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Wszystko jest ze sobą połączone – wszystko wpływa na wszystko, wszystko od wszystkiego zależy.
Pytasz, co to jest to wszystko? To, co pojmujesz, co dociera do Ciebie, stanowi efekt Twojej pracy, 

starań. Wszystko to Ty i Twoja relacja ze światem – przemiana, rozwój, kodowanie, transformacja. Każdy 
element wpływa na to wszystko. Szukasz siebie, chcesz znaleźć swoje imię, to na pewno Twe własne, 
swój wizerunek, na pewno ten Twój, prawdziwy… Starasz się dla swojego życia dać trochę więcej słońca. 
Szukasz w kontakcie ze sobą, ze sferą przestrzeni duchowej tego, co pomoże Ci odnaleźć  prawdę, by 
nie było końca, tylko ciąg dalszy, by nie było zakończenia, nim jeszcze się nie nacieszysz daną sytuacją.

Ten wygrywa, kto siebie nie zamyka, nie ogranicza jakimś końcem, tylko umie budować ciąg 
dalszy. Jak go opisać, jak o nim opowiedzieć? Słuchasz opowieści o swojej przestrzeni energetycznej, 
która jest w niekończącym się, wiecznym wirowaniu, czyli bez tego końca. Wirowanie – skąd się bierze 
ten ruch? Z jakiego powodu jedna myśl tworzy drugą, a ta kolejną? Z jakiego powodu w Twoim świecie 
wewnętrznym i zewnętrznym ciągle jest wirowanie? Czy tylko dlatego, że takie jest jego zakodowanie? 
A może istnieje siła, która sprawia, że po prostu nie zatrzyma się coś? A może istnieje siła, która powoduje, 
że niby coś się kończy, ale nowe się rozpoczyna, która powoduje, że materia Ziemi potrafi się scalić, 
przemieścić albo wpłynąć na rozpad totalny?

Czym jest ta siła, o której mawiamy, że jest siłą energii, wibracją, która wiele może? Ta siła 
to pewien rodzaj wzajemnej relacji – coś ustanowione, niepodważane. Coś? Myśli, uczucia, zamysł, 
wizja, marzenie, a może pewien  kodeks wewnętrzny, który wynika ze wzajemnej relacji? Jest siła, która 
powoduje, że coś się dzieje – energia uruchamia kolejną energię, sprawia, że  wzrasta komunikacja tego, 
co w danej przestrzeni po prostu się znajduje.

Jest siła, chcesz ją poznać. Myślisz sobie – a może taką siłą jest Moja Głębia, może energia nazwana 
MIŁOŚCIĄ, o którą każdy zabiega, prosi. Ta siła nie tworzy się ze spotkania sprzecznej energii, z agresji 
wewnętrznej albo pomiędzy ludźmi, ze sprzecznych wzajemnych konstrukcji. Ona jest  niewiadomego 
pochodzenia i wszystkim w gruncie rzeczy dyryguje. Każdy próbuje do niej dotrzeć. Bardzo dobrze, że nie 
jest zdefiniowana, nazwana, określona, opisana do końca! Skąd wiesz, czy ta siła to nie Ty w swej czystej 
postaci, osiągający wiedzę i taki pułap uczuciowości, który powoduje, że JESTEŚ?…

Opowiadam Ci o Energii Istnienia – to przestrzeń, pewna procedura… Jaki punkt masz 
osiągnąć na swej Mapie Życia? To jest po prostu ta struktura, ta energia, która nie musi być ubrana 
w płaszcz ziemskiego życia, ukazana opisem dokładnym. To struktura, w której Ty poczujesz, że jesteś 
Biała, Złota,  Srebrna, mądra, silna, piękna i skuteczna. Wszystkie określenia, które chcesz, by Ciebie 
opisywały, są w jej opisie.

Masz rację, nie ma co się zastanawiać, jaka to struktura, na jakim etapie życia kto jej dotknie. 
Najważniejsze, by ludzi natura opowiadała się za jej poszukiwaniem, by bronili siebie przed naporem 
wszystkiego, co jest wbrew tej energii. Ważne, by siebie nie precyzowali, mówiąc, co kto ma osiągnąć, 
budując bardzo konkretne swoje cele. Istnieje struktura, energia, do której idą wszyscy,  która posiada 
różne blaski, różne barwy, bo w gruncie rzeczy jest wszystkim… 

To wielka rzecz zastanowić się nad tym, przez chwilę na ten temat pomyśleć. Wspaniali ludzie, bo zdają 
sobie sprawę, bazując na swoim sercu, bazując na swoim umyśle, że istnieje coś, co jest ich wyrocznią 
Istnienia – że istnieje pewien blask, obraz, wizja, którą starają się zrealizować bez względu na           → 

Jesteś

Istnienia

Szczęściem
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←    to, jakie, gdzie mają swoje wcielenia, że istnieje pewna tendencja w Twojej Głębi silna, mocna, która 
sprawia, że taka będziesz, taką się staniesz…

Gdy na innych Przestrzeniach Istnienia się kiedyś wszyscy spotkamy, popatrzymy na siebie, jeden 
drugiemu w serce, w oczy, to będziemy dumni, że mogliśmy dotrzeć do tej struktury. Nikt jej wtedy też nie 
nazwie żadnym imieniem, każdy będzie jednak dumny, bo będzie jej blaskiem…

Nie traćmy ani jednej chwili na energię, która jest tak daleko od tej, której w gruncie rzeczy 
wszyscy szukamy. Nie traćmy, zwątpienia nie bierzmy. Nie zanurzajmy się w niemożność tego ziemskiego 
świata. To działa, w co absolutnie wierzysz. To funkcjonuje, co absolutnie czujesz w sobie.

Szukając tej energii, tej wyjątkowej, budując ją w sobie poprzez przetwarzanie myśli, dyskusje, 
chwytanie energii lub w niej się zanurzanie, skracasz sobie do tej energii drogę… Jest ta siła, choć możesz 
całe życie mieć przekonanie, że jeszcze jej nie znalazłaś. Niech Ci osłodzi tę myśl, że o wiele szybciej 
znalazłaś się bliżej niej dzięki swojemu staraniu. Pytasz – dobrze, znajduję się w tym punkcie, co mi to daje 
dla życia? Zmieniając się poprzez  perturbacje, chwile spotkań, w których drży w Tobie Twoja wewnętrzna 
Ziemia, coraz większe masz przekonanie, co stanowi Twoją rację!

