała świetlistego. Po trzecie, poczuj swoje ciało 
świetliste.

Zaczynasz więc od bycia świadomym swojej Jaźni, bycia obecnym 
w swojej nienaruszalności. Po prostu siadasz i doświadczasz swojego 
jestestwa. Opisałam, jak można to robić w rozdziale „Jestem”.

Kiedy czujesz się już zakotwiczony w Jam Jest, po prostu jesteś, 
wyraź intencję posiadania ciała świetlistego, a te natychmiast będzie 
wokół ciebie.

Dzieje się tak, ponieważ energia zawsze reaguje na świadomość 
i odzwierciedla jej intencję. Teraz, kiedy jesteś w doświadczeniu siebie 
jako czystej świadomości, energia przejawia się również w swoim 
najczystszym, naturalnym stanie, jako ciało świetliste. Dlatego można 
je traktować jako przedłużenie Jaźni i dlatego ma te same cechy co 
sama Jaźń.

Teraz, gdy podtrzymujesz intencję posiadania ciała świetlistego, 
poczuj, jak otacza i przenika twoje ciało fizyczne. Jest niczym bez-
barwne światło, bez źródła i bez stałych granic.

Nie staraj się nic aktywnie robić, po prostu pozwól sobie być jego 
świadomym. Wczuwaj się w to czym jest, czym jesteś.

Mogą się pojawić różnego rodzaju odczucia, często bardzo inten-
sywne. Może być ich wiele, ale te które są charakterystyczne zarówno 
dla odczucia Jaźni jak i ciała świetlistego, to poczucie bezpieczeństwa 
i kompletności. Możesz poczuć również wolność, błogość, miłość czy 
niezwykłą klarowność i ciszę wewnętrzną.

Althar zachęcał nas, byśmy na początku wczuwali się w konkretne 
jakości osobno. Na przykład w poczucie kompletności i totalnego 
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bezpieczeństwa. To uczucie, które nie jest nam znane, kiedy jesteśmy 
w ciele. To uczucie spoza oddzielenia, a tam właśnie idziemy.

Wczuwając się w dane uczucie pozwalamy, by wypełniło ono 
całe ciało świetliste. Pozwalamy również, by uczucie nasilało się do 
takiego stopnia, który będzie dla nas nadal komfortowy.

Kiedy staje się ono zbyt intensywne, nie należy się forsować. Waż-
ne również, by niczego nie generować samodzielnie. To uczucie już 
jest w ciele świetlistym, a my jedynie stajemy się jego świadomi, 
w coraz większej intensywności.

◊◊◊

Nasze ciało fizyczne może intensywnie reagować. Althar sugerował, 
by ignorować te impulsy i pozostać w doświadczaniu ciała świetli-
stego, gdyż inaczej wrócimy do normalnego stanu. A wtedy trzeba 
zacząć od początku.

Kiedy poczujesz swoją kompletność, możesz wczuwać się w inne 
cechy swego świetlistego ciała, jak klarowność. Umysł znika. Jest 
odczucie, że wszystko jest i  jest proste. Nie ma pytań. To uczucie 
rozpuszcza ciało mentalne.

Doświadczenie miłości jest również naszym naturalnym stanem. 
W końcu jesteś miłością. Kiedy to czujesz, rozpuszczasz ciało emo-
cjonalne i wszystko to, co miłością nie jest.

Co się dzieje , kiedy tego wszystkiego doświadczasz?
Intensywność obecności ciała świetlistego przesłania otoczenie fi-
zyczne, a  tym samym staje się jedynym punktem odniesienia dla 
ciała fizycznego. Promieniowanie ciała świetlistego uczuciem bezpie-
czeństwa i kompletności silnie wpływa na ciało fizyczne i przynosi 
korzyści wykraczające poza ludzką wyobraźnię.

Wkrótce wymienione trzy kroki połączą się w  jeden, a my nie 
będziemy mieli potrzeby identyfikowania żadnego z tych uczuć. Po 
prostu stajemy się świadomi ciała świetlistego, czyli naszego natu-
ralnego stanu poza oddzieleniem.

Althar przytacza kolejne poziomy doświadczania ciała świetlistego. 
Zapraszam cię jednak do kupienia niezwykłych książek Joachima 
i poznania szczegółów z pierwszej ręki. Naprawdę warto.

◊◊◊

Doświadczanie ciała świetlistego może stać się twoją codzienną prak-
tyką. Może być sposobem poszerzania świadomości Jam Jest i czucia 
siebie jako Ciała Świadomości.

Nigdy nie rób tego w intencji uzdrawiania siebie czy naprawiania. 
Kiedy jesteś w wysokich stanach świadomości, a wyrażasz intencję 
mającą na celu naprawienie czegokolwiek w twoim ciele lub ludzkim 
życiu, tylko wzmocnisz nierównowagę, której obecnie doświadczasz.

To ważne, by skupiając się na ciele świetlistym, robić to po pro-
stu dla radości doświadczania siebie i integracji tego ciała z ciałem 
fizycznym.

Naturalnym efektem doświadczania ciała świetlistego będzie po-
prawa zdrowia czy napływ energii, ale niech nie będzie to motywacją, 
by zakotwiczać się w ciele świetlistym. Nie twórz też żadnych men-
talnych obrazów twojego ciała, albowiem nie ma ono żadnej formy, 
jest odczuciem. Jesteś w stanie je czuć, bo to jesteś ty w formie energii.

◊◊◊

Adamus proponuje jeszcze bardziej uproszczone podejście do 
Ciała Świadomości. Mówił po prostu, by pozwolić na integrację ciała 
fizycznego z ciałem świetlistym w Ciele Świadomości.

Mówił:

Zatrzymaj się, oddychaj, poczuj się w pełni obecny w ciele i po-
zwól, by twoje ciało fizyczne się połączyło z ciałem świetlistym. 
Pozwól sobie poczuć się całością, wszystkim czym jesteś już 
teraz, Jam Jest, ciałem, ciałem świetlistym, gnostem i mądrością 
całego swojego istnienia.



◊◊◊

Jak pisałam, przetłumaczyłam wszystkie książki Althara i tym samym 
smok był moim towarzyszem przeszło rok. Oczywiście doświad-
czałam ciała świetlistego. Wiem, że proces jego integracji z ciałem 
fizycznym nadal trwa. Zgodnie z sugestią, niczego nie przyspieszam 
i nie forsuję.

Zauważyłam, że moje samopoczucie i sposób, w jaki funkcjonuję 
w świecie jest pełen harmonii. Jestem wyciszona i spokojna.

Kiedy inni wariują, we mnie jest spokój. Dużo łatwiej panuję nad 
emocjami, nie porywają mnie jak kiedyś. Wszystko to odbieram jako 
oznaki mojej integracji. Widzę, jak wszystko wraca do mądrości, 
a wraz z tym ja jestem coraz bliżej odczucia siebie w swoim natu-
ralnym stanie.
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Wizyta w Klubie 
Wzniesionych Mistrzów
Niedługo po tym jak zaczęłam doświadczać ciała świetlistego, mia-
łam niezwykły sen.

Opowiem ci go. Właściwie dla mnie nie był snem, był tak na-
macalny, jakby rzeczywiście się zdarzył. Czułam, że byłam w tym 
doświadczeniu całą swoją świadomością.

Poczułam nieopisaną moc. Nie czułam ciała, byłam płynna, ela-
styczna, niczym płomienie. Nie miałam konkretnej formy, a jednak 
ludzie, którzy pojawiali się przede mną, uciekali przerażeni moją 
Mocą. A ja to po prostu obserwowałam.

W scenie, która nastąpiła dalej widzę siebie w gronie osób, których 
nie znałam. Nagle podbiega do mnie niski mężczyzna, bierze moją 
twarz w obie dłonie i całuje w czoło, mówiąc: Zrobiłaś to, zrobiłaś!

Skojarzyło mi się to tylko z zakończeniem podróży. Jestem u celu. 
Jestem oświecona. Poczułam euforię, zaczęłam śpiewać, ale mój głos 
był zupełnie inny, brzmiał niczym niebiańskie organy. Zobaczyłam 
siebie ubraną w piękną świetlistą suknię.

Nagle znalazłam się w nowej przestrzeni. Otworzyły się drzwi, 
po lewej stronie zobaczyłam pięknego mężczyznę, ubranego w mie-
niącą się kamieniami szlachetnymi szatę. Miał przenikliwe znajome, 
niebieskie oczy. Uśmiechał się do mnie.

Dopiero później uzmysłowiłam sobie, że przywitał mnie Saint Ger-
main, a miejscem, do którego wpadłam śpiewając w ekstazie, był Klub 
Wzniesionych Mistrzów, o którym tak wiele opowiadał nam Adamus.
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Miejsce to było jak z bajki, wydawało się całe mienić kamieniami, 
światłem. Widziałam długi hol i po prawej wejście do sali, w której 
znajdowało się wiele osób. Wszyscy na mnie patrzyli i zastanawiali 
się, kto tu przyszedł i tak śpiewa.

Wyglądali dziwnie, niektórzy jakby byli z innych epok. Później 
rozpoznałam w nich Oświeconych Mistrzów – wyglądali tak, jak 
w ich ostatniej inkarnacji.

Kiedy zdałam sobie sprawę gdzie jestem, byłam tak szczęśliwa, 
że się OBUDZIŁAM. Dosłownie. Wiedziałam, że jestem PRZE-
BUDZONA, ale nadal znajduję się na Ziemi. Jestem i Tam i Tu. 
Żałowałam, że tak krótko tam byłam. Z ekscytacji przebudziłam się 
w łóżku, serce mi dudniło. Nadal wypełniała mnie radość.

Nie mogłam już spać całą noc. Ale bardzo chciałam znowu się 
tam znaleźć.

Skupiłam się więc w mojej wyobraźni i znowu tam byłam, tym ra-
zem nie we śnie, aby świadomie pocieszyć się spotkaniem ze Wznie-
sionymi Braćmi i Siostrami, Mistrzami, takimi jak ja. Pamiętam jak 
się im przedstawiłam, opowiadałam o swoich przygodach, o  tym 
jak zaczęłam się budzić, o wsparciu Saint Germaina. Śmialiśmy się 
i piliśmy szampana.

Trudno jest zapomnieć takie doświadczenie. Ale było ono dla 
mnie potwierdzeniem, że już jestem zrealizowana, a moje urzeczy-
wistnienie układa się we mnie, kiedy jestem na Ziemi.

Czym jest Klub Wzniesionych Mistrzów?
Pewnie się zastanawiasz co to takiego Klub Wzniesionych Mistrzów. 
To kreacja tychże Mistrzów, miejsce, gdzie się spotykają.

Adamus tłumaczył nam, że Wzniesieni Mistrzowie mogą bez 
ograniczeń kreować iluzję rzeczywistości, taką jak ją pamiętają z Zie-
mi. Ich Klub ma więc atrybuty ziemskie, ale jest wyjątkowo świetlisty, 
jakby kryształowy. Uwielbiają ziemską naturę, więc i ta odtwarzana 
jest w swojej najpiękniejszej formie. Tutaj zbierają się przy kominku, 
na wspaniałych ucztach. Choć nie mają ludzkich zmysłów, tworzą 
swoje unikalne doświadczenia, wspominając jak to było na Ziemi. 

Nie mają ciał, ale mogą je projektować w dowolnej formie. Jak wspo-
mniałam, często przyjmują postać wcielenia, w którym doświadczyli 
oświecenia.

W Klubie spotykają się, opowiadają swoje historie, dzielą się tym, 
jakie postępy robią ich podopieczni na Ziemi. Wielu z Mistrzów ak-
tywnie wspiera ludzi w przebudzeniu, tak jak Saint Germain, Yeshua, 
El Morya, Kuthumi, Budda, Babaji czy Sai Baba. Oczywiście jest ich 
znacznie więcej, razem jak mówił Adamus, ponad dziewięć tysięcy.

Prowadzą ludzi poprzez grupowe channellingi, ale pracują rów-
nież indywidualnie. Przychodzą i uczą w snach, inspirują myślami, 
mogą zamanifestować się również fizycznie, we własnej postaci, jako 
zwierzę i w każdej innej formie, choćby wiatru czy zapachu.

Mojej znajomej Saint Germain pojawił się w postaci stewarda 
podczas lotu samolotem do Paryża. Żartował z nią w specyficzny 
dla niego sposób i dał do zrozumienia kim jest. Nagle zniknął i już 
go więcej nie zobaczyła.

Ja pamiętam również niezwykłe spotkanie przedziwnego człowie-
ka z fioletowymi oczami w Wenecji. Miałam wtedy około dwudziestu 
lat. Mężczyzna wyglądał jak z żurnala, był przepiękny, miał biały 
garnitur. Pomyślałam, że jest nieziemski, jakby z kosmosu. Płynęli-
śmy statkiem, kiedy zobaczyłam jego wzrok na sobie. Patrzyłam mu 
długo w oczy i nie mogłam przestać. Nagle zasłabłam i musiałam 
usiąść. Kręciło mi się w głowie. Dziś myślę, że był to Saint Germain.
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Ostatnia Podróż
Stanem, który towarzyszył mi nie raz w ostatnich latach przed urze-
czywistnieniem, była melancholia.

Z  jednej strony bardzo chciałam być już wolna, wyzwolić się 
z tego świata, z drugiej cząstka mnie czuła, że to będzie ostatni raz 
na Ziemi. Odzywał się smutek i swoista tęsknota za doświadczaniem 
piękna natury, cieszenia się przyjemnościami ciała, jedzeniem, seksem, 
kąpielami w oceanie.

Ta cząstka mnie myślała, że coś traci wyzwalając się do prawdziwej 
rzeczywistości. Nie znała rozkoszy bycia wolną, bez ciała, w błogości 
istnienia, chciała więc jeszcze się nasycić przed końcem.

To dlatego między innymi zafundowałam sobie i synkowi trzy-
miesięczna podróż po Azji. Kupiłam bilety w jedną stronę, bez planu, 
bez szczepień, ubezpieczeń czy rezerwacji hoteli. Wylądowaliśmy 
w Wietnamie i zaczęliśmy podróżować.

Go with the Flow
To była idealna praktyka Magii i Przepływu. Chciałam poczuć jak 
to jest, dać się poprowadzić, zaufać swojej energii. Ilość synchronii, 
niespodzianek zadziwiała mnie każdego dnia. Decyzje podejmowa-
liśmy spontanicznie, często w wyniku pojawiających się okoliczności. 
Kiedy chcieliśmy coś konkretnego zobaczyć, udawało się nam tam 
znaleźć, ale sposób w jaki tam trafialiśmy był niezwykły.

Na przykład w  Hanoi było pewne miejsce, które widziałam 
w przewodniku. Wydało mi się urocze i miałam z  tyłu głowy, że 
warto byłoby je odwiedzić. Tego dnia wyruszyliśmy na spacer po 
mieście. Wsiedliśmy do jakiegoś autobusu w kierunku parku, który 
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mnie przyciągnął. W trakcie jazdy poczułam impuls, by wysiąść. Tam 
kupiliśmy robaczki, których koniecznie chciał spróbować Leo. Tuż 
obok okazało się, że jest to urocze miejsce, które chciałam odwiedzić. 
Malutka uliczka z torami w środku miasta.

Tak zwiedziliśmy sześć krajów: Wietnam, Tajlandię, Laos, Japonię, 
Filipiny i Singapur.

Miałam wrażenie to moja ostatnia taka podróż. Jakbym chciała 
zrealizować niespełnione podróżnicze marzenia. Odwiedziłam parę 
miejsc, które rzeczywiście chciałam zobaczyć od wielu lat i okazywa-
ło się, że są one dokładnie na trasie naszej wyprawy. Tak zobaczyłam 
monumentalne „Ręce Boga” w Ba Na Hills, czy Muzeum TeamLab 
Borderless w Japonii, które mnie zawołało.

Bajkowe muzeum w Tokio
Leżąc na hamaku na plaży w Wietnamie, nagle pojawił mi się przed 
oczami obraz z  tego muzeum. Uwierz, chciałam je odwiedzić od 
wielu, wielu lat. Poczułam „Teraz jest okazja. Jestem w Azji, pojadę 
więc do Japonii”.

Z miejsca kupiłam bilety do Tokio, a pozostałe kraje ułożyły się 
jakby przy okazji.

Dlaczego tak bardzo chciałam tam pojechać?
Muzeum Sztuk Wizualnych TeamLab Borderless to miejsce, gdzie 

artyści stworzyli bajkowy, świetlisty świat. W labiryncie pomieszczeń 
na każdej ze ścian są projektowane obrazy, które się ruszają. Wyobraź 
sobie, że nagle wchodzisz do bajkowego wodospadu, przelatują przez 
ciebie ptaki, słyszysz muzykę i czujesz zapachy. Wszystko się mieni 
i zmienia. Jesteś w środku tego bajkowego świata.

W innym pomieszczeniu masz wrażenie, że jesteś w kosmosie, 
w tunelach świetlnych. Dalej wchodzisz do przestrzeni wypełnio-
nej różnokolorowymi lampionami. Wszędzie są lustra, masz więc 
wrażenie unoszenia się w powietrzu, wśród latających lampionów. 
Uwielbiam takie klimaty.

Ci, którzy dobrze mnie znają, wiedzą że przestrzeń, w której 
mieszkam jest równie barwna i niezwykła. Kocham kolory, światła, 

piękne dekoracyjne meble, ściany wypełnione są bajkowymi obra-
zami. Mój dom jest jak ja. Sama jestem feerią barw – nie dziwne, że 
szczególnie ciągnie mnie tam, gdzie ludzie tworzą piękno i bawią 
się kolorem.

Marzenia są po to, aby je spełniać. W tej podróży pozwoliłam 
sobie iść za inspiracjami. Nie miałam konkretnych oczekiwań, dzięki 
czemu każde piękno było okazją do zachwytu i wdzięczności za to, 
że żyję na wspaniałej Ziemi.

Nauka przez zabawę
Cieszę się, że przy okazji Leo poznał smak przygody. Podobnie jak ja, 
świetnie się przystosowuje do nowych warunków, lubi jeździć, lubi 
nowe miejsca. Szybko zaczął łapać angielski. Trzeciego miesiąca mia-
łam okazję usłyszeć, jak tłumaczył filipińskiej koleżance grę w karty.

Nauczył się też z dnia na dzień pływać, po tym jak dostał maskę 
i pokazałam mu, że pod wodą są rybki. Zapomniał, że nie umie 
pływać i zaczął sam utrzymywać się na wodzie. A kiedy nowa kole-
żanka skakała co chwila do głębokiego basenu i nurkowała, Leo bez 
namysłu zaczął robić to, co ona. Nie zdążyłam nic mu powiedzieć. 
Po prostu patrzyłam, jak na moich oczach odkrywa, że umie pływać.

To piękne przykłady, jak wszystko samo się dzieje i bez wysiłku.

F ilipińskie marzenie
Kiedy planowałam tę podróż, moją główną intencją było odwiedzić 
Filipiny. Nie mogłam jednak znaleźć dobrych połączeń lotniczych. 
Pewnego dnia, w okienku reklamowym w Internecie, zobaczyłam 
tak fantastycznie tani lot do Wietnamu, że zdecydowałam się tam 
właśnie rozpocząć naszą azjatycką podróż.

Na Filipiny również trafiliśmy, ale dopiero na końcu.
Już wiem, dlaczego tak mnie do nich ciągnęło. Jak to często bywa, 

niektóre historie muszą znaleźć swoje rozwiązanie, zakończenie. 
Często więc przyciąga nas do konkretnych ludzi, z którymi znamy się 
nie od dziś. Mamy nieodpartą chęć zobaczenia konkretnych miejsc 
i wszystko nas do nich prowadzi.
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◊◊◊

Jadąc na Filipiny chciałam po prostu odpocząć, pomieszkać w ma-
łym domku nad samym oceanem, gdzieś daleko od kurortów czy 
miast. Znalazłam takie miejsce na wyspie Cebu. Dokładnie tak jak 
chciałam, mały domek, a wokół wielkie nic. Parę kroków dalej mała 
wioska rybacka.

Idąc spacerem po plaży, zawołał nas Anglik, właściciel domku. 
Siedział z okolicznymi mieszkańcami nad oceanem, w rozpadającej 
się chatce. Zaprosił mnie na brandy z sokiem. Nie odmówiłam, choć 
alkohole pijam bardzo sporadycznie.

Poczułam, że chcę ich poznać. Już pierwszego dnia zdarzyła się 
magia. Okazało się, że prawie wszyscy, których poznawałam byli 
członkami jednej rodziny, liczącej osiem sióstr, dwóch braci plus 
rodzice i dziadkowie oraz niezliczoną ilość dzieci. Wszyscy mieszkali 
koło siebie w małych, bardzo skromnych chatkach. Czułam się jak 
jedna z nich.

Leo momentalnie poszedł bawić się z dziećmi i właściwie go nie 
było. A  ja spędzałam dużo czasu z moimi „siostrami”. Już pierw-
szego dnia zostałam zaproszona na ślub. Miał odbyć się za parę dni, 
zmieniłam więc swoje plany i przedłużyłam rezerwację. Ostatecznie 
zostałam w tamtej wiosce prawie miesiąc.

◊◊◊

To był niezwykły czas. Czułam się jak w domu, bardzo spodobała 
mi swoboda jaka tam panowała. Kiedy dzieci były razem, miałam 
czas dla siebie. Mogłam pomedytować, poczytać, a nawet pomalować.

Prezentem był też ciepły, turkusowy ocean, w którym mogłam 
znikać, kiedy tylko chciałam. A prawdziwą radością okazały się czte-
ry szczeniaki, które z nami mieszkały i którym nadaliśmy polskie 
imiona: Bruno, Berniczek, Sonia i Siśka.

Tuż przed świętami musiałam opuścić domek na parę dni, ktoś 
inny wcześniej go zarezerwował. Było mi to na rękę, bo chciałam 

odwiedzić okoliczne piękne wysepki, Bantayan i Malapascua. Były 
w prawdzie bardziej turystyczne, ale tam wszystko było pod ręką, 
w przeciwieństwie do Cebu, gdzie do sklepu musiałam jechać dwa-
dzieścia minut.

Kiedy byłam na wyspie Bantayan, w  dzień Bożego Narodze-
nia ogłoszono alarm o nadchodzącym tajfunie. Wszystko zostało 
zamknięte o dziewiętnastej, nie było więc szans, by poświętować 
wigilijnie. Ewakuowano nas za to do hotelu w głębi wyspy, bo ist-
niało zagrożenie, że nasz nadmorski domek zostanie zdmuchnięty 
siłą wiatru.

Sześć lat wcześniej wysepka ta została całkowicie zniszczona 
przez inny tajfun, teraz wiatr miał być słabszy, ale również groźny.

Spokój w oku cyklonu
Było bardzo ciekawe doświadczenie. Świetna okazja, by pozostać 
w mojej wewnętrznej ciszy, dosłownie w oku cyklonu, podczas kie-
dy wszystko wokół wariowało. Pozostałam niewzruszona, spokojna, 
wiedziałam, że nic nie może nam się stać.

Tej nocy mało kto spał, wysiadł prąd. Było tak ciemno, że nie wi-
działam nic na odległość metra, huczało, słychać było tylko łamanie 
palm. Rano wioska była zawalona liśćmi, gałęziami, ale mieszkańcy 
szybko to posprzątali.

Kiedy wróciłam do mojego domku na wyspie Cebu, zastałam 
zupełnie odmienione miejsce.

Drzewa połamane, jeden z domków został całkowicie zniszczony, 
inny został zalany. Tutaj tajfun był jeszcze silniejszy. Zrozumiałam, 
dlaczego nas stamtąd „wyrzuciło”. Tym zbiegiem zdarzeń uchroniłam 
nas przed niebezpieczeństwem. Ta sytuacja jest dobrym przykładem 
na to, że kiedy się wierzy, że jestem zawsze we właściwym miejscu, 
nic mi nie zagraża.

Widać musiałam wyjechać z wyspy, by być bezpieczna. Przykre 
było jednak patrzeć jak ci, którzy i  tak mają niewiele, ponownie 
stracili. Powyrywało im dachy i płoty, połamało się parę łodzi. Będą 
mogli zrobić nowe, lepsze, jednak zajmie to dużo czasu.
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◊◊◊

W Nowy Rok dowiedziałam się, dlaczego ostatecznie przyciągnęło 
mnie na Filipiny. Na imprezie nad oceanem, przy ognisku i lokalnej 
brandy zasiedli z nami mężczyźni. Wielu z nich właśnie zjechało 
z dużych miast do swoich rodzin. Jeden z nich dziwnie się zachowy-
wał, siedział cały wieczór u mych stóp, próbował rozmawiać łamanym 
angielskim. Kiedy odprowadził mnie do domku, wyznał mi miłość, 
choć poznaliśmy się dopiero tego wieczoru. Sam nie wiedział, co 
się z nim dzieje, ale strzelił w niego piorun i po prostu poczuł, że 
mnie zna i kocha.

Znam takie historie i wiem, że się zdarzają. Sama coś takiego 
przeżyłam z Arim, miłością od pierwszego wejrzenia. Zrozumiałam 
też, że rzeczywiście musi coś być na rzeczy, bo ów mężczyzna był 
bratem moim „sióstr”, a wszyscy wydawali się mi niezwykle znajomi.

Tak, wróciłam do swojej wioski. A młodzieniec był moim dawnym 
kochankiem. Teraz był samotnym ojcem i chciał, bym z nimi została, 
razem z Leo. Marzył, by mieć pełną rodzinę, kobietę i mamę dla 
swojego synka.

Moje serce było poruszone i po powrocie do Polski targały mną 
różne myśli. Jakaś cząstka mnie chciała powrócić na Cebu. Ta historia 
mogłaby mieć ciąg dalszy, ale poczułam, że zdarzyła się właściwie 
po to, bym mogła ją zakończyć. Nie był to najlepszy potencjał dla 
mojego życia. Zostając tam, byłabym zaledwie wsparciem i sponso-
rem – a tego na pewno nie chciałam.