To nie jest schemat, to proces! Idziesz po stopniach, zbliżasz się do celu. Z każdym tym stopniem, 
z każdym etapem pozbywasz się tego, co można nazwać Twoim ograniczeniem. Upewniasz się, że mimo 
iż świat jest malowany kolorami, których wcale nie chcesz, to zasługuje na to, by Twoje oczy, Twój rozum, 
Twoje serce, spojrzały na niego ładnie, dostrzegły we wszystkich procesach Ziemi te drobiny, które tę siłę 
niezwykłą, tę energię niezwykłą stanowią. Dlatego czerpiesz energię z Ziemi i Nieba, bierzesz struktury, 
które są połączone z Tamtym pułapem Bycia, są innej natury niż te, które znałaś do tej pory!…

Zobacz, poczuj tę energię! Wynurza się jak słońce zza horyzontu, jest gorąca, daje. Pytasz – co to?  
Istnieją Energie potężniejsze od Ciebie, które nie muszą się ze swojej obecności tłumaczyć. Istnieją 
struktury, które mając moce wewnętrzne, nie muszą ich definiować. Istnieją Energie, które mają ogromne 
uczucia, chociaż nie bije w nich w ludzkim pojmowaniu to, co nazywa się – sercem… To żywa struktura, 
nie martwa! Cały czas istnieje w niej wzajemne wewnętrzne funkcjonowanie, nigdy niczego tej strukturze 
nie zabraknie.

Potrzeba Ci takiej energii – chcesz się wzbogacić o kolejne mądre słowo, o uczucie, o wibrację, 
o struktury, których nie ma na Ziemi… Przeskocz swoją Epokę, Epokę gubienia wątku, wciąż i wciąż 
powtarzania tego samego, zmagania się ze sobą nie wiadomo dlaczego, bezsilności, braku siły. Zostaw 
to!…

Nie da się wszystkiego nazwać jednym słowem… Żyj, mając pewność, że TY to ogromne Istnienia 
Szczęście. Nie zapominaj tego! TY to ogromne Istnienia Szczęście. Nie zapominaj tego! To nie schemat, 
to perspektywa,  droga, którą idziesz. Jesteś Istnienia Szczęściem!…

Jakub, Sękocin – listopad 2014 r.
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Nie przez przypadek poznali się 
pewni ludzie, założyli rodzinę. Nie 
przez przypadek przyszły do nich 
te konkretne Osobowości – dzieci, 
przyjaciele. Nie przez przypadek 
odnajdują się w tłumie, otrzymują 
ułatwienia i utrudnienia. Wszystko ma 
swoje uzasadnienie, jakąś swoją rację.

Nie przez przypadek ludzie poznali 
konkretne Postacie Duchowe. Nie 

przez przypadek jedne z nich są z nimi bliżej, inne zachowują dystans. To nie jest przypadek. To, co 
powstaje w efekcie braku przypadku, tworzy jedną, zwartą, wzajemnie współzależną przestrzeń, 
energii strukturę. W tej przestrzeni jesteś, budujesz układ, który Ciebie przede wszystkim dotyczy.

Nie przez przypadek w tym życiu masz jakiś talent, a jakiegoś nie masz. Być może ten, którego nie 
masz, a gdybyś go miał, zabrałby Ci, zaabsorbował Twoje uczucia, myśli i czas. Nie ma przypadków. Nie 
jest przypadkiem pytanie, które zadajesz i odpowiedź, która na nie pada. Nie jest przypadkiem również, 
co zbudujesz, wykreujesz z siebie, bo Twoja Głębia, Twoje wnętrze, Twoja energia w określony sposób 
kolejne, następne elementy do całości swojego systemu dołącza, dokłada.

Nie jesteś efektem przypadków. Życie Twoje, ono nie jest przypadkowym wirem. Mimo braku 
przypadków, starasz się kodować siebie, chcesz, by w tym, co się dzieje, zawarte zostały Twoje, człowieka, 
świadome tęsknoty. Starasz się dołączyć do dotyczącego Ciebie świata, do tej struktury bezprzypadkowej, 
element, który do niego pasuje.

Mówimy „Twoja Głębia decyduje”, ale ona jest też w tym systemie! Co decyduje zatem? To, co 
jest absolutnie chciane, możliwe, prawdopodobne w Tobie i przez Ciebie. Chcesz zwiększyć ten zakres 
prawdopodobieństwa,  logicznie myśleć i jednocześnie zanurzać się w przeżywaniu mistycznym. Pragniesz 
każdym sposobem wykreować kolejną drogę, tę którą pójdziesz i to, co w przyszłości na niej otrzymasz, 
jako upragnione.

Nie ma przypadków. Z pokorą akceptuj, że nie ma przypadków. Ktoś do Ciebie mówi słowo ogniste 
– nie ma przypadków, bo tego ognia widocznie coś w Tobie potrzebuje. Ktoś milczy – nie ma przypadków, 
bo to milczenie mówi więcej niż krzyk. Pokora podpowiada – możesz pragnąć, marzyć, możesz budować, 
kreować, do całego systemu swojego Istnienia kooptować, wiedząc, że  być może coś do Ciebie nie pasuje.

Jeżeli podnosisz, wzmacniasz swój poziom Istnienia, energii, siłę wewnętrzną zwiększasz zakres 
swoich możliwości. Wtedy do tego systemu będzie pasowało zdecydowanie więcej niż do tej pory, również 
wibracje, które przed chwilą były poza Twoim zasięgiem. Wtedy ta struktura będzie umiała się połączyć 
w jedność z o wiele większą perspektywą – z tym, co się w ogóle na Ziemi, w świecie ludzi dokonywać 
może…

Nie przyjmuj do tej przestrzeni myśli o nieszczęściu, które Ciebie dotyczyć może – niweluj, wymazuj 
wszelką wizję nieszczęścia. To naprawdę bardzo Ci pomoże. Nie przyjmuj do przestrzeni, w której      → 

Niebawem 
rok się 
skończy
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←  nie ma przypadków, wizji, że coś przyszło przypadkiem - znajdź uzasadnienie, ono znajduje się 
w Tobie. Dziel się z każdą strukturą, której pragniesz dobrożyczeniem, niemal jak ludzie dzielą się opłatkiem.

Niebawem rok się skończy. Ludzie będą życzenia sobie składać. Będą patrzyli na zegar, będą oczekiwali 
północy, w której inne daty do Was będą przemawiać. Nim ta godzina nastanie, nim ten Nowy Rok przyjdzie, 
podziękuj temu, który był, który odejdzie – że nie przez przypadek był taki, jaki był, że umożliwił Ci pobyć 
głęboko w sobie i poznawać świat. Popatrz na swoją historię okiem dobrego gospodarza, który docenia 
efekty swoich starań i sam siebie, mimo że północ wybije nową datę, nie postarza.

Nie będzie przypadków i w roku nowym. Ludzie będą otrzymywali to, co posieli w roku starym. Nie 
będzie przypadków, ale możesz do już posianych ziaren energii swojej przyszłości przemówić! Powiedz 
niechcianym – to była pomyłka – a spowodujesz, że nie będą powstawały z nich struktury mocno raniące.

Wycofaj się ze swoich kodów, zastąp je innymi! Pozwól, by nowe kody, te  przez Ciebie chciane, 
zarządziły nieprzypadkami! Pozwól, by nowa struktura energii, która w Tobie zajaśniała światłem 
niezwykłym, bo Biało-Złoto-Srebrnym, wprowadziła nowe nieprzypadki, by energia wypływająca z Ciebie 
w stronę wszechprzestrzeni przynosiła to, co traktujesz jako swój SKARBIEC,  zdobycz mądrości, uczuć, 
sukces troszczenia się o materię.