Jednym słowem, podróżą tą zakończyłam jakąś starą karmiczną 
historię. To przykład jakich wiele. Czasem coś zdarza się tylko po 
to, by z gracją, miłością i wdzięcznością to zakończyć. A tak zwana 
miłość od pierwszego wejrzenia nie musi wcale być miłością, a po 
prostu przywiązaniem, które niesie się z  innego życia. Na innym 
poziomie zobaczyłam, że odmawiając, zakończyłam bycie w relacjach, 
gdzie nie ma równowagi.
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Świat zatrzymał się 
dla mnie
Wracając do podróży wewnętrznych. Te i  tak są dla mnie najważ-
niejsze.

Wróciłam do Polski na dwa tygodnie przed tym, jak na dobre 
wybuchła pandemia, jak zostały zamknięte granice oraz odwołane 
wszystkie loty do Azji.

Biorę to za kolejne potwierdzenie, że te drzwi same się zamknęły. 
Nawet wirus mi sprzyjał. Pomógł mi się nie rozpraszać. Teraz miałam 
być w domu – tym w Polsce, ale również tym moim wewnętrznym 
Domu.

Z początkiem 2020 roku zaczął się ostatni, kluczowy czas integracji. 
Jak wiemy – cały świat się zatrzymał. W tym i ja. Adamus dużo nam 
o tym opowiadał i jak wspomniałam wcześniej, zatrzymanie świata 
było potrzebne, byśmy mogli w spokoju dokończyć nasze scalanie.

Koniec misj i
W kwietniu 2020 roku Adamus ogłosił, że wezwane zostały do Domu 
wszystkie przejawy Jaźni z innych planet, tak zwani obcy. Te cząstki 
ciebie i mnie, które doświadczają życia poza Ziemią. Zakończyły się 
więc wszelkie rozproszenia i ingerencje, które mogły one generować.

Dokładnie w tym samym czasie, po tym jak kosmiczne cząstki 
Jaźni wróciły do Domu, do niej samej, zostały rozwiązane rodziny 
anielskie. Do tej pory byliśmy Jaźniami, które grupowały się w ro-
dziny. Od teraz to nie obowiązywało.
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Wszystko to pomagało tym, którzy wybrali wolność porzucić 
ostatnie przywiązania. A uwierz mi, nasze połączenia z rodzinami 
anielskimi były dużo silniejsze niż te, które mamy z rodzinami ziem-
skimi. Wszystko to służyło powrotowi do suwerenności i integracji.

Teraz jesteśmy wolni.
Został rozwiązany również Zakon Arc, który stworzyli przedsta-

wiciele rodzin – portal przez który Jaźnie wcielały się w fizyczność 
na Ziemię. Adamus ogłosił, że nasza służba dla rodzin i misja, z którą 
wysłaliśmy samych siebie na Ziemię, została zakończona.

Koniec impasu w kreacj i
Dzięki naszemu przebudzeniu, poszerzeniu świadomości, dzięki 
zrozumieniu jak działa świadomość i energia, powstała Nowa Energia, 
Wolna Energia, pozbawiona śladu dualności. Kreacja znowu zaczęła 
się rozszerzać. Impas w kreacji został zakończony. Otworzył się dla 
każdego zupełnie nowy wymiar doświadczania, poza dualnością.

◊◊◊

Shaumbra była na ostatniej prostej do urzeczywistnienia. Mieliśmy 
wrażenia jakbyśmy odwlekali nasze oświecenie, wręcz czekali na te 
wszystkie okoliczności.

Adamus mówił nam, że sami przygotowaliśmy ten scenariusz. 
Wiedzieliśmy o nim, kiedy po raz pierwszy spotkaliśmy się na Atlan-
tydzie, za czasów Yeshuy, jako Esseńczycy i pamiętaliśmy o nim 
za każdym razem, kiedy przyszło nam razem żyć. Byliśmy razem 
w Szkołach Tajemnych, a łączyło nas zawsze poszukiwanie prawdy, 
by zobaczyć rzeczywistość taką, jaka jest. Dlatego spotkaliśmy się 
w tym dokładnie czasie, rozsiani po całym globie, by razem doświad-
czyć urzeczywistnienia.

Koniec czekania
Niezwykle wzruszające było, kiedy Adamus opowiadał o nas innym 
Wzniesionym Mistrzom, którzy bacznie się nam przypatrywali od lat.

Wydawało się, że jest nam łatwiej niż im, którzy doświadczali 
oświecenia w swoich czasach, setki, tysiące lat wcześniej. Oni bowiem 
doświadczali go samotnie – nie mieli wsparcia, tak jak my teraz.

A jednak nie było nam łatwiej. Byliśmy gotowi się wyzwolić już 
wiele żyć wcześniej, a jednak wracaliśmy raz za razem, by dokonać 
tego w tej czasoprzestrzeni. Bardzo wielu z nas wręcz odwlekało 
swoje oświecenie przez lata w tym życiu.

Adamus mówił więc, że pozornie mieliśmy łatwiej, mając siebie, 
mając wsparcie wzniesionego Mistrza, Tobiasza i jego samego, jednak 
mieliśmy dużo trudniej, bo musieliśmy tak długo czekać.

Poczułam to całą sobą. Długo płakałam. Tak dokładnie było. Całe 
życie czułam tęsknotę, tyle razy sięgałam Nieba, ale dziwnie odwle-
kałam ten moment realizacji. Teraz rozumiem, dlaczego.

Czas czekania się zakończył.
Teraz mieliśmy po prostu pozwolić, by proces się dokończył, by Mistrz 

w nas dokonał ostatnich prac, zbierając mądrość z tego życia i wszystkich 
pozostałych. Był to czas otwierania się na moje Jam Jest.

Pozwalałam na wszystko, co chciało przyjść. Całymi godzinami 
po prostu byłam, siedziałam, czasem medytowałam. Byłam w ciszy 
i łasce własnej Duszy.

Właściwie nic nie robiłam. Tak spędziłam parę miesięcy od kwiet-
nia do sierpnia 2020 roku. Leo był miesiąc w Norwegii, co sprzyjało 
mojej ciszy. W tym czasie miałam wiele momentów „aha”, nagłych 
olśnień, wglądów, momentów klarowności i radości.

Mój wewnętrzny motyl był gotów otworzyć skrzydła.

Oświecenie
Pamiętam jeden szczególny dzień, który miał miejsce w lipcu 2020 
roku.

Wiedziałam, że oddzielenie od mojej Duszy nie jest rzeczywiste. 
Oddzielenie od wszystkiego, co mnie otacza i co postrzegam, również 
nie jest rzeczywiste. Wszystko to wiedziałam mentalnie.

Tak długo czułam brak, pytałam: Duszo, gdzie jesteś? Czemu nadal 
czuję się samotna?
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Aż wreszcie usłyszałam i poczułam całą sobą.

JESTEM TUTAJ.
ZAWSZE BYŁAM.
NIGDY CIEBIE NIE OPUŚCIŁAM.
JESTEŚMY JEDNYM.

Zrozumiałam, że to zawsze byłam Ja, Dusza doświadczająca życia 
w tym świecie pozornego oddzielenia.

Poczułam również, że ja jestem we wszystkim, co postrzegam. 
Pozwoliłam sobie zatracić wszelkie granice i ogarnąć swoją świa-
domością kreację. Poczułam, to jestem Ja. Jestem w mojej własnej 
energii, w mojej własnej kreacji.

JESTEM SWOJĄ WŁASNĄ KREACJĄ.

Wow, to jestem wszystko ja. To wszystko jest moje? Skoro nie ma 
oddzielenia, to wszystko, co widzę jest moje i dla mnie. Po raz pierw-
szy poczułam to w sobie, a nie tylko wiedziałam mentalnie.

To piękne uczucie, że moja Dusza jest tutaj, że nią jestem. Nie 
jestem niczym mniejszym, mniej wspaniałym niż ona sama.

Jestem cudem, pięknem, miłością, błogością i radością istnienia. 
Pytałam siebie, dlaczego wcześniej tego nie czułam i nie widziałam.

Widać nie czułam się godna przyjąć tego kim jestem i zawsze by-
łam. Nie czułam tego niosąc poczucie winy. Dlatego właśnie przybył 
z pomocą smok, by pokazać mi moje ostatnie demony.

Jestem tym, za czym zawsze tęskniłam. Jestem swoim Domem. Dom 
jest we mnie. Wszystko, co widzę jest moje. Jest moją własną energią. 
Sama wszystko dla siebie stworzyłam, by poznać siebie i zakochać 
się w sobie na nowo i na nowo, i na nowo.

A teraz kocham siebie jako piękną Arianę, anioła w ciele człowie-
ka, która jest nieograniczoną świadomością, istniejącą poza czasem 
i przestrzenią.

Jestem świadomością w ciele Ariany, ale nie ma dla mnie ograni-
czeń, by doświadczać. Dlatego jestem tutaj i jestem wszędzie. Nad-
szedł czas, by poznać to, co Adamus nam opowiadał przez lata, świat 

„AND” czyli „I”.
Jestem tu i jestem w „I”.
Kiedy piszę tę książkę, poznajemy z naszym przyjacielem Ada-

musem życie poza czasem. O tym będzie zapewne nowa książka.
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Rok 2020  
– Lato realizacji

Było to Lato Realizacji, jak mawiał Adamus. Do końca lata miało 
się urzeczywistnić ponad tysiąc Mistrzów z Shaumbry.

Dla niektórych proces zakończył się podczas trzydniowego spo-
tkania w lipcu, które odbyło się w formie online. Było to spotkanie 
o tytule „Pasja Merlina”.

Obejmowało przekazy Adamusa oraz jego esencji, Saint Ger-
maina. Saint Germain przychodzi do nas w tej formie, kiedy chce 
przekazać bardzo ważną wiadomość, bez rozpraszaczy, których często 
używa Adamus.

Piękny przekaz dał nam również Merlin Ambrosius oraz Wznie-
siony Mistrz Kuthumi, który towarzyszy Shaumbrze od zawsze, 
wspierając nas w oczyszczaniu i odblokowywaniu zastałej energii.

Postaram się przytoczyć ci esencję ich przekazów, które umiesz-
czam w tej książce za zgodą Crimson Circle. Możliwe, są one również 
i dla ciebie, jeśli jesteś gotowy na urzeczywistnienie czy realizację, 
jak nazywa ją Adamus. Treść

Może to być powtórzenie tego, o czym pisałam wcześniej, ale ni-
gdy za dużo powtarzania prawdy, by ta mogła wniknąć coraz głębiej 
i się zintegrować. Zresztą sam Adamus przez lata powtarzał te same 
prawdy z różnych perspektyw, tak długo aż potrafiliśmy nie tylko je 
przyjąć, ale poczuć i zacząć nimi żyć.

Jak dawać te dopiski (tu i dalej)?
Fragmenty sesji 2 z  „Pasji Merlina”, store.crimsoncircle.com, 
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Spotkanie „Pasja Merlina”
Adamus niejednokrotnie podkreślał, że zna datę naszej realizacji. 
Znał ją, ponieważ umówiliśmy się na nią wcześniej. Wszyscy cze-
kaliśmy na odpowiedni czas i odpowiednie energie.

Wielu z nas zastanawiało się czy to rzeczywiście mój czas, czy 
jestem w tej grupie, która miała teraz doświadczyć urzeczywistnie-
nia. Adamus twierdził, że nasze urzeczywistnienie, realizacja jest 
pewnikiem, a czas, kiedy nadejdzie dla każdego jest mniej kluczowy. 
Ważniejsze jest pytanie czy dalej żyć, czy umrzeć?

Prawdą jest, że wielu z naszej grupy w tamtym czasie odeszło. 
Wyzwolili się, wrócili do swojego naturalnego stanu, zakańczając 
ludzki rozdział inkarnacji. Wielu z nich wybrało po prostu odejść.

To, co jednak łączy Shaumbrę to chęć pozostania na Ziemi jako 
urzeczywistnieni Mistrzowie, mimo, że moglibyśmy również odejść 
w spokoju serca i w pełni zintegrowani.

◊◊◊

Adamus przypomniał nam, w jakim kluczowym momencie na Ziemi 
jesteśmy.

Wspomniał o zamknięciu Zakonu Arc, zwołaniu wszystkich istot 
anielskich z całego stworzenia i ogłoszeniu rozwiązania rodzin aniel-
skich. To również czas zwołania wszystkich aspektów naszej Jaźni, 
doświadczających na innych planetach jako obcy. A wszystko to, by 
zakończyć misję, dla której się tutaj znaleźliśmy, by odpowiedzieć 
na pytanie „jaka jest relacja mojej istoty z energią”.

Jak już pisałam wcześniej, odpowiedź na to pytanie została uzy-
skana, a było nią uświadomienie sobie, że cała energia, której doświad-
czam i której postrzegam jest moja. Tak, są inne istoty duchowe, ale są 
one poza moją energią i mają w pewnym sensie na nią wpływ – tak 
jak cień ma wpływ na światło.