Energio, nie jesteś leniwa. Życząc ludziom jak najlepiej, Ciebie proszę,  przynoś im jak najszybciej, 
jak najwięcej. Energio, nie jesteś spowolniona, jesteś mądra. Na Twojej głowie Istnienia Korona. Energio, 
przynoś ludziom  spełnienia ich nieprzypadkowych tęsknot, nieprzypadkowych marzeń. Nie czekaj na 
wdzięczność od ludzi, bo przyniesiesz to nie przez przypadek.

Niech w nich wrasta to, co się w wirowaniu ich myśli i uczuć wyzwala. Otrzymaj Przyjacielu, Przyjaciółko 
to, na co sobie nie przez przypadek  dajesz przyzwolenie, widząc szerokie, dalekie horyzonty życia i tego, 
co jest nazwane po prostu – ISTNIENIEM.

Pan, Wrocław – listopad 2014 r.
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„Kiedy byłam małą Dziewczynką, obraziłam się na Zegar, który 
stał w pokoju… Całe Moje życie było z nim związane. Mama mówiła 
do Mnie:

– Patrz na Zegar! O tej godzinie bądź, o tamtej przyjdź, o tej idź 
spać…

A gdy zostałam kiedyś sama w tym pokoju, popatrzyłam na 
Zegar i tak powiedziałam:

– Patrzysz na Mnie dumnie, jesteś taki spokojny… Wszystko w Tobie tak zorganizowane! Bijesz 
o każdej godzinie, o żadnej nie zapominasz przecież…

Ale to wszystko, co działo się wtedy we Mnie, mówiło:
– Na Zegar nie patrz…
Swoją małą ręką zatrzymałam wskazówkę, sprawiłam, że dalej nie poszła, nie pomknęła do przodu! 

Bardzo z siebie dumna zajęłam się swoim Światem, swoim życiem.
Gdy Mama wróciła, gdy zobaczyła, że Zegar zatrzymał się, ze czas nie jest pokazany tak, jak być 

powinno, rozpłakała się… Zaczęła mówić przez łzy o tym Zegarze, że stał w jej Domu, w Domu, w którym 
wszystko było poukładane… A Jej mama do Niej mówiła:

– Bądź o tej godzinie, o tej pójdź, o tamtej przyjdź,… o pewnej godzinie idź spać…
– Co się teraz stanie?… – Mama przez łzy mówiła – Kto nam pomoże zorganizować siebie, swe 

życie?…
Miałam wielkie poczucie winy! Zegar stanął! Tak się stało, że nikt go nie potrafił naprawić… Smutne dni 

zapanowały wtedy w Domu, było poczucie winy i był lęk, co będzie dalej? Nawet Niebem nadciągały czarne 
chmury…, padał deszcz, wiał wiatr…

Dlaczego mama nie poszła i nie kupiła nowego Zegara? Nie, nie kupiła… Dlaczego ja nie poszukałam 
Kogoś, kto by ten Zegar naprawił?… Nie, nie poszukałam…

Myślę, że każdy z nas ma taki Zegar w swoim Domu, Zegar, który wciąż przypomina o czasie, o swojej 
roli do wypełnienia w Przestrzeni 
czasu, który On wyznacza… Może 
każdy ma w sobie BUNT, bo nie chce 
być przywiązany do tej jednej godziny, 
ciągle słuchać tego jednego bicia…

Czy zatrzymasz swój Zegar, który 
stoi w Twoim pokoju w Twoim Domu? 
Czy będziesz umiał/umiała nie bać się, 
nawet wtedy, gdy na dworze będzie 
czarna chmura i deszcz, i grad?…

– Co było potem? Co było dalej? 
Popłynęły het, w Świat chmury… Na 
Niebie pojawiło się promienne Słońce…

Czy Zegar może swoim blaskiem 
zabrać komuś wolność? Ty wiesz, że nie 
tylko mówię o Zegarze, który może stać 
u Ciebie w pokoju.

Jest Zegar, który wyznacza   → 
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←    RYTM Istnienia Człowieka, według którego toczy się w Nim PROCES… Ale zatrzymajmy ten Zegar! 
Chociaż Ty tak małej ręki, jaką miałam wtedy, już nie posiadasz, chociaż wiesz o Świecie o wiele więcej, niż 
Ja wtedy wiedziałam, to proszę: w Myślach wyciągnij rękę i zatrzymaj wskazówkę swego Zegara! Poczuj 
wolność!

Świat nie dlatego jest ważny, że ma CYKL, proces i Zegara tykanie… To niepotrzebna miarka! Każdy 
człowiek może się stać swym własnym rytmem, określając swój własny Życia czas.

Choć będziesz zerkać na Zegary, które są gdzieś postawione przez innych, nie musisz przywiązywać do 
nich aż tak wielkiej wagi! Nie przejmuj się każdą kartką, którą zrzucasz ręką z kalendarza. To nieważne!…

…Wolność polega na tym, że DAJESZ sobie CZAS na wszystko, że widzisz perspektywę Czasu 
przed sobą, że żaden Zegar, żaden Kalendarz Ciebie nie ograniczy…

…Miałam ogromne pragnienie… Całe Życie myślałam tylko o nim: by Moje Dziecko, to jedyne, które 
miałam na Ludzkim Świecie, nie zapomniało nigdy, że ma horyzont przed sobą…

MARIA

• Nowy czas, Nowy Rok to kontynuacja Dobrych wieści, choć wiele
  będzie się działo trudnych spraw na Ziemi.

• Nie wolno ludziom gloryfikować kataklizmów, zniszczeń! Nie wolno z tej Energii tworzyć ciemnego 
  Płomienia. Ciszą, którą w sobie czujesz, ugaś go, wzniecaj Ognie inne!

• Będzie dobrze! Ziemia przez te procesy przejdzie łagodnie.
• Będzie dobrze! W Sercach, w ciałach nasili się tęsknota za szczęściem, za życiem w zdrowiu.
• Będzie dobrze! Kolejne lata przyniosą zachwyt ludzi nad sensem życia.
• Będzie dobrze, gdy będziesz mądrze patrzeć na wszystkie sprawy, grozy nie przepowiadać, rozumieć  
  znikanie jednych, nowych powstawanie Struktur.
• Będzie dobrze, bo chcemy walczyć o to, co jest lepsze.
• Rok Nowy i kolejne lata to czas powszechnej dyskusji na temat, jaki jest sens Istnienia, życia.           ■

Fragmenty z książki pt.

 „O Miłości Nieba i Ziemi”
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Kurs internetowy Elżbiety Nowalskiej

Niwe lu j  swo je  b lokady! 
Ty najlepiej zadbasz o siebie, swoje życie. 

Jednym z powodów Twoich problemów, odczuwania wszelkiego rodzaju niemożności są blokady 
energetyczne – nie widać ich, a skutecznie utrudniają to, co powinno dobrze funkcjonować.

Blokady – to elementy, struktury, które utraciły połączenie, komunikację, wolę współpracy w nas, z nami, 
dla nas. Popełniamy błąd, nie reagując na powstawanie blokad w nas i w naszym życiu.