To jest objawienie, które poruszyło na nowo całą kreacją. Każ-
dy ma swoją energię. W niej jest wszystko, wszystkie potencjały 

doświadczeń, wszystkie marzenia, twoje urzeczywistnienie i wol-
ność. W energii jest wszystko oprócz świadomości. Mimo, że oczy 
będą widziały nadal jakby wszystko było na zewnątrz, tak naprawdę 
wszystko jest twoją energią.

Nie, nie jesteś tylko ziarenkiem piasku na plaży wszechświata. Jesteś 
całą plażą. Jesteś wszechświatem – mówił Adamus.

Wtedy wszystko zaczyna się zmieniać. Kiedy zmienia się twoja re-
lacja z energią, wszystko inaczej płynie. Ty możesz jej zaufać, pozwolić 
jej dla ciebie pracować, a ona będzie przynosić ci to, czego pragniesz. 
Zaczniesz mieć znacznie więcej czasu. Zaczniesz żyć poza czasem.

Zakon Arc
Adamus przypomniał nam znaczenie powstania Zakonu Arc.

Zakon Arc to portal, brama, przez którą dostawaliśmy się na 
Ziemię. To wzorzec energetyczny stworzony przez wszystkich człon-
ków rodzin anielskich. Dzięki niemu esencja naszej Jaźni wnikała 
w fizyczność.

Wzorzec ten zmieniał się, ewoluował przez długi czas. Potrzebo-
waliśmy jego, by rodzić się w ciałach i doświadczać różnorodnych toż-
samości. Wzorzec dał nam ciało, DNA, nosił w sobie zapis o śmierci, 
czyli sposobie wychodzenia z tego świata. Nikt nie spodziewał się 
jednak, że oddziaływanie życia na Ziemi będzie tak silne, że zacznie-
my być wciągani raz po raz w kolejne żywoty.

Nigdy nie było zaplanowane, by utknąć na Ziemi. Istoty, które 
przechodziły przez portal śmierci, myślały, że wracają do Domu, 
podczas kiedy były wciągane w kolejne życie na planecie.

Ale kiedyś musi nastąpić koniec naszych inkarnacji. Musi być to 
ostatnie życie. Dlatego ja oraz ci, który są już dojrzali i gotowi, wy-
braliśmy tym życiem zakończyć cykl narodzin. I każdy, każdy kto jest 
na Ziemi, również tego doświadczy. Albowiem powrót do naszego 
pierwotnego stanu jest naszą naturą i przeznaczeniem.

Wraz z zakończeniem misji, matryca, wzorzec Zakonu Arc został 
rozpuszczony. Nie jest już potrzebny. Ten wzorzec znika wewnątrz 
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naszej istoty, dając nam wolność od narodzin na Ziemi. Tym samym 
nadchodzi zupełnie nowy energetyczny projekt.

To nie człowiek jest odpowiedzialny  
za doprowadzenie do oświecenia
W dalszej przemowie Adamus przypomniał nam, że wielu z nas 
zbyt ciężko pracowało nad realizacją, urzeczywistnieniem. Kiedy 
on zawsze mawiał, że jest to kwestia pozwolenia, że przyjdzie ono 
naturalnie dla każdego, w swoim czasie i nie wymaga od człowieka 
żadnych starań.

Następnie oświadczył:

Urzeczywistnienie nigdy nie było przeznaczone dla człowieka. 
Człowiek nie mógłby dokonać urzeczywistnienia. Nie mogli-
byście tego zrobić, choćbyście chcieli. Nie macie tego w waszym 
DNA ani w umyśle, by tego dokonać. Człowiek jest tutaj jedynie, 
by go doświadczyć. 
 
Ale wy wzięliście na siebie odpowiedzialność za oświecenie, 
doskonałość, uwolnienie się od wszystkich rzeczy, uporanie się 
z poczuciem winy. Wzięliście na siebie ogromną odpowiedzial-
ność, która w rzeczywistości nie należy do was. 
 
To nie człowiek staje się oświecony. Człowiek staje się świadomy, 
że Mistrz jest oświecony.

Jaźń doświadcza oświecenia
Pamiętam, że kiedy to usłyszałam po raz pierwszy podczas jeszcze 
innego wykładu Adamusa, byłam w lekkim szoku. Ale jak to? To ja 
się tak starałam, włożyłam w to tyle wysiłku, a to nie człowiek jest 
oświecony?

Wszystko jednak odbyło jak zapowiedział. Proces ten dokonał się 
we mnie całej, we mnie człowieku, Mistrzu i w Jam Jest.

Cała moja Jaźń została oświecona, ale nie ja, Ariana, to uczyni-
łam. Mogłam tego jedynie doświadczyć w imieniu mojego Jam Jest. 
Doświadczyć jak to jest przejść przez ten proces i jak jest na końcu. 
Ariana nie jest oświecona, oświecone jest moje Jam Jest.

Człowiek jest więc doświadczalną częścią Jam Jest. Dzięki czło-
wiekowi Jam Jest może poznać jak to jest przybyć na Ziemię, odra-
dzać się, mieć przygody, dzieci i kochanków.

Jam Jest wysłało cząstkę siebie w ciało, ale człowiek zapomniał 
kim jest, odwrócił się od Jam Jest, a Jam Jest odwróciło się od czło-
wieka. Żyli w pozornym oddzieleniu.

Kiedy wyłania się Merlin
Mistrz, będący jednym z trójcy, zbiera każde doświadczenie człowie-
ka i sprowadza je do mądrości. Wszystko, wszystkie wzloty i upad-
ki, wszystkie emocje, bóle, cierpienia i  radości. Mistrz robi to ze 
wszystkimi wcieleniami Jaźni. Wraz ze smokiem wyciąga wszystkie 
zamiecione pod dywan żale i poczucie winy.

Człowiek nie możesz przejść do kolejnego etapu, jeśli ten proces 
się nie zakończy. Wszystko musi zostać sprowadzone do mądrości.

Kiedy człowiek całkowicie się podda temu procesowi, odpuści 
wszelką walkę, przestanie cokolwiek przed sobą ukrywać, wtedy 
Mistrz może wszystko sprowadzić do mądrości.

A kiedy to się stanie wyłania się Merlin. Jego pojawienie się ozna-
cza, że Mistrz wykonał swoje zadanie. Od tej pory człowiek nie 
będzie musiał przetwarzać czegokolwiek w sobie, nie będzie czuł 
się winny. Taki człowiek jest nasycony mądrością i staje się świadomy 
Merlina w sobie.

W  ten sposób Merlin został urzeczywistniony, zrealizowany. 
Wszystko zostało przemienione w mądrość i oddane w darze do Jam Jest. 
Jam Jest przyjmuje mądrość wszystkich doświadczeń i w tym momencie 
Jam Jest staje się oświecone.

Oświecenie, urzeczywistnienie tak naprawdę dotyczy Jam Jest, 
a nie człowieka.
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To Jam Jest oświeciło się poprzez własną podróż będąc człowie-
kiem, gubiąc się i odnajdując na nowo. Doświadczyło siebie w tak 
nowy sposób.

Nie oznacza to, że teraz Jam Jest staje się większe, znakomitsze 
czy potężniejsze. Nie. Ale dzięki tym doświadczeniom, ma miejsce 
objawienie wewnątrz Jam Jest, które jest świadomością, bez energii. 
Jestem oświecona. Mam większą klarowność, co do mojego Jam Jest, 
mojego jestestwa.

Liczy się doświadczenie i samopoznanie
Jam Jest nigdy nie patrzyło na doświadczenia w kategoriach dobra 
i zła, chodziło mu o samopoznanie. A poznając siebie w nowych 
odsłonach, Jam Jest zakochuje się w sobie na nowo i  jest przepeł-
nione radością. Mówi: Ach, co to była za podróż w nieznane. Spójrzcie, 
co uczyniłam w mojej energii.

Teraz, kiedy Jam Jest stało się oświecone, Mistrz zakończył pracę, 
Merlin jest zrealizowany, człowiek jest wszystkiego świadomy. Może 
to poczuć. Od teraz człowiek jest wolny.

Nie był wolny, póki czegokolwiek się trzymał, póki miał zaszło-
ści, które dyktowały jego przyszłość. Człowiek był więźniem czasu. 
A czas był największą częścią wzorca Zakonu Arc. Od teraz człowiek 
może rozpocząć zupełnie nowy wymiar doświadczania.

Teraz człowiek jest ze sobą całkowicie pogodzony. Nie odwraca 
się od swojego Jam Jest, od Merlina w sobie. Obejmuje wszystko to 
czym jest, w tym swoje człowieczeństwo. Jak widzisz to nie człowiek 
miał być oświecony. Człowiek był tylko doświadczeniem Duszy.

◊◊◊

Jeśli to czytasz i czujesz, że nadal pracujesz nad swoim oświeceniem, po 
prostu się zrelaksuj. Pozwól, by Mistrz w tobie sprowadzał wszystko do 
mądrości. Bądź jedynie świadomy tego, co się z tobą dzieje. Im bardziej 
będziesz walczyć ze sobą, swoimi słabościami, demonami, tym wolniej 
to będzie przebiegało. Po prostu bądź, patrz, obserwuj i pozwalaj.

Twoja obecność w tym procesie jest kluczowa, bez niej to się nie dokona. 
To jest twoja rola. Bądź tutaj, w ciele.

Wolność
Narodziny Merlina, to narodziny nowego poziomu doświadczania, 
wolnego od czasu. To bycie niezwiązane z czasem. Możemy go używać, 
jak chcemy, ale nie jesteśmy już jego więźniem.

Od tej pory człowiek może dowolnie wybierać czego chce do-
świadczać, dla samej radości doświadczania. Nie w oparciu o kar-
mę, przywiązania, umowy, bez ciężarów przeszłości, ale świadomie, 
w dowolny sposób, który wybierze. W czasie lub poza nim, w ciele 
lub bez ciała.

Wykład Adamusa był dla mnie uskrzydlający. Czułam całą sobą, 
jak wszystko jest zharmonizowane. Mój Mistrz kończył pracę. Wy-
pełniały mnie błogość, pokój i akceptacja. Poczułam wzniesienie 
Mistrza we mnie i  jego przemianę w Merlina. Było ono niczym 
głęboki oddech wszechświata, zachwycającego się samym sobą.
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Merlin o bezczasowości
W kolejnym wykładzie, podczas „Pasji Merlina”, przyszedł Merlin 
Ambrosious. Był to tak naprawdę głos Merlina w każdym z nas – tego, 
który jest pomostem pomiędzy Jam Jest, a człowiekiem. Nieśmier-
telna boska istota, żyjąca poza czasem.

Rolą Merlina jest, by stworzyć pomost pomiędzy człowiekiem, 
a jego Jaźnią, by ponownie mogli stanąć naprzeciw siebie i na nowo 
się ze sobą zintegrowali.

Człowiek, który istnieje w mądrości, bez poczucia winy, nie od-
wraca już oczu od własnego światła, gdyż jest w stanie wytrzymać 
świetlistość swojego Jam Jest.

Przekazem Merlina była esencja bezczasowości.
Tłumaczył nam, że doświadczanie bezczasowości nie jest możliwe, 

jeśli jest się związanym nadal z doświadczeniami z przeszłości. Wszystko, 
co jest związane z karmą, winą, złym postępowaniem, odnosi się do 
czasu, a on właśnie jest swoistym spoiwem, które utrzymuje rzeczywi-
stość fizyczną. Tworzy grawitację, a ona nas trzyma. Dlatego, dopiero 
po narodzinach Merlina, zaczyna się nowy wymiar doświadczania.

To bycie wolnym od czasu. „Z czasem” odkryjemy, jak to jest tego 
doświadczać. Kiedy piszę tę książkę, Adamus uczy nas istnienia poza 
czasem, w tak zwanej Æternie.

Bycie bezczasowym
Merlin specjalizuje się w byciu ponadczasowym. I nie chodzi o po-
dróżowanie w czasie do przeszłości czy przyszłości, bo ich tak na-
prawdę nie ma. Chodzi o  istnienie poza tym wszystkim. O bycie 
bezczasowym. Wtedy wszystko się zmienia: ciało i umysł.
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Uświadomienie sobie tego zadzieje się samo. I ponownie, to nie 
człowiek ma aktywnie generować ten stan. Istnienie w bezczasie jest 
naszą pierwotną naturą i doświadczamy go, kiedy na to pozwalamy.

Kiedy zaczynamy doświadczać bezczasu, człowiek może być zdez-
orientowany, może nie wiedzieć która jest godzina, mylą mu się dni, 
ma barwne sny. Wszystko zdaje się tracić znaczenie.

Ponieważ zdecydowaliśmy się pozostać w tej rzeczywistości, wciąż 
będziemy doświadczać czasu, ale możemy też być od niego wolni, 
jeśli tak wybierzemy. Jako nieśmiertelny Duch – żyjemy wiecznie. 
To nasz naturalny stan w Nirwanie, zwanej u Althara Utopią, czy 
Trzecim Kręgiem Stworzenia.

◊◊◊

Cytując Merlina:

W pierwszym doświadczeniu prawdziwej ponadczasowości, 
poczujecie się całkowicie wyzwoleni, oszołomieni, odurzeniu 
i euforyczni. Poczujecie, że jest to rodzaj doświadczenia świa-
domości kosmicznej. Poczujecie się jednym z całą swoją Jaźnią. 
Nie jesteście związani już czasem. To będzie orgazmiczne, jak 
powiedziałby Adamus. To będzie pierwsze z wielu doświadczeń 
ponadczasowości.