Brak reakcji = akceptacja.
Celem kursu jest:

* Przedstawienie źródeł powstawania blokad energetycznych w ciele, polu energetycznym człowieka, 
   na Mapie jego Życia.
* Zaprezentowanie wiedzy dotyczącej Mapy Życia człowieka, jej wizualizacja, praktyczne wnioski,  
   wyczuwanie płynącej i zablokowanej energii.
* Skłonienie do nieprzyjmowania roli swojego własnego kata, uświadamiania sobie martwych punktów  
   swojego życia, sposoby ich niwelacji.

   Program kursu:

Kurs jest prowadzony „na żywo”. Daty transmisji:

12.01. 2015 poniedziałek w godz. 2000 – 2130

14.01. 2015 środa w godz. 2000 – 2130

16.01. 2015 piątek w godz. 2000 – 2130

19.01. 2015 poniedziałek w godz. 2000 – 2130

21.01. 2015 środa w godz. 2000 – 2130

23.01. 2015 piątek w godz. 2000 – 2130

Łącznie – 9 godzin transmisji internetowej. Cena za uczestniczenie w kursie – 250,00 zł 

Zapisy – mwkursy@gmail.com z dopiskiem  kurs internetowy

1. Transmisja pierwsza: 
Jak powstają blokady energetyczne?
a. Źródła powstawania blokad, ich mechanizm.
b. Rodzaje blokad.
c. Wpływ blokad energetycznych na kondycję ciała.
d. Jak nie być swoim katem, agresorem?

2. Transmisja druga: 
Niwelowanie blokad energetycznych
a. Blokady w polu energetycznym, w ciele.
b. Na czym polega niwelacja?
c. Kodowanie w sobie jedności.

3. Transmisja trzecia:
Twoja Mapa Życia, jej aktualne funkcjonowanie
a. Co to jest Mapa Życia?
b. Rysowanie swojej Mapy Życia.

c. Co można wyczytać z Mapy Życia?
d. Praktyczne ćwiczenia.

4. Transmisja czwarta: 
Mapa Życia, jej funkcjonowanie
a. Niwelowanie energii na swojej Mapie Życia.
b. Wewnętrzny dialog – umiem, mogę czy nie?
c. Odkrywanie w sobie sił skutecznego kodowania.

5. Transmisja piąta: 
Walka, niegodzenie się na zaistniałą sytuację.
a. Jasna myśl, jasne uczucie – ich rola w życiu.
b. Uświadomienie sobie blokad = walka z nimi.
c. Walka energetyczna jako stosowanie praw 
niematerii w stosunku do materii.

6. Transmisja szósta:
Dyskusja, wnioski, pytania.
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„Przebaczenie nie jest mówieniem sobie, że nic się nie stało. To raczej 
próba życia z tym, co było. Okazuje się, że nie jest to trudne, jeśli 
stawia się akcent na teraźniejszość, nie gloryfikuje przeszłości. To, że 
o czymś z przeszłości pamiętasz, nie znaczy, że nie udało Ci się tego 
wybaczyć”.

Byk 
20.04 – 20.05

„Prawienie kazań powoduje odwrotny do zamierzonego skutek. Postaw 
na spokojną, rzeczową rozmowę, podczas której również słuchasz 
opinii swojego rozmówcy. Nawet jeśli masz poczucie posiadania racji, 
nie wypowiadaj jej od razu, autorytatywnie, bo nie zostanie przyjęta. 
Mistrz umie słuchać i mówić w sposób, który skłania do przyjęcia jego 
racji, a nie do ich odrzucenia”.

Baran
21.03 – 19.04

„W życiu wszystko może być, ale nie musi być. Uświadomienie sobie 
tego pomaga w życiu, uczy pokory. Nie zmienia to faktu, że warto jest 
marzyć, snuć plany, wizje na przyszłość. Za spełnione dziękuj sobie. 
Gdy jakieś się nie spełniają, nie obwiniaj siebie. Dostaniesz w swoim 
życiu tylko to, co naprawdę jest niezbędne dla Twojego realizowania 
się w nim, rozwoju”.

Bliźnięta
21.05 – 20.06

„Zawsze można powiedzieć, że ktoś czegoś nie potrafi, że ktoś był 
zbyt ufny, nie dostrzegał tego,co sam sobie budował przez lata… 
Zawsze można powiedzieć, że świat jest trudny, zły, że trzeba jakoś 
sobie z nim radzić. Dobrze wiesz, że nic samo się nie zrobi! Dojdź 
do zasadniczego wniosku – każdy sam odpowiada za swoje myśli 
i efekty, jakie one przynoszą. Pozwól innym konfrontować się ze 
swoją rzeczywistością, daj im większą przestrzeń samodzielnego 
sterowania swoimi sprawami. W razie potrzeby, sami się do Ciebie 
zwrócą o pomoc”.

Rak
21.06 – 22.07

„Mimo pochmurnych dni pamiętaj, że od chmur ważniejsze jest 
świecące za nimi słońce. Nie daj się zwieść pozorom – chwilowe 
nieporozumienie, problem, nie powinny odciągnąć Twojej uwagi od 
spraw najważniejszych, zasadniczych. Pamiętanie o nich wpłynie na 
niwelację wszelkiego zachmurzenia i nastąpienie pogodnego dnia”.

Lew
23.07 – 22.08

„Skazani na sukces do końca nie wierzą, że ich dotyczyć może 
to skazanie. To jeden z nielicznych wyroków, który przyjmuje się 
z radością. Sukces jest efektem Twoich wcześniejszych starań. 
Spodziewaj się go mimo, że nie dowierzasz, że może przyjść teraz, 
nie kiedyś, potem”.

Panna
23.08 – 22.09

„Siejąc puste ziarna, nie doczekamy się plonów. Wypowiadając puste 
słowa, bo bez pokrycia, trudno oczekiwać, że będą skuteczne. We 
wszystkim musi być siła, energia, która realizuje określony program. 
Zwróć uwagę na siłę wibracji tego, co mówisz i robisz. Rób z absolutną 
pewnością, że to trzeba wykonać. Mów z absolutną pewnością, że 
Twoje słowa odnoszą zamierzony cel”.

Waga
23.09 – 23.10

Przekazy   na   rok   2015



Myśliciel, nr 7 |    11

„Zło ludzie sami sobie fundują, przede wszystkim poprzez to, że 
wchodzą we wzajemną grę odbierania od innych i dawania innym 
przykrości. Warto nie wchodzić w niekończące się odbijanie tej 
samej „piłeczki” słownej, myślowej, czynu. Nawet mając w takiej 
grze dobre intencje, ani się obejrzysz, gdy zostaną zdominowane 
przez chęć wygrania takiej rozgrywki – dzięki zastosowaniu coraz 
mocniejszych ciosów”.

Skorpion
24.10 – 21.11

„Mądrość to umiejętność zareagowania w danej chwili na 
konkretną sytuację. Ona nie polega na znajomości ogromnej ilości 
faktów, wyuczeniu się schematów postępowania. Żeby mądrze 
improwizować w życiu, trzeba mieć do siebie zaufanie i odwagę 
sprawdzania tego zaufania do siebie w praktyce codziennego 
dnia. Odważ się na szybkie reagowanie, bez lęku o jego efekt”.

Strzelec
22.11 – 21.12

„Świat próbuje znaleźć sposób, receptę na wszelkie swoje 
dylematy. Ty też szukasz tej metody, recepty – głównie w sobie. 
Jednej na wszystko się nie znajdzie. Wyznacz, co teraz dla Ciebie 
jest najważniejsze ze wszystkich ważnych spraw. Od tego zacznij. 
Problemy trzeba rozwiązywać po kolei, systematycznie”.

Koziorożec
22.12 – 20.01

„Jest potrzeba budowania przez Ciebie energii, która jednoczy 
Ciebie z innymi ludźmi – z rodziną, znajomymi. Warto wzmocnić 
więzi, które, niestety, grożą zerwaniem. Energię jedności buduje 
się, rozmawiając z ludźmi nie o ich porażkach ale o sukcesach, 
doceniając przemianę, jaka w nich zachodzi. Pokaż, że jesteś 
kimś wymagającym bardziej od siebie, a nie od nich”.

Wodnik
21.01 – 19.02

„Ziemia jest tylko pretekstem, by wyraźniej zobaczyć Niebo. 
Problemy są pretekstem, by zastanowić się nad tym, co i jak 
aktualnie się robi. Inaczej ich nie traktuj. Gdy zweryfikujesz metody 
swojego działania, problemy same się rozwiążą. Materia pomaga 
doceniać niematerię – gdy docenisz swoje życie duchowe, materia 
nie będzie musiała zwracać na siebie Twojej uwagi”.

Ryby
20.01 – 20.03

Te przekazy są dla Ciebie podpowiedzią – sugerują, co warto wziąć pod 
uwagę, by rok 2015 był dla Ciebie szczęśliwym rokiem!
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Obraz dla Ciebie

Nowonarodzenie W.T.



Myśliciel, nr 7 |    13

Oferta Wydawnictwa MW
22 grudnia (poniedziałek) godz. 2000 – 2100 – wykład internetowy „Zaplanuj sobie przyszłość” na nowalska.pl
31 grudnia 2014 (środa) godz. 1900 – Bal Białej Energii – zabawa sylwestrowa 
Cena za bal – 100 zł/osoby. Miejsce – Sękocin k. Nadzarzyna

Rok 2015
1 – 2 – 3 stycznia (sobota) – warsztaty rozwoju duchowego, Hotel Leśna Polana Sękocin k. Nadarzyna
Koszt udziału w warsztatach – 300 zł/os. Zgłoszenia – mwkursy@gmail.com lub tel. 602 489 649

4 stycznia w godz. 2000 – 2100 – wykład internetowy na www.nowalska.pl, 
pt. „Warto niwelować swoje ograniczenia”

12 stycznia – początek kursu internetowego pt. „Niweluj swoje blokady!”
Transmisje prowadzone „na żywo” od 2000 do 2130. Daty transmisji: 12.01;  14.01;  16.01;  19.01;  21.01;  23.01
Zapisy – mwkursy@gmail.com Koszt uczestniczenia w kursie – 250,00 zł.

13 stycznia – Warszawa, spotkanie autorskie, wykład pt. „Nowa Energia – 2015”. W godz. 1800 – 2000. 
Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście, ul. Polna 7a, II piętro, mała sala. Wstęp – 20 zł.

17 lutego – Warszawa, spotkanie autorskie, wykład pt. „Nie bądź dla siebie katem”. W godz. 1800 – 2000. 
Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście, ul. Polna 7a, II pietro, mała sala. Wstęp – 20 zł.

21 – 22 lutego – Warszawa, warsztaty dwudniowe rozwoju wewnętrznego, początek o godz. 1000, Hotel Hera 
Warszawa ul. Belwederska 26/30. Cena – 250,00 zł. Zgłoszenia – mwkursy@gmail.com lub tel. 602 489 649

7 – 8 marca – Warszawa, warsztaty dwudniowe oraz „Wieczór przy Kominku Złotej Energii” (plus zabawa!)
Hotel Leśna Polana Sękocin k. Nadarzyna. Cena – 300,00 zł.

17 marca – Warszawa, spotkanie autorskie, wykład pt. „O rozumieniu współczesnego świata”.
W godz. 1800 – 2000. Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście, ul. Polna 7a, II piętro, mała sala. Wstęp – 20 zł.

7 kwietnia – Warszawa, spotkanie autorskie, wykład pt. „Jak wspierać siebie, swoje szczęście?”. 
W godz. 1800 – 2000. Wstęp – 20 zł. Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście, ul. Polna 7a, II piętro, 
mała sala.

24 kwietnia – 1 maja – planowany wyjazd do o. Pio, szczegóły później.

12 maja – Warszawa, spotkanie autorskie, wykład pt. „Energia roślin a Ty”, w godz. 1800 – 2000. Wstęp – 20 zł.
Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście, ul. Polna 7a, II piętro, mała sala.

9 czerwca – Warszawa, spotkanie autorskie, wykład pt. „Nowa Energia – 2015” 
W godz. 1800 – 2000. Wstęp – 20 zł. Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście, ul. Polna 7a, II piętro, mała sala.

Naucz się masażu energetycznego, promienisto-wirowego, który u osoby masowanej 
ujednolica przepływ energii w całym ciele, pobudza pracę organizmu, wprowadza w nim harmonię.

Zwróć się do osób posiadających uprawnienia uczenia i wykonywania tego masażu:

1. J. Orzechowski   .  .  .  .  .  .  Kraków  .  .  .  . tel. 730 043 592
2. H. Metryka . . . . . . Ostrowiec Św.  .  .  .  . tel. 606 337 321
3. I. Jagiełło  . . . . . . Biała Podlaska  .  .  .  . tel. 605 855 562
4. E. Markiewicz . . . . . . Warszawa  .  .  .  . tel. 601 812 775
5. M. Orzelska . . . . . . . . Warszawa  .  .  .  . tel. 518 093 838
6. E. Kułakowska . . . . . Warszawa  .  .  .  . tel. 501 005 265
7. M. Kowalska . . . . . . . Warszawa  .  .  .  . tel. 731 657 888

8. A. Podmiotko   .  .  .  .  .  . Warszawa  .  .  .  . tel. 501 503 367
9. E. Rychlewska . . . . . . Katowice  .  .  .  . tel. 692 095 934
10. A. Łukaszewska  .  .  . Katowice  .  .  .  . tel. 512 354 157
11. E. Siedlecka . . . . . . Włocławek  .  .  .  . tel. 606 941 369
12. M. Moderska   .  .  .  .  . Włocławek  .  .  .  . tel. 605 541 880
13. A. Drozd . . . . . . . . . . . . Kraków  .  .  .  . tel. 12 421 73 72
14. A. Górska.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Kalisz  .  .  .  . tel. 609 997 772
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Biznes TV
Zakres tematyczny
● Gospodarka
● Społeczeństwo
● Finanse
● Technologie
● Kariera
● Motoryzacja
● Świat