I nie jest to coś, co możesz zrobić medytacją czy oddychaniem, czy 
za pomocą psychodelików. To przychodzi tylko wtedy, kiedy jesteś 
na to gotowy.

Merlin pokazuje nam perspektywę istnienia bez czasu.
Kiedy jesteśmy w czasie mamy wrażenie, że istnieją obecne, prze-

szłe i przyszłe życia. Kiedy to wszystko jest uwolnione, nie ma ich. 
Jest tylko Życie Jam Jest. Ja istnieję. Z  tego miejsca możesz być 
świadomy tożsamości różnych żyć – one wszystkie są w teraz.

W teraz są też wszystkie potencjały doświadczeń. Teraz są one 
dostępne i zauważalne dla Merlina. Czas nie jest już ograniczającym 

czynnikiem jak kiedyś. Dlatego Merlin jest w czasie, kiedy tak wy-
bierze i poza nim.

To, co my nazywamy magicznym, jest po prostu Merlinem w dzia-
łaniu. A zadzieje się to, kiedy pozwolimy na nasze urzeczywistnienie.

Kluczem do wolności jest ponadczasowość
Pomyśl o tym – jeśli nie ma ani przeszłości, ani przyszłości, również 
twoja realizacja jest w teraz. Już tu jest, w twojej energii. I zawsze tu 
była. I nigdzie nie trzeba było za nią biegać i jej tworzyć.

Twoja energia istnieje również poza czasem. Sama w sobie nie ma czasu. 
Kluczem do urzeczywistnienia jest ponadczasowość.

Merlin wyłoni się, kiedy Mistrz w tobie skończy pracę sprowadza-
nia wszystkich twoich doświadczeń do mądrości. Kiedy ty, człowiek 
i Jam Jest staną się jednością, w doskonałej akceptacji wszystkiego, co 
się wydarzyło, poza iluzją czasu i oddzielenia. Już teraz twoja Dusza, 
twoja Boskość jest tutaj i możesz przyjąć ją bez poczucia winy.

Kiedy wyłoni się Merlin w twoim życiu, staniesz się jego świado-
my. Może przejawiać się w snach, wyobraźni, może pojawić się pod 
postacią ptaka. Wtedy wiedz, że jesteś to Ty – Merlin.

Tak zacznie się nowy poziom doświadczania.
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Oświecenie oczami 
Mistrza Kuthumiego
Podczas weekendu „Pasja Merlina” przyszedł do nas z przekazem 
inny Wzniesiony Mistrz, Kuthumi. Uwielbiam go. Ma niezwykłe 
poczucie humoru i dzięki temu dużo łatwiej jest przyjąć to, co ma 
nam do przekazania.

Pamiętam, jak podczas jednego ze spotkań Shaumbry na miejscu 
stworzył piosenkę ze słowami, które po prostu zostają w tobie na 
zawsze. Były to słowa od jego Duszy, Ah-Kir-Rah, która powtarzała 
mu je, kiedy leżał pogrążony w depresji, czekając na oświecenie.

A słowa te brzmiały: Nie ważne jest, w co wierzysz. Ważne jest na 
co pozwalasz.

Specjalista od sprzątania
Kuthumi, podobnie jak Adamus, towarzyszy Shaumbrze w każdym 
kroku do realizacji, ale wyspecjalizował się w sprzątaniu naszych 
brudów. Dlatego, jak zwykł mówić Adamus, Kuthumi odwiedzał 
nas regularnie ze śmieciarką. A robił to zawsze, kiedy nadchodziła 
kolejna tura wyrzucania tego, co nam już nie służyło.

Czasem czułam obecność Kuthumiego, a zwłaszcza kiedy świado-
mie poprosiłam go, by pomógł mi zrobić porządek w mojej energii. 
Przyśnił się mi dzień po moim zaproszeniu. Przekomarzał się ze 
mną, chował za zamgloną szybką, bawił się w chowanego, jak dziecko. 
Chciał, bym się rozluźniła i nie brała wszystkiego tak na poważnie. 
Następnie zobaczyłam jak w pokoju, gdzie byłam, nagle rozsunęły 
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się zasłony, otworzyły się wszystkie okna i wpadło do środka mnó-
stwo świeżego powietrza. Zobaczyłam też jak pasek u spódniczki 
z dzieciństwa, w którą byłam ubrana, rozluźnił się, a sama spódniczka 
zrobiła się czysta.

Tak pięknie pokazał mi uwolnienie starych energii z mojego życia.

Przyjęcie oświecenia
Kochany Kuthumi przyszedł na spotkanie Shaumbry opowiedzieć 
nam o swoim oświeceniu i o tym, jak widzi nas w tym procesie.

Wyznał, że czas naszych przygotowań się zakończył, czas smo-
czych wyzwań i konfrontacji. Znikną też symptomy wzniesienia, 
często nieprzyjemne dla ciała i umysłu. A to dlatego, że wielu z nas 
już zaczęło zdawać sobie sprawę z tego, że już jesteśmy oświeceni, 
zrealizowani.

Kuthumi nie miał łatwej ścieżki duchowej, w ostatnim wcieleniu 
doświadczył wręcz załamania nerwowego. Był bardzo światły i inte-
ligentny, ale za bardzo chciał wszystko ogarnąć umysłem. Pewnego 
dnia po prostu musiał uznać:

Jestem oświecony. Tak, jestem oświecony już teraz!
Podczas spotkania „Pasja Merlina” przyszedł do nas byśmy i my 

przyjęli tę prawdę, bowiem wszystko się zakończyło, powstała mą-
drość, nasza Dusza została oświecona, a wraz z nią i my. Krzyczeliśmy 
więc razem „Jestem oświecony”. Mieliśmy usłyszeć to i przyjąć. Głos 
dotykał całej naszej istoty.

Prosił nas, byśmy nie mieli oczekiwań, co stanie się po naszym 
urzeczywistnieniu. Byśmy nie oczekiwali gromów z jasnego nieba, 
tego, że zaczniemy chodzić po wodzie. Ale sama świadomość tego, 
że jest się oświeconym sprawi, że inaczej będziemy kroczyć przez 
życie, po Mistrzowsku, z inną energią. Z energią, która jest cała nasza.

Mam więc pytanie do ciebie, mój drogi, moja droga, czy jesteście 
gotowi teraz powiedzieć to do siebie?

Jestem oświecony. Jestem oświecona.
Zrób to teraz.

Shaumbra oczami Kuthumiego
Następnie opowiedział nam arcyhumorystyczną wersję swojej roz-
mowy z  innym Wzniesionym Mistrzem, El Moryą. El Morya za-
stanawiał się nad naszą grupą, mówił „Oni są jacyś inni, są niczym 
piraci, często aroganccy, niepokorni. Jaka jest naprawdę Shaumbra?”

Kuthumi przyrównał nas wtedy do litery w  alfabecie. Litera 
„W” jako jedyna jest wielosylabowa, w angielskim czyta się ją dablju, 
wszystkie inne są pojedyncze i zwykłe.

Tak jak Shaumbra jest niestandardowa, wielowymiarowa, chodzi 
swoimi ścieżkami, inaczej wygląda, robi dziwne rzeczy, nikogo nie 
słucha. I  rzeczywiście jesteśmy niczym piraci na duchowej arenie. 
Często chowamy się gdzieś na końcu i udajemy, że nas nie ma. Ciągle 
zadajemy pytania, jak to jedno z najbardziej zagmatwanych: „kim 
jestem?”. Nie zwracamy uwagi na to co myślą inni, mamy swoją 
mądrość i często przez to jesteśmy samotnikami, żyjemy jakby na 
uboczu. Mamy wrażenie, że nie pasujemy do tego świata.

Ale przy tym wszystkim Shaumbra jest grupą zwycięzców. A zwy-
cięzca (winner) jest na „W”. Nie jesteśmy zwykłymi ludźmi, poszli-
śmy swoją ścieżką, zawsze szliśmy i dlatego teraz zasłużyliśmy na 
nasze urzeczywistnienie.

Tak nas opisał Kuthumi. Ciekawe, ale tak często właśnie się czu-
łam w mojej samotnej duchowej podróży.

Nie jestem w stanie odtworzyć jego śmiesznego wywodu, ale jeśli 
zechcecie, możecie odnaleźć komplet wykładów Mistrzów z „Pasji 
Merlina”, w tym Kuthumiego, na stronie www.crimsoncircle.com.

Historia Kuthumiego
W dalszej części swojego przekazu opowiedział piękną metaforę 
swojej podróży do oświecenia.

Mogłaby być to podróż każdego z nas.
Kuthumi, zanim wszedł na ścieżkę urzeczywistnienia, przez wiele 

wcieleń doświadczał kolorów życia, grał różne role, często znakomi-
tych osobowości, władców i liderów. To on był Pitagorasem, faraonem 
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Totmesem III, Baltazarem (jednym z Trzech Mędrców ze Wschodu), 
św. Franciszkiem z Asyżu i Szahdżahanem z dynastii Wielkich Mo-
gołów. Kiedy nasycił się doświadczeniami, ostatnie życia poświęcił 
na eksplorację oświecenia.

Jak tylko wszedł na tę ścieżkę, pojawiła się na niej jego Dusza, 
Ah-Kir-Rah. Tak się właśnie przedstawiła, ten jednak nie uwierzył, 
że to ona. To nie może być tak proste, mówił.

Odwrócił się więc od niej i poszedł dalej szukać oświecenia. Dusza, 
cóż. Nie mogła zrobić inaczej, jak zagrać w grę Kuthumiego. Zgodnie 
z jego wolą, odwróciła się od niego i szli pozornie osobno.

Na swojej ścieżce spotkał Buddę. Kuthumi padł mu do stóp i pro-
sił, by ten przekazał mu oświecenie. Budda jednak nie mógł tego 
zrobić. Powiedział: Jestem po prostu na twojej ścieżce.

Dopiero po jakimś czasie Kuthumi uzmysłowił sobie, że Mistrz, 
którego spotkał nie był żadnym zewnętrznym Buddą, tylko nim 
samym, wewnętrznym Buddą. Nie miał jednak świadomości i go-
towości, by przyjąć tę prawdę i szukał dalej.

Po drodze spotkał też żebraka. Odtrącił go, nie chciał mu dawać 
uwagi i  czuł, że ten przeszkadza mu w drodze. Żebrak prosił go 
o wsparcie, Kuthumi nie chciał jednak się niczym podzielić. Później 
zrozumiał, że żebrak był nikim innym jak nim samym. Tą cząstką 
jego Jaźni, która zapomniała, że cała energia jest jej. Która odmawiała 
sobie obfitości, czuła się niegodna i nieczysta. Kuthumi odwrócił się 
jednak od niej i szedł dalej.

Niedługo później spotkał najpiękniejszą z kobiet. Był gotów zo-
stawić dla niej swoją drogę i  się z nią ożenić. Kobieta jednak po-
wiedziała, że nie może jego zatrzymywać w drodze do oświecenia. 
Kuthumi był rozżalony. Później zrozumiał, że nie tyle była to bratnia 
Dusza, co jego własna. Przyszła, by ten mógł poczuć i zobaczyć 
swoje własne piękno. Kobieta była nim, uosabiała całe jego piękno 
energii kobiecej i męskiej. Nie musiał się z nią żenić, albowiem już 
byli połączeni w jego Duszy.

Dalej spotkał psa, któremu pozwolił sobie towarzyszyć. To wspar-
cie, które przyjął sam od siebie, by ulżyć sobie w podróży.

A kiedy spotkał bogacza, uważał, że ten nie powinien być na 
jego drodze. Dla Kuthumiego bycie bogatym i oświeconym nie szło 
w parze. O jakże się mylił. Później zrozumiał, że im bliżej realizacji, 
tym więcej obfitości się przejawia. I nie chodzi tu o posiadanie obfi-
tości, a o pozwalanie na nią na wszelkie sposoby. Obfitość bowiem 
to naturalny stan Mistrza.

Kiedy spotkał złodzieja, odrzucił go i zbeształ, nie uświadamiając 
sobie, że to również cząstka jego samego, która nadal żyje w iluzji, że 
musi kraść energię od innych. Cząstka, która nie wie, że cała energia 
jest jej i nie musi kraść.

Kuthumi spotykał niezliczoną ilość postaci, które sam sobie po-
stawił na drodze. Ignorował je, odrzucał, stawiał je na zewnątrz 
siebie. Szedł tak wiele, wiele lat, wiele żyć, nie zdając sobie sprawy, 
że obok niego była równoległa ścieżka, po której kroczył On sam, 
już urzeczywistniony. Jego Dusza, Ah-Kir-Rah.

Ścieżki te zawsze się spotykały, ale Kuthumi nie był gotowy zo-
baczyć, kto po nich kroczy.