Biznes TV
Zakres tematyczny
○ Zdrowie
○ Uroda
○ Moda
○ Kulinaria
○ Fitness
○ Podróże
○ Pasje
Relax TV
Zakres tematyczny
○ Kultura
○ Rozrywka
○ Sport
○ Życie gwiazd
○ Czerwony Dywan
○ Imprezy

Możliwości współpracy

➢ Lokowanie produktów w produkcji filmowej

➢ Spoty reklamowe

➢ Relacje z wydarzeń firmowych i imprez

➢ Zamieszczanie reklam

➢ Banery reklamowe

Bloki tematyczne

☐ Biznes TV

☐ LuxStyle TV

☐ Relaks TV

Kontakt
Osoba do kontaktu:

Anna Kalata

E-mail: anna@kalata.pl

Tel. +48 602 626 628

Kalata MEDIA sp. z o.o.

ul. 1 Maja 17B

05-860 Płochocin

E-mail: kontakt@kalatamedia.pl

Tel: +48 22 292 61 20

Fax: +48 22 731 62 61
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Nagrania internetowego kursu E. Nowalskiej 
pt. „Twoje wewnętrzne zdrowie”

Kurs prowadzony w formie treningu energetycznego 
– każda płyta zawiera 10 nagrań, do odsłuchania 
przez 10 dni. Dostępne są nagrania części 1, 2, 3 
kursu. Cena jednej płyty – 123 zł.
Zamówienia: nowalska@wp.pl

Płytę z oryginalnymi 
nagraniami przekazów 
z warsztatów na Rodos

pt. „Wyprawy Duchowe 
Rodos”

 Cena – 25 zł.

Nagranie kursu
internetowego

 „Jak się nie starzeć?”
Cena – 25 zł.

www.nowalska.pl 
informacje o działalności, projektach, wydanych książkach Elżbiety Nowalskiej.



Te o r i a 
Je d n o ś c i

W załączeniu do Myśliciela

przesyłamy Państwu pierwszy odcinek książki internetowej 

pt. Teoria Jedności.

Kolejne odcinki książki będą ukazywały się 

w przyszłym roku, 

jako bezpłatna publikacja internetowa.

Następne odcinki Teorii Jedności znajdą się 

w kolejnych wydaniach Myśliciela.

Elżbieta Nowalska

Str. 16
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Te o r i a 
Je d n o ś c i

Elżbieta Nowalska

Książka internetowa w odcinkach
Warszawa  2014 rok

Odcinek 1
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Od 1993 roku odbieram teksty przekazów. 
Opublikowałam je w 20 książkach, nagrałam na 
wielu płytach. Zawierają one ogromny materiał 
informacyjny, emocjonalny. Przeprowadziłam 
wiele kursów internetowych omawiających po-
szczególne zagadnienia poruszane w tej teorii. 
Zorganizowałam wiele spotkań autorskich, 
podczas których odpowiadałam na pytania 
związane z treścią przekazów.

Od samego początku te przekazy nazywane są „Myślą Warszawską” – systemem 
myślowym na temat życia i innych wymiarów naszego Istnienia, który powstał 
w okolicach Warszawy.

 Zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy będą w stanie, zechcą przeczytać wszystkie 
opublikowane przeze mnie przekazy. Wiele osób twierdzi, że ich po prostu nie 
rozumie... Chcę o nich opowiedzieć w sposób przystępny. Postanowiłam publikować 
w odcinkach w internecie książkę pt. Teoria Jedności. Będzie to moja opowieść 
o „Myśli Warszawskiej”.

Zapraszam do czytania kolejnych odcinków opowieści o nas, naszym życiu 
i naszym wiecznym staraniu się, by być w JEDNOŚCI.

Elżbieta Nowalska 

„Teoria Jedności” – książka internetowa w odcinkach. Pierwszy odcinek ukazał 
się w grudniu 2014 r.
Grafika: Krzysztof Wasylów
Zdjęcia: ze zbiorów własnych
Wydawca: Ośrodek Informacyjny i Wydawnictwo MW ©
05-500 Piaseczno, skr.poczt. 32
tel. 602 489 649
mail: nowalska@wp.pl

Jeśli chcesz otrzymywać kolejne odcinki tej książki na swoją pocztę mailową, 
wpisz swój adres w formularz znajdujący się na stronie www.nowalska.pl

Książka jest przeznaczona do darmowego rozsyłania drogą elektroniczną.
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Powiedzenie
„Jesteś polem energetycznym”

zmienia diametralnie
sposób myślenia człowieka o sobie.

I o to chodzi, by go zmienił!
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Wszystko, co Istnieje, jest ogromnym, wielopłaszczyznowym i wieloproce-sowym 
polem energetycznym. W jego skład wchodzą mniejsze, różnie zbudowane pola 
energetyczne, mające różnorodne  kody, programy. O jakiej energii mówimy? Czy 
o energii kinetycznej, jądrowej, cieplnej? 

Nie, mówimy o energii będącej strukturą wciąż zmieniających się, wiecznie 
połączonych ze sobą myśli i uczuć, które cały czas są w ruchu, wykonują ogromną 
pracę, by istnieć, rozwijać się, komunikować z innymi. Wiemy niewiele o tych 
procesach, choć w nas przebiegają.

Przez wieki głównie uczymy się poznawać świat materialny. Nowy wiek przynosi 
coraz więcej dowodów na istnienie sił, struktur, bez których materia po prostu 
nie istnieje. Poznajemy prawa niematerii, doszukujemy się w nich sił rządzących  
materią. Wzrasta liczba osób umiejących wyczuć, nawet zobaczyć to, co jest 
niewyczuwane, niedostrzegane przez innych. Coraz odważniej próbujemy stosować 
w stosunku do materii te niematerialne prawidłowości, obserwujemy efekty ich 
działania. Marzy nam się, by pomogło to poprawić jakość i długość życia, wyjść ze 
schematów, do których przywykliśmy. Dlatego należy  poznawać wszelką dostępną 
człowiekowi wiedzę na temat tego, co w gruncie rzeczy rządzi wszystkim i wszędzie 
– Osobowościowego Pola Energetycznego.

Prowadzone są badania nad najmniejszymi cząstkami Istnienia, jednak 
ogromnym źródłem wiedzy na ten temat są również obserwacje poczynione 
przez ludzi, poprzez ich wrażliwość. Taka wiedza znajduje się również w tekstach 
przekazów – w informacjach odbieranych z przestrzeni niematerialnej, nazywanej 
też przestrzenią duchową. Źródło takie najczęściej jest traktowane z przymrużeniem 
oka, bo nie da się go zbadać ludzkimi kategoriami myślenia. 

Na tej wiedzy bazuję, pisząc tę książkę.

Okazuje się, że do niematerii trzeba podejść zupełnie inaczej
bo rządzi się zupełnie innymi prawami, zasadami,
bo, mając wgląd w prawdę, omija kreowane przez nas nieprawdy,
bo nie chce podporządkować się naszemu schematycznemu myśleniu,
bo preferuje wolność, samodecydowanie o sobie. 