Pewnego dnia spotkał swoją Duszę, a ta się przedstawiła. Tym 
razem rozpoznał ją. Powiedział:

Tak, wiem kim jesteś, moją Duszą. Ah-Kir-Rah, przeszedłem 
tyle mil, zdarłem tyle par butów, tyle wcieleń minęło od naszego 
ostatniego spotkania. Jestem przygnębiony, że tyle zajęło to czasu, 
że musiałem spotkać te wszystkie osoby, które tak naprawdę były 
tylko projekcjami mnie, aby wrócić na początek drogi i spotkać 
ciebie ponownie.

Jego Dusza roześmiała się serdecznie i powiedziała:

Kuthumi, ja jestem tą samą, którą spotkałeś na początku i nie 
byłeś na tej ścieżce długi czas. To tylko złudzenie. To jest nasze 
pierwsze spotkanie. Śniłeś o wszystkich tych innych rzeczach. 
Śniłeś o długiej ścieżce. Śniło ci się, że odwróciłeś się ode mnie, 
a ja odwróciłam się od ciebie.
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Drogi Kuthumi, to nasze pierwsze spotkanie między człowie-
kiem a Duszą, człowiekiem a Boskością. 
 
Weź głęboki oddech i pozwól na to. Weź głęboki oddech, ponie-
waż tak naprawdę nigdy nie było tak długiej ścieżki. Nigdy nie 
było tego cierpienia, dystansu ani naszego oddzielenia. 
 
Wydawało się tak, ponieważ przez przelotną chwilę w to uwie-
rzyłeś. Ale teraz, drogi Kuthumi, jestem Tutaj. Jestem Ah-Kir-

-Rah, twoja Dusza i jestem oświecona. Z powodu wszystkiego, 
co zrobiłeś, z powodu wszystkich twoich doświadczeń, ponieważ 
wybrałeś drogę do urzeczywistnienia, ja jestem teraz oświecona. 
 
Dopiero teraz zaczyna się prawdziwa ścieżka. Ty i Ja chodzimy 
po niej i to nie jest złudzenie. 
 
Ja jestem oświecona, a ty urzeczywistniony. 
 
Dzięki tobie będziemy mieli wspaniałe doświadczenia, a dzięki 
mnie będziemy mieli wspaniałą świadomość i ciągłe oświecenie. 
 
Chcę byś powiedział: Jestem oświecony. Dzięki temu tak się sta-
nie i będziemy dalej kroczyć razem.

◊◊◊

Cudna, cudna opowieść. Nie mogłam sobie odmówić jej przytoczenia. 
Jestem wdzięczna Kuthumiemu za ten dar. To esencja naszej, mojej 
podróży. Tak właśnie jest. Moja Dusza wciąż tu była, musiałam 
tylko to uznać. Nigdy nie byłam od siebie oddzielona. To było tylko 
złudzenie.
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Przekaz  
Saint Germaina
Umiłowany Saint Germain, Mistrz, który towarzyszy Shaumbrze od 
ponad dziesięciu lat, pojawił się w swojej esencji, by poprowadzić nas 
do miejsca, gdzie umówiliśmy się wspólnie dojść. A szliśmy razem 
nie tylko owe dziesięć lat. Jak pisałam wcześniej, przyjaźnimy się 
z tą boską istotą od wielu, wielu wcieleń. Czuję do niego szczegól-
ną miłość, szacunek oraz nieopisaną wdzięczność za jego miłującą 
i pełną mądrości obecność.

Na zakończenie weekendu „Pasja Merlina” Saint Germain przy-
szedł do nas za pośrednictwem Goeffa Hoppe, jego wspaniałego 
channelera i zaprosił na specjalną ceremonię.

To był moment, w którym towarzyszyli nam wszyscy Wzniesieni 
Mistrzowie, a było ich ponad dziewięć tysięcy. Stali wokół nas, wokół 
Ziemi, trzymając się za ręce. Przybyli, by być świadkiem naszej Reali-
zacji, komunii człowieka z Duszą i przyjęcia przez nas jej oświecenia.

Drogi Człowieku
Saint Germain na początku skierował się do człowieka. Przypomniał 
nam, że mamy już nigdy nie wątpić w nasze urzeczywistnienie i oświe-
cenie naszego Jam Jest. Ono jest faktem i dzieje się właśnie teraz.

Wzywał, byśmy już nigdy nie traktowali energii jako zewnętrznej, 
albowiem ona jest cała nasza i jest, by nam służyć. Teraz zaczyna się 
dla nas nowy okres pełen radości, lekkości i jakości, jakiej nigdy nie 
zaznaliśmy. Teraz zaczyna się Nowe Życie.



415414

Mieliśmy poczuć i przyjąć, jaki dar ofiarowaliśmy swojej Duszy, 
będąc tutaj na Ziemi. Dzięki nam mogła ona poznać siebie na zupeł-
nie nowy sposób, poznała wszystko, i światło, i ciemność, a również 
miłość, której doświadczał człowiek. Dusza mogła poznać smak 
miłości w ten wyjątkowy, sensualny sposób tylko tutaj, na Ziemi. 
Nigdzie indziej w kreacji miłość nie ma tego smaku i koloru.

To był moment, w którym wczuwaliśmy się w oświecenie naszej 
Duszy.

Droga Duszo
Następnie Saint Germain zwrócił się do Duszy.

Wezwał ją, by stanęła przed nami, przed tą częścią Siebie, która 
wyruszyła w jej imieniu w podróż w nieznane. Dzięki naszej podróży 
Dusza, Jaźń mogła rozwijać się, uczyć i poznać siebie, stać się siebie 
świadoma w zupełni nowy sposób i zakochać się w sobie jeszcze 
mocniej.

Teraz, gdy mamy w sobie mądrość, czujemy się gotowi i godni 
spotkania ze Sobą, jesteśmy gotowi spojrzeć w oblicze swojej Duszy 
i zobaczyć światło swojego Jam Jest.

Saint Germain nawoływał, by Dusza zintegrowała się z człowie-
kiem i wczuła się w swoją własną świadomość, jak nigdy przedtem, 
odczuwając całą podróż swojej cząstki. Sposób, w  jaki doświad-
czaliśmy i czuliśmy był inny od tego, jak czuła Dusza. To my do-
świadczaliśmy bólu i śmierci, cierpieliśmy i czuliśmy się całkowicie 
zagubieni. Wezwał Duszę, by już nigdy nie prosiła nas, byśmy zrobili 
to ponownie.

Powiedział do niej:

Być może jesteś odporna na ból, ale człowiek nie!
Być może jesteś odporna na samotność, ale człowiek nie!
Być może jesteś odporna na takie rzeczy jak śmierć, tortury, ban-
kructwo czy bieda, ale człowiek nie był!
Dlatego nigdy więcej nie proś człowieka, by robił coś takiego.

Moja Dusza ma twarz
Po tym nastąpił moment, w którym stanęliśmy przed swoim Jam 
Jest i patrzyliśmy w jego oblicze. Zawsze wydawało się, że Jam Jest 
nie ma twarzy, że jest to po prostu czysta świadomość, teraz jednak 
nasza Dusza miała twarz.

Miała ona naszą twarz, w całej naszej dobroci, miłości, integral-
ności, z całym naszym sercem. Oto oblicze naszej Duszy. To My. 
Moja Dusza ma moją twarz.

Pamiętam, jak w  tamtym momencie doskonale to poczułam 
i wzruszona uśmiechnęłam się do siebie. Przypomniałam sobie bo-
wiem, jak sześć lat wcześniej namalowałam ten właśnie moment, 
kiedy ja, Ariana i moja Dusza spotykają się i mają dokładnie taką 
samą twarz.

Co ciekawe, na początku moja ludzka twarz była mniej świetlista, 
ale z czasem przemalowywałam ją i stawała się taka sama jak twarz 
mnie oświeconej. Cudna, świetlista i pełna mądrości wszystkich żyć.

◊◊◊

Saint Germain kontynuował.
Oznajmił, że w tej właśnie chwili tysiąc dwunastu ludzi stało się 

świadomi swojego urzeczywistnienia i oświecenia swojej Duszy. A po 
nich przyjdą w najbliższym czasie tysiące innych.

Nasza realizacja znacznie przyspieszy i pomoże tym, którzy teraz 
czują się jeszcze zagubieni, którzy szukają. Jesteśmy na Ziemi, by 
swoim światłem pokazywać drogę i służyć mądrością, którą jesteśmy.

Dzięki nam inni zobaczą, że oświecenie jest możliwe za życia. 
Zobaczą w nas jak wiele mają jeszcze błędnych przekonań, ducho-
wego makyo na swojej ścieżce przebudzenia. Zobaczą w nas pięknie 
zbalansowaną istotę, zarówno ludzką jak i boską.

A my będziemy doskonale ich rozumieć, bo sami przeszliśmy tę 
drogę i zawsze będziemy wiedzieć, co powiedzieć i jak zainspirować. 
Niejednokrotnie słowa nie będą jednak potrzebne. Nasze światło 
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będzie bowiem językiem, który rozumieją wszyscy ludzie i ich Dusze, 
po wsze czasy.

Punkt kulminacyjny
Na zakończenie Saint Germain powiedział, że tym samym doszli-
śmy do punktu kulminacyjnego ostatnich dwudziestu jeden lat, od 
momentu, kiedy do Shaumbry przyszedł Mistrz Tobiasz i został 
założony Karmazynowy Krąg na Ziemi. To punkt zebrania całej 
mądrości wszystkich doświadczeń, od czasów atlantyckich świątyń 
Tien, szkół tajemnych, czasów Yeshuy. Wszyscy osiągnęli ten punkt 
właśnie na tym spotkaniu.

Oznajmił, że bycie z nami i rola, którą odegrał była najbardziej 
honorową, szlachetną i  satysfakcjonującą z  ról, jaką kiedykolwiek 
miał zaszczyt zagrać. Obiecał, że będzie z nami jeszcze około pięciu 
lat. W tym czasie nadejdzie nowa fala poszukujących. Później jego 
obecność nie będzie już potrzebna, bo będziemy my – Ucieleśnieni 
Mistrzowie, Bogowie na Ziemi.

Tak zakończyło się spotkanie „Pasja Merlina”. To dzień mojej 
Realizacji, przyjęcia oświecenia mojej Duszy. I mimo, że podobne 
wglądy miałam już wcześniej, teraz poczułam całą sobą, że oficjalnie 
mogę powiedzieć:

Wiem, że moja Dusza jest oświecona,  
a ja jestem wolnym człowiekiem.
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Przyjęcie mądrości 
mojej Jaźni 
i narodziny Merlina
Moja realizacja odbiła się echem w całej mojej istocie. Teraz każdy 
przejaw mojej Jaźni mógł doświadczyć przypomnienia i urzeczy-
wistnienia.

Doświadczyłam tego podczas procesu, który poprowadził dla nas 
Adamus na zakończenie lata urzeczywistnienia.

Przygotował dla nas, ale i dla każdego kto kiedykolwiek będzie 
gotów, Dreamwalk of Realization, Medytację Realizacji. Jest ona 
dostępna w wielu językach na stronie www.store.crimsoncircle.com. 
Zachęcam, by jej odsłuchać w całości. To może być twój moment 
realizacji.

W tym rozdziale przytoczę jej esencję.

Narodziny Mądrości
Oświecenie to realizacja. Moment, w którym człowiek po prostu 
staje się świadomy. Świadomy tego, że Mistrz wniósł mądrość do 
każdego ludzkiego doświadczenia, które kiedykolwiek miał, również 
z przeszłych żyć.

To narodziny mądrości.
I by jej doświadczyć nie trzeba być idealnym, mieć wysoki stopień 

duchowego oświecenia. Jak mówił Adamus, każdy człowiek, bez 
względu na to, gdzie jest, może wybrać realizację. Nie jest to również 
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kwestia bycia godnym. To bez znaczenia, ponieważ liczy się tylko to, 
że na to pozwalasz.

Dlaczego dzieje się to teraz?
Powód, dla którego wybrałam wraz z Shaumbrą doświadczyć 

realizacji w 2020 roku, był związany ze specyfiką czasów. To Czas 
Maszyn, czas sztucznej inteligencji na planecie. Czas gwałtownych 
zmian środowiskowych, politycznych, społecznych i finansowych. To 
największy punkt zwrotny w historii Ziemi. Urzeczywistnienie wielu 
Mistrzów miało umożliwić skok kwantowy świadomości, bez którego 
Ziemia dalej byłaby na liniowej ścieżce przez bardzo długi czas.

Adamus mówił:

Teraz wszystko jest gotowe na ten skok kwantowy. Teraz jest 
czas, kiedy planeta naprawdę potrzebuje wcielonych Mistrzów, 
aby zrównoważyć wszystko inne. Potrzebuje ucieleśnionych 
Mistrzów, którzy nie są zaangażowani w bitwy, ani w ich 
przyczyny, ale są po to, by świecić światłem świadomości, którego 
teraz potrzebuje planeta, na które teraz liczy.

Świadomość własnej energii
Adamus poprowadził nas do naszej własnej energii. Pokazał nam, 

że nasza energia obejmuje ciało fizyczne, ale również wszystkie myśli. 
Jest wszystkim. A prawdziwe oddzielenie pomiędzy Niebem, a Zie-
mią nie istnieje. Prawdziwe oddzielenie jest wtedy, gdy zauważamy, 
że istnieją rzeczy na zewnątrz nas. Ludzie nazywają to zasłoną, ale 
tak naprawdę jest to iluzja, że istnieje coś w środku i coś na zewnątrz. 
To iluzja, że istniejesz tu, a wielki świat jest tam. Nie ma tego, bo 
wszystko jest twoją energią.

Mówił:

Wszystko to, co widzisz, wszystko, co postrzegasz, to wszystko 
jest twoja energia i jest bardzo ważne, byś to zrozumiał w pro-
cesie realizacji.

Nie ma żadnej wewnętrznej i zewnętrznej energii.
Przybyłeś tu dawno temu jako część Jam Jest, jako aspekt Jam 
Jest. Wszedłeś w swoją własną energię. To był plac zabaw. Ktoś 
by powiedział, że jest to po prostu rozszerzenie świadomości 
samej w sobie – energia – ale nie koniecznie wewnątrz świado-
mości. To nie ma znaczenia, bo energia jest cała twoja.
To jest tam, gdzie Jam Jest odzwierciedla część siebie – by stała 
się anielską istotą, która później stałaby się człowiekiem, by ba-
wić się, doświadczać, poznawać nowe głębie, Jam Jest, Który Jest.
To wszystko jest twoje. Piękno polega na tym, że nikt nigdy nie 
może ci tego odebrać.
Nie ma jednolitego pola energetycznego. Jedyna prawdziwa jed-
ność jest twoja i jest właśnie tutaj. Nazywa się energia. Wczuj 
się więc w swoją własną energię.
Oczywiście ludzki umysł i ludzkie oczy doprowadziły cię do 
przekonania, że to był świat zewnętrzny z ludźmi na zewnątrz.
Nie, to wszystko jest twoje. Wszystko, co postrzegasz, nawet inni 
ludzie, to twoje postrzeganie – twoje postrzeganie innej Duszy, 
która naprawdę nie jest w twojej energii. Oni są w swojej wła-
snej energii, ale ty jesteś postrzegającym ich w twoim wnętrzu. 
Ale to wciąż jest cała twoja energia.
Mistrz naprawdę zdaje sobie sprawę, że to wszystko jest jej lub 
jego. To największy dar Jam Jest. To jest niebo. To jest naprawdę 
niebo, ale nie jest to niebo, które należy do nieznanego Boga. To 
jest twoje niebo i jesteś tu Bogiem.
A w twojej energii jest wszystko. Wszystkie doświadczenia 
wszystkich minionych żyć są tutaj wraz z całą ich mądrością. 
Wszystkie odpowiedzi są tutaj, w twojej energii, a nie w czyjejś 
innej. Odpowiedzi nie są w książkach, które są tam na ze-
wnątrz. Są tutaj.
Wszystkie potencjały tego, co mógłbyś kiedykolwiek zrobić lub 
kiedykolwiek zrobisz i wszystkie te rzeczy, których faktycznie 
nie robisz na poziomie fizycznym 3D, wszystkie są tutaj.
Każde narzędzie, każde wyzwanie, każde pytanie i każda od-
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powiedź są tutaj. Twój kobiecy aspekt, twój męski aspekt, każda 
tożsamość jest tutaj. Dużą częścią tego procesu jest po prostu 
świadomość własnej energii.
Widzisz, kiedy wierzysz, że rzeczy są poza tobą, że energia 
należy do kosmosu, że większość rzeczy naprawdę nie jest twoje, 
naprawdę nie żyjesz. Ciągle szukasz. Szukasz odpowiedzi na 
zewnątrz siebie, a to powoduje, że szukasz jeszcze bardziej. 
A kiedy zdasz sobie sprawę, że to tutaj jest, to wszystko tutaj jest, 
to moi drodzy przyjaciele, to jest niebo.
Niebo nie oznacza tylko wszystkich dobrych rzeczy. Nie oznacza 
to małych aniołków pływających wokół i wszystkich śpiewają-
cych jakieś anielskie pieśni.
Nie. Niebo jest wszystkim.
Och, niebo musiałoby być dobre i złe, pełne wyzwań i mądrości, 
które z nich wynikają.
Niebo musiałoby być każdym pytaniem, każdą odpowiedzią 
i każdym potencjałem. Tym jest niebo. Niebo jest tym, gdzie 
wszystko jest. To jest plac zabaw. To jest to, czym naprawdę jest 
twoja energia.
Więc teraz możesz powiedzieć, że jesteś w niebie. Nawet nie 
umarłeś, a jesteś w niebie. Jesteś w swojej własnej energii.
I, oczywiście przychodzi pytanie: „Cóż, czy piekło też tu jest?” 
Oczywiście, że jest. To znaczy, tak naprawdę nie ma, ale, tak, 
można wybrać trudne i wymagające sytuacje. Możesz zdecydo-
wać się zagubić. Możesz wybrać przenoszenie długów na swoich 
plecach z jednego życia na drugie. I kiedy mówię „dług”, mam na 
myśli nie tylko dług pieniężny, ale i emocjonalną karmę. Mo-
żesz zdecydować się na przeniesienie tego długu, a potem będąc 
w piekielnej części nieba, nadal jesteś w niebie.
To jest twoja energia.

Spotkanie z moimi wcieleniami
W dalszej części medytacji Adamus zaprowadził nas w miejsce, gdzie 
czekały na nas wszystkie nasze wcielenia, wszystkie aspekty naszego 

Jam Jest. My staliśmy w środku kręgu i wczuwaliśmy się w ich obec-
ność, patrzyliśmy we własne oczy. Były tak podobne do tych, które 
mam obecnie. Tłumaczył, że jesteśmy zwieńczeniem całego życia. 
Nie wynikiem liniowego postępu owych żyć, a raczej kompilacją.

Teraz, kiedy przyjmowałam swoje urzeczywistnienie, każde z mi-
nionych żyć również się realizowało. Skończyło się ich poszukiwanie, 
karma i ograniczone życie.

Moja realizacja wpływa na całą historię mojego Jam Jest. Ta prze-
miana świadomości ma potencjał zmienić historię planety.

Adamus wytłumaczył to następująco:

Widzisz, historia naprawdę nie jest w przeszłości, poprzednie 
życia naprawdę nie są w przeszłości. To wszystko jest połączo-
ne. Nie mówię, że to wszystko dzieje się jednocześnie. Istnieje 
pewna sekwencja, która ma miejsce, ale nie jest kierowana przez 
czas. To jest po prostu prowadzone poprzez doświadczenie.
Kiedy przyjmujesz swoje urzeczywistnienie, wpływa ono do 
każdego z przeszłych żyć, które tutaj widzisz. Ich historie nie 
muszą mieć kontynuacji, nawet po ich śmierci. Wraz z tym koń-
czy się przenoszenie ciężarów, obciążeń i długów.
Można dosłownie powiedzieć, że poprzez twoje urzeczywist-
nienie zmienia się historia planety. Najpierw poprzez twoje 
poprzednie życia, a gdy coraz więcej ludzi zrobi to poprzez 
swoje dawne życia, możesz sobie wyobrazić jak jego echo odbije 
się w przeszłości i w historii.
Och, moi drodzy przyjaciele, to dopiero jest zabawa. To jest 
miejsce, w którym przeciwstawiamy się starej fizyce, nie jesteśmy 
już w czasie liniowym. To jest Pasja Merlina. Można powie-
dzieć, że są to podróże w czasie, choć tak naprawdę nie musimy 
nigdzie podróżować, bo zdajemy sobie sprawę, że tutaj wszystko 
jest w porządku. To jest – cóż, to jest zabawa.
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Świetl ista kula mądrości
Kiedy każde z doświadczeń moich żyć zostało sprowadzone do mą-
drości przez Mistrza, przyszedł od mnie Merlin. Niósł w rękach 
świetlistą kulę, symbolizującą mądrość wszystkich poprzednich żyć.

Została ostatnia rzecz do zrobienia. Miałam pozwolić, by mądrość 
mego życia wypełniła kulę i dotknęła tym samym wszystkie moje 
przejawy Jam Jest.

Wzięłam głęboki oddech i  zdarzyła się magia. Poczułam, jak 
wszystko zaczęło się rozpływać. Moje wcielenia zniknęły. Zostałam 
tylko Ja. To moment, w którym doświadczyły urzeczywistnienia. 
Od tej chwili mądrość całego mojego jestestwa stała się dla mnie 
dostępna.

Nadszedł moment jej przyjęcia.
Zobaczyłam jak kula mądrości unosi się i promieniuje niezwykłym 

światłem. Miałam w nie wejść i stać się z nim jednością.
Kiedy to się działo, poczułam niezwykłe dreszcze, jakby wybuchł 

ze mnie snop światła.
Mądrość jest we mnie.

Nic się nie zmienia i zmienia się wszystko
W tym procesie chodziło o to, by uznać to, co zawsze było w mojej 
energii. Merlin i moje życia tylko czekali aż pojawię się i pozwolę 
sobie przyjąć pełnię mojej mądrości.

Doświadczenie to nie sprawiło, że moje życie drastycznie się 
zmieni z dnia na dzień, nadal będę się budzić i pić kawę, nadal będę 
spotykać się z rodziną i podróżować. Jednak od tego momentu zmieni 
się dynamika i relacja z moim światem.

Teraz wiem, że jestem moim własnym królestwem. Teraz jest 
w nim więcej przejrzystości, zrozumienia, wolności, bo nie ma już 
bitew. Nie ma już o co walczyć.

Jak widzisz, realizacja to po prostu zdanie sobie sprawy, że ona 
zawsze była w twojej energii, w twoim niebie. Nie musiałeś jej bu-
dować. Nie musiałeś jej tworzyć. Zawsze tam była.

Tak stało się dla mnie.
Tak narodziłam się do Nowego Życia.
Tak sprowadziłam Niebo na Ziemię. 
Tak ucieleśniłam swoją energię.
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Nova Vita  
– Nowe Życie

I  tak się stało. 2020 to rok mojego urzeczywistnienia. Mnóstwo 
momentów „aha!”, ale także łez i wzruszeń. Wreszcie przyjęłam, że 
moja Dusza jest tutaj w pełni, ja nią jestem. Oddzielenie zniknęło. 
Oddzielenia od siebie, od swojej energii, swojej mądrości. Całą sobą 
czułam, że wszystko jest tutaj, niczego mi nie brakuje.

Poczułam tak wielką radość z  tego, że moje poszukiwania się 
skończyły i ponownie, po raz pierwszy od bardzo dawna, znowu 
zapragnęłam doświadczać. Jakbym zbudziła się z długiego snu i zo-
baczyła świat w nowych kolorach. Niby ten sam, a jednak ja byłam 
już inna. Bez lęku, otwarta, szczęśliwsza.

Już dawno nie byłam blisko z ludźmi, nie wychodziłam, nie ko-
rzystałam z radości ciała.

Kiedy dużo siedziałam w moim domu, transformując się w koko-
nie, zwykłam pisać kredą na ścianie ważne dla mnie myśli.

Po zakończeniu procesu zmazałam wszystkie sentencje dotyczące 
podróży oświecenia i napisałam „Czas na zabawę”. Otworzyłam się 
na przygodę i to, co czekało za rogiem.

A jak wiadomo, tworzę moją świadomością. Energia natychmiast 
przyniosła mi całą paletę nowych radosnych doświadczeń, zgodnych 
z moimi najgłębszymi pragnieniami.

Adamus zapowiedział, że czeka nas niezwykły, radosny czas. Na-
sza zmiana świadomości sprawi, że energia będzie zupełnie inaczej 
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dla nas pracować. Skończy się wysiłek, pojawi się codzienna magia 
i zupełnie nowy wymiar doświadczania.

To czas synchronii, lekkości i zabawy. Sprawy będą się po prostu 
układać. Wszystko będzie płynąć. Reszta świata może wariować, a ty 
zawsze będziesz wydawać się spadać na cztery łapy.

Magia Miłości
I tak zdarzyło się coś, co było zbiegiem tylu okoliczności, że ktoś 
nazwałby to czystą magią.

Przyszła do mnie Miłość. Przyszła niepostrzeżenie. Zaczęła się od 
przyjaźni, zabawy, wzajemnego wsparcia, szczerych rozmów i relacji 
bez oczekiwań. Zwierzałam się przyjacielowi, że właśnie zakoń-
czyłam poszukiwania, mam to, czego szukałam całe życie. Czułam 
się szczęśliwa i tak wolna, że beztrosko dzieliłam się z nim moimi 
pomysłami i fantazjami. Nie spodziewałam się, że z nim przyjdzie 
mi je zrealizować.

Moim towarzyszem okazał się piękny mężczyzna, który podob-
nie jak ja ceni sobie świat Ducha, radość doświadczania, wolność 
i czyste intencje.

Kiedy był w mojej przestrzeni jako przyjaciel, czułam się wyjąt-
kowo naturalnie. Kiedy poznaliśmy swoje historie i te najciemniejsze 
i te najpiękniejsze, zobaczyliśmy się, tacy jacy jesteśmy, bez masek, 
nadzy w naszych doświadczeniach i niewinności Ducha. Każde z nas 
miało świadomość, że naprzeciwko znajduje się boska istota, nie-
ograniczony Duch w ludzkim ciele.