Człowiek jest polem energetycznym. 
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Sceptyczne podejście do przekazów bierze się z niemożności udowodnienia, 
z jakiego źródła pochodzą, i czy w ogóle pochodzą z innej przestrzeni istnienia? 
Przecież mogą kreować się w głowie osoby je odbierającej. Myślę, że są to 
zarzuty powierzchowne, bo nie prowadzą do skupienia się nad merytorycznym 
przyjrzeniem się  informacjom w nich zawartym. Ważniejsze jest źródło informacji 
czy informacja?

Wiemy, że przez otaczającą nas przestrzeń i nas samych przepływa wciąż wiele 
fal służących do transmisji obrazu, dźwięku. Nie widzimy ich, ale gdy włączymy 
skonstruowane do ich odbioru urządzenia, są odbierane (radio, telewizja, telefon). 

Nasze myśli i uczucia, czyli my, też są nadajnikiem takich fal. Niestety, nie 
stworzyliśmy jeszcze urządzeń odbierających je, tłumaczących – na przykład 

Od ponad 20 lat piszę, mówię teksty przekazów. Zawsze 

świadkiem tego jest liczne grono ludzi. Nie ma w tym magii, 

czarów. Jest po prostu kontakt myślowy i uczuciowy, 

w efekcie którego słyszę słowa tworzące wykład na 

temat wszystkiego, co nas dotyczy. Nie muszę się do 

tego kontaktu specjalnie przygotowywać, kreować 

swojego nastroju poprzez zasłanianie okien, 

zapalanie świec itp. Właściwie w każdej sytuacji, 

gdy nastawię się na odbiór tego kontaktu, 

jestem w stanie powiedzieć przekaz. Nigdy 

nie zdarzyło mi się powiedzieć w ten sposób 

czegoś nielogicznego, bezwartościowego.

Przekazy od kogo?

Umiemy nadawać i odbierać fale elektromagnetyczne o pewnych zakresach 
częstotliwości, ale nie tylko takie zakresy funkcjonują we wszechprzestrzeni! 
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w  przypadku tych niesłyszanych uchem, niewypowiedzianych ustami. Nie 
umiemy też zbadać, jak daleko mogą te fale docierać, jaki mają wpływ na materię 
itp. Nie wiemy też, czy istnieją we wszechświecie cywilizacje, które umieją odebrać 
naszą energię, czy jesteśmy dla nich w ogóle widoczni, dostrzegalni!

Zawsze tak jest, że jeśli się czegoś nie spróbuje, nie ma się szansy dowiedzieć, 
jaki to ma smak. Obawy przed komunikowaniem się z nieznanym dyktowane są 
lękiem przed dotknięciem złego. Nie byłoby rozwoju cywilizacji, gdyby ludzie nie 
odważali się przekraczać pewnych wytyczonych przez swoją współczesność granic. 
Sądzę, że sensownym miernikiem jakości wszystkiego jest, jak człowiek z tym się 
czuje, czy w przedziale czasowym wychodzi mu to na dobre, czyli buduje przestrzeń 
bezpieczną, a jednocześnie intensyfikującą rozwój. Odrzucanie czegokolwiek, 
również efektu przekazów energetycznych, bez takiej refleksji jest zamykaniem 
sobie drogi poznawczej.

Wszystko, co do nas dociera, jest weryfikowane przez nasz system wartości, 
poziom wrażliwości, praktykę. Nie jest powiedziane, że inne formy życia muszą 
posiadać taki sam jak my, albo niższy, poziom rozwoju. Jeśli jest on wyższy od 
naszego, to inne formy życia, gdy zechcą komunikowania się z nami, muszą 
zastosować znany nam system komunikacji, inaczej się nie zrozumiemy. My 
w  poznawaniu wszechświata skupiamy się na istniejącej w nim materii. A jeśli 
istnieją formy życia nieposiadające tego, co rozumiemy jako materię? 

Zapewne podania na temat niezwykłych Postaci Duchowych, które zobaczyli 
kiedyś ludzie, są efektem uzyskania z nimi połączenia, komunikacji  dzięki 
zaistnieniu odpowiednich warunków – choćby wejścia człowieka w odpowiedni stan 
duchowy. O takich wizjach, widzeniach zawsze ludzie opowiadali. Dla widzącego 
takie Postacie było oczywiste, że przewyższały ludzi poziomem swojego rozwoju, 
możliwości. Z jakiegoś powodu taka komunikacja miała miejsce, z jakiegoś powodu 
urywała się. Może nie byliśmy na nią gotowi? Czy teraz jesteśmy?

By nawiązać komunikację z „tamtą” Przestrzenią Istnienia, ludzie stosowali 
najróżniejsze metody. Dziś powstają nowe, inne. Zmienił się poziom rozwoju ludzi, 
więcej czują, na więcej zwracają uwagę, i co ważne, nie boją się tego. Ba, nawet 
wiele robią, by uzyskać taki bezpośredni  kontakt z tym, co nazywa się innym 
wymiarem Istnienia, niematerią. Stosują różne praktyki duchowe to ułatwiające, 
po prostu, poszerzają zakres fal możliwych przez siebie do odbierania, coraz lepiej 
transformują je na zrozumiałe przez siebie słowa. Poszerzają przestrzeń rozumianą 
przez swoją świadomość.

Może we wszechświecie funkcjonuje coś, czego nie zobaczymy, a co możemy  
po prostu poczuć?
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Autorzy przekazów póki co nie pragną być definiowani przez swój wygląd, 
energetyczny rodowód. Chcą zaistnieć w naszej świadomości poprzez wartość 
energetyczną – myślową, uczuciową, którą nam przekazują.

Co to jest przekaz?
Nie ograniczajmy słowa „przekaz” do mistycznego kontaktu, w którym nie do 

końca wiadomo, z kim on ma miejsce.

Jeśli otaczają nas różnorodne fale elektromagnetyczne, to każda z nich przekazuje 
określony zasób informacji o sobie, swoim stosunku do rzeczywistości. Wszystkie 
przekazują sobie te informacje i mają prawo je odbierać od innych. Przekazem 
jest spojrzenie, mowa, milczenie, natężenie dźwięku, sposób zachowywania się, 
ubierania, intensywne wyrażanie intencji itp.

Nauczyliśmy się odbierać zestawy informacyjne od konkretnych osób, miejsc, 
przedmiotów. Definiujemy nimi te osoby, miejsca, przedmioty. Ale poprzestanie na 
takiej płaszczyźnie komunikowania się byłoby zamykaniem oczu na inne, które 

Przekazem jest wszystko, co uczestniczy  
w jakimkolwiek procesie komunikowania się. 

Teksty przekazów inspirują, są impulsem 
pobudzającym do myślenia, do rozwoju. 
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również uczestniczą w procesie komunikacji energetycznej. Tajemniczo o tych 
przestrzeniach mówi się, że są one częścią składową Energii Istnienia.