Z czystej chęci doświadczania radości zbliżyliśmy się, nie mając 
żadnych oczekiwań. Zupełnie zaskoczyło nas to, jak dobrze nam 
jest ze sobą. Żadne z nas nie spodziewało się tego, co odkryliśmy 
w sobie nawzajem.

Magia połączenia nastąpiła, kiedy patrzyliśmy sobie w oczy. Wi-
dzieliśmy nie ciało, a boski cud, którym jesteśmy.

Spędziliśmy ze sobą ponad tydzień, po czym mój oblubieniec 
musiał wyjechać i  rozstaliśmy się na dwa miesiące. Dobrze było 
przypatrywać się sobie z dystansu. Nasze serca zaczęły się na siebie 

otwierać. Pozostała też wielka ciekawość siebie i tego, co może z tego 
wyniknąć.

Kiedy spotkaliśmy się po raz drugi, każde z nas poczuło więź, 
której już dawno nie czuło z drugą istotą. Błogi spokój, radość z sa-
mego bycia ze sobą i niezwykłą rozkosz stęsknionych bliskości ciał.

Z zadziwienia przecierałam oczy. To dzieje się naprawdę. On tu 
jest. Zakochuję się, po raz pierwszy od tak dawna.

Jak pisałam wcześniej, obiecałam sobie nie rozpraszać się relacja-
mi, póki nie dokończę procesu urzeczywistnienia. Przez lata dałam 
sobie tak wiele uwagi, troski i miłości. Nauczyłam się być szczęśliwa 
i  spełniona sama ze sobą. Teraz będąc już na zawsze w komunii 
z moją Duszą, wiedząc też, że w mojej energii jest wszystko, czego 
kiedykolwiek pragnęłabym doświadczyć, pozwoliłam sobie otworzyć 
się na relację.

Poczułam, że teraz już mogę. Teraz, jeśli wejdę w relację, zrobię 
to, ponieważ pragnę spędzić ostatnie lata na Ziemi w szczęśliwości, 
którą podzielę z drugą świadomą istotą. Nie by mnie dopełniała, bo 
sama jestem pełnią, ale dla samej radości dzielenia życia.

Tak oto się zmaterializowało moje najdawniejsze, największe 
ziemskie marzenie.

Wszystko zadziało się szybko i płynnie, tak że mam pewność, iż 
stoi przy mnie właściwa osoba.

Pojawił się w doskonałym momencie.
Szykowałam się do budowy wymarzonego domu kopułowego, 

a on właśnie sprzedał mieszkanie i otworzyło się przed nim mnóstwo 
opcji. Wszystko sprzyjało byśmy coraz bardziej otwierali się na siebie, 
a nasze ścieżki zaczęły iść razem. Pomieszkiwał w różnych miejscach, 
a że nie miał już swego kąta i ciągnęło nas do siebie, często mnie 
odwiedzał.

Kiedy się połączyliśmy, pojawiła się pewność, że dom, który za-
projektowałam będzie naszym wspólnym. Kolejnym darem jest fakt, 
że mój ukochany ma fach w rękach i pomoże go zbudować.

Idealną synchronią było również, że od dawna pragnął głęboko 
pokochać jedną istotę, z którą stworzyłby rodzinę. Szukał kobiety 
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z chłopcem. Znalazł nas oboje. Otworzył się na mojego synka i wiem, 
że Leoś dostał szansę bycia kochanym przez wspaniałego mężczyznę, 
który nauczy go wielu cennych wartości.

Sam Leo też od jakiegoś czasu pytał mnie, dlaczego nie ma taty 
w Polsce. Chciał, by ten ktoś był silny. Z jakiegoś powody było to 
dla niego ważne. A mój ukochany taki właśnie jest. Nie tylko silny, 
ale ciepły, czuły i opiekuńczy. Taki, jakiego potrzebuje przy swoim 
boku mój syn.

Dzielę się tą radością, bo traktuję to zdarzenia jako rezultat mojej 
przemiany wewnętrznej. Ta relacja jest odbiciem mojej własnej relacji 
ze sobą. Rzeczywiście jest niczym lustro, w którym się przeglądam. 
Słyszę to, co sama o sobie myślę i do siebie szepczę. Jestem ze sobą 
w męskim odbiciu.

◊◊◊

Jesteśmy w zachwycie nad sobą i nieraz płakaliśmy z miłości i rado-
ści, że się odnaleźliśmy. Mam wrażenie, że po raz pierwszy poznaję 
na czym polega prawdziwa bezwarunkowa miłość do drugiej istoty. 
Mimo tylu doświadczeń, dopiero teraz jestem kochana, tak jak za-
wsze pragnęłam. Sobie również pozwalam kochać mocno, szaleńczo, 
namiętnie i okazywać to na wszelkie sposoby.

Mam wiarę w cokolwiek, co jeszcze się zdarzy. I wiem, że nie 
muszę wiedzieć, gdzie nas poprowadzi ta miłość. Nie muszę, bo 
wszystko mi służy i jest tutaj dla mnie, bym była szczęśliwa.
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Sen Aliji
JESTEM. Moja Dusza jest ze mną. Czuję ją, czuję siebie.

Kiedy siedziałam w ciszy, zadałam pytanie: Duszo, jak masz na 
imię?

Zapadłam się w swoim bezmiarze. Wczuwałam się w to, co się 
pojawiało. Bezdźwięczna muzyka wypełniała moje istnienie. Była 
wielowymiarowa, nie do ujęcia w żadną formę.

Wsłuchiwałam się w nią i nagle pojawiały się w mojej głowie 
inspiracje w formie liter. Nie byłam pewna czy dobrze je czytam, ale 
imię, które się pojawiło było tak bardzo znajome. ALIJA.

Moja Jaźń ma na imię Alija. Znaczenie tego imienia to wznie-
siona, najwyższa.

Alija to ja. Alija to świadomość Jestem, Który Jest.
Podróż oddzielenia się dobiegła końca. Od teraz, kiedy ziemska 

bohaterka Ariana i Alija stanowią jedność, zaczął się nowy rozdział.

AHMYO – Życie Mistrza
Od kiedy poznałam prawdę o sobie i świecie, w którym pozornie 
żyję, na wszystko patrzę inaczej. Nie oznacza to, że nie mam żadnych 
emocji, nigdy się nie denerwuję i wszystko mi wychodzi.

Jestem w okresie przejściowym. Już wiem, że jestem bohaterką 
w śnie mojej Jaźni, teraz jednak wybieram widzieć wszystko jej ocza-
mi. Zamiast dzielić i myśleć, że coś jest na zewnątrz mnie, wybieram 
widzieć wszystko jako moje i siebie. Te twarze, które widzę, często 
smutne, zmęczone, sfrustrowane, walczące, to również jestem ja. Ro-
dzi się we mnie nowy poziom współczucia. Poznaję smak bezwa-
runkowej akceptacji siebie i „innych”. Z drugiej strony wiem, że ja 
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w swojej esencji jestem nienaruszalna i nie jestem emocjami, które 
obserwuję. Tak dużo łatwiej zachować spokój.

Bycie obserwatorem snu jest więc stałą praktyką i wyborem.
Zanim w pełni zintegruję się moje ciało z ciałem świetlistym, będę 

doświadczała stanu bycia pomiędzy światami. To proces, którego 
nie zamierzam przyspieszać. Zbyt szybkie uwolnienie wszystkich 
przywiązań z tym światem, mogłoby zaowocować opuszczeniem go 
i moją dematerializacją, a tego jeszcze nie wybieram.

Jestem tu, by towarzyszyć mojemu synkowi i cieszyć się miłością 
z partnerem. Nie mam żadnych konkretnych planów na przyszłość. 
Ciekawa jestem, jak będzie przejawiała się moja nowa świadomość 
i z czym wiąże się puszczenie iluzji czasu i przestrzeni. Już teraz 
w moim życiu jest bardzo wiele magii, niezwykłych synchronii. Kie-
dyś były one momentami cudu, teraz stają się codziennością.

Wiem, że wynika to z mojej nowej relacji z energią, zaufania 
i poddania się sobie. Zatem, wybieram doświadczać miłości, lekkości, 
radości i  obfitości. Wybieram magię, nowy poziom doświadcza-
nia bez ograniczeń czasu i przestrzeni. Wybieram też doświadczyć 
pełnego połączenia mojego ciała fizycznego z ciałem świetlistym, 
bym mogła urzeczywistnić prawdziwą wolność mojej wiecznej Jaźni, 
zostając na Ziemi.

Nie planuję zbawiać i uzdrawiać świata, nie będę stawała na po-
dium i przemawiała do tłumów.

Znajdziesz mnie za to siedzącą na ławeczce w parku, lub kawiarni, 
pijącą moją ulubioną latte. Moje nowe miejsce pracy to ławeczka, 
gdzie po prostu jestem i  święcę swoim światłem, niczym słońce. 
Tak samo dla każdego. Nie emanuję nim jednak, by zmieniać świat 
według mojego pomysłu, po prostu świecę, w zaufaniu, że oświetla 
ono drogę każdemu, kto szuka, pragnie inspiracji, jest gotowy na 
zmianę lub pragnie się obudzić.

Być może dlatego czytasz teraz tę książkę. Być może szukałeś 
odpowiedzi. Czy jesteś gotów przestać szukać?

Zatrzymaj się, to czego szukasz jest tutaj. Już teraz twoja Dusza 
jest tutaj, w pełni obecna.

Otwórz szeroko oczy.
Wszystko, co postrzegasz to TY, niezmierzona świadomość do-

świadczająca w niezliczonych formach i ekspresjach. Teraz śnisz, że 
jesteś w tym świecie. Pamiętaj jednak, w każdym momencie możesz 
się obudzić.

Dlaczego więc wydaje się to tak trudne?
Jesteśmy uzależnieni od życia. Każde niespełnione ziemskie pra-

gnienie, niezakończone sprawy, przywiązania są niczym kotwice, 
które trzymają nas w tej rzeczywistości. A człowiek pragnie szczę-
śliwego zakończenia… „I żyli długo i szczęśliwie”. Cóż, to również 
sen, tyle że piękniejszy.

Pewnego dnia każdy z nas wybierze zostawić nawet szczęśliwe 
zakończenie.

Zdaj sobie sprawę, że wszystko jest tworem twojej świadomości 
i przejawia się jako percepcja. Uzależnienie od życia, w rzeczywistości 
jest uzależnieniem od postrzegania.

Czy pamiętasz swoje pierwsze próby medytacji, w których wy-
łączałeś percepcję i zanurzałeś się w samym odczuciu istnienia? Na 
początku przebywanie w pustce wyzwala ogromny lęk. Kiedy znika 
percepcja, znikasz ty, twój świat i wszystko, co stanowiło sens życia. 
Brak percepcji równa się końcowi twojej egzystencji. Czy rzeczywi-
ście to koniec?

W pustce znika świat, który stworzyłeś, ale pojawia się to, za 
czym ostatecznie tęsknisz. To twoje prawdziwe Ja w wolności. Może 
jednak warto się obudzić?

Kiedy zapragniesz zakończyć ten sen, wrócisz do swojego natural-
nego stanu Jaźni. To moment twojej ostatecznej śmierci i ponowne 
narodziny do prawdziwej kreacji.

To moment, w którym staniesz się świadomy innych suwerennych 
Jaźni. Rozpoznasz w nich swoich braci i siostry. Zobaczysz, że wszyscy 
jesteśmy zarazem jednością, ale zachowujemy suwerenność. To brama 
do Trzeciego Kręgu Stworzenia, brama do kreacji bez ograniczeń.

Nadal będziesz korzystał z mocy intencji, którą tworzysz. W two-
im naturalnym stanie nie ma oddzielenia, zatem świadomość i energia 
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stanowią jedność. Kreacja nie będzie ograniczona czasem i przestrze-
nią ani żadną z form. Już nigdy twoja Jaźń nie utknie w ciele ani 
w żadnej z ekspresji. Będziesz za to mógł odwiedzać światy oddziele-
nia, w tym Ziemię, tworząc percepcję ciała. Nie będziesz musiał jed-
nak jeść, oddychać czy czegokolwiek potrzebować ze świata materii.

Prawdziwa kreacja to również moc rodzenia wolnych Jaźni. 
Wszystko, co będziemy tworzyli, będzie trwałe i piękne. Wszystko 
też będzie miało nasze cechy. Będzie niezniszczalne, wieczne, wolne 
i nieograniczone.

Wyobraź sobie kreację, którą tworzysz, ale nie mówisz jej jak ma 
się zamanifestować ani rozwijać. To jak żywy obraz, który powstaje 
mocą twojej intencji, ale jego życie jest wieczne. Teraz, na twoich 
oczach zmienia się, bawi się sam sobą, przejawia się w pięknie, które 
zachwyca aż do łez.

Wyobrażasz sobie być w stałym zachwycie nad własną kreacją, nad 
sobą? Wyobrażasz sobie istnienie w stałym poczuciu pełni, błogości, 
radości, a tworzenie dla samej radości tworzenia? Dlatego, że możesz 
i nic cię nie ogranicza?

Co zatem wybierasz, jeśli niemożliwe nie istnieje?