W każdej komunikacji ważną rolę odgrywa zarówno jej nadawca, jak i odbiorca. 
Rzecz polega na nawiązaniu połączenia, zwróceniu na niego uwagi, nauczeniu się 
sposobu przekazywania informacji itp. W przypadku ludzi jeden drugiego uczy 
systemu komunikowania się ze sobą, tego, który wypracowany został przez ludzi na 
przestrzeni wieków.

Wiemy, że w komunikowaniu się innego wymiaru Istnienia operuje się myślo-
kształtami, wizjami, obrazami, natężeniem fal. Takiej informacji  nie wyłuszczy 
się człowiekowi jednym zdaniem, można o niej napisać całą książkę i nadal ma się 
wrażenie, że jeszcze jej się w całości dobrze nie oddało.

Cały czas ludzie osiągają coraz wyższe poziomy swojej wrażliwości. Dzięki temu 
są w stanie wyjść poza zakres standardowo odbieranych przez ludzi sygnałów 
energetycznych. Stają się doskonalszymi odbiorcami tych fal, tłumaczami, 
a jednocześnie chcą sami coraz efektywniej je z siebie emitować. Dla wielu jest to 
zupełnie niezrozumiałe, szczególnie wtedy, gdy mocno trzymają się wyuczonych, 
racjonalnych sposobów komunikacji międzyludzkiej.

Przekazem jest to, co wzbudza w odbiorcy odczucia, myśli, inspiruje, wprowadza 
w stany duchowe, zapoczątkowuje potok myśli, uczuć, słów. Dlatego odbiorca 
przekazu jest przekonany, że coś rodzi się w nim bez jego wysiłku intelektualnego, 
samoistnie, poza jego świadomą kreacją. Nie jest jednak ten odbiorca marionetką 
w rękach nadawcy przekazu – w trakcie odbierania lub po odebraniu przekazu 
cały czas, równolegle zachowuje swój tok myślowy, dyskutuje z treścią odebraną 
w drodze takiej komunikacji. Odbiorca może tekst przekazu odrzucić albo wziąć 
go pod uwagę.

Zawsze zależy nam na komunikowaniu się z osobowościami, które są w stanie 
przekazać nam nowy zasób informacji, wzmocnić nas, wskazać sposób poradzenia 
sobie ze wszelkimi niemożnościami, które nas aktualnie dotyczą. Szukamy takich 
ludzi, miejsc, przedmiotów, również źródeł spoza naszej świadomej przestrzeni 
życia. Do takiej należy tzw. inny wymiar Istnienia, Świat Duchowy, Energetyczny. Są 
to wymiary jeszcze trudno dostępne dla naszej bezpośredniej z nimi komunikacji. 
Jednak zawsze w historii rozwoju cywilizacji ludzkiej o takich kontaktach mówiono, 
starano się je nawiązywać, czczono je.

W przypadku innych przestrzeni, tych poza Ziemią, nigdzie nie jest powiedziane, że 
komunikacja musi odbywać się dokładnie tak, jak ludzie ją wymyślili. 
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Dlaczego chcemy się komunikować

z tym i tamtym światem?

Z prostego powodu, mamy w sobie zakodowaną tendencję do budowania 
jedności, potrzebę posiadania poczucia, że jesteśmy z innymi w jednym kręgu 
Istnienia. Okazuje się, że odnosimy sukces w swoim Wiecznym Istnieniu, gdy ten 
krąg jest coraz większy, zawiera coraz większą ilość stałych, splecionych ze sobą 
połączeń. W trakcie życia tworzymy je w relacji z ludźmi, zwierzętami, roślinami 
oraz Postaciami, o których wiemy, że funkcjonują poza materią, są Osobowościami 
z innych zakresów i częstotliwości Bycia. Nazywamy je swoimi Opiekunami, 
Aniołami lub w ogóle ich nie nazywamy, tylko mówimy o nich, że są kimś z Nieba.

Nie jest arogancją rozwijanie w sobie możliwości komunikowania się z kimś, kto 
jest poza funkcjonowaniem w materii. Jesteśmy ciekawi innych poglądów, punktów 
widzenia swojej rzeczywistości, wiedzy na temat wszechświata, innych form 
myślowo-uczuciowych. W przekazach wprost stwierdza się, że uparliśmy się szukać 
we wszechświecie innych form materii, oglądać, jak jest z materii zbudowany. 
Poznawanie wszechświata powinno się dokonywać równolegle jeszcze innym 
sposobem – poprzez nawiązywanie relacji, komunikacji uczuciowej. Aby ona mogła 
dojść do skutku, musimy wyzbyć się lęku przed taką komunikacją, nie doszukiwać 
się w niej agresora, umieć nastrajać się wewnętrznie na fale, o których dziś możemy 
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Powiedzieć, że wynikają ze zbliżonego do ich systemu wartości. Mówimy o nim, 
że jest pozytywnym myśleniem, gloryfikacją dobra, miłości. Oni nazwali go 
Prawami Godności Istnienia.

Człowiek, odbierając przekaz energetyczny od Postaci z przestrzeni innych niż 
ziemskie, ma w gruncie rzeczy do operowania tylko jedno narzędzie ten kontakt 
weryfikujące – to, jak się w nim czuje, co on wnosi do jego życia, jakie przynosi 
treści poznawcze. Nawet odczucie, zobaczenie Postaci Duchowej nie jest w tym 
przypadku koronnym argumentem na tak lub nie dla tego przekazu. Nie da się 
ukryć, że na tym etapie naszego rozwoju, i tak niezwykłe jest dla nas, że możemy 
być takich przekazów odbiorcami.

Wszystko wskazuje na to, że powinniśmy nauczyć się komunikowania na zupełnie 
innych falach, niż to robimy teraz! By tak się stało, człowiek musi przejść wewnętrzną 
transformację, osiągnąć wyższe poziomy swojego wewnętrznego rozwoju – wyjść 
ze swoich schematów, poczuć i zdefiniować siebie systemem wartości pozbawionym 
wszystkiego, co utrudnia współbycie, zrozumieć swoją przynależność do struktur 
wiecznie istniejących, docenić Istnienie. Bez takiej wewnętrznej transformacji nie 
zmienimy jakości życia na Ziemi, w swoich rodzinach, również nie będziemy żyć 
długo i szczęśliwie.

Potrzebne nam są przekazy pomagające dokonać w sobie i wokół siebie takiej 
transformacji – od ludzi, od Osobowości i Źródeł, które chcą i mogą z nami dialog 
na taki temat nawiązać.

Mimo rozwoju urządzeń technicznych ułatwiających ludziom komunikowanie się 
z innymi, nasz świat ma ogromne problemy z komunikacją,

 nie umiemy  komunikować się sami ze sobą, z bliskimi,
 z przestrzenią, w której żyjemy. 
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Jesteśmy polem energetycznym
Uświadomienie sobie, że jesteśmy określonym, niepowtarzalnym polem 

energetycznym, zmienia diametralnie sposób naszego myślenia o sobie. To niemal 
początek wewnętrznej rewolucji! Po takiej tezie zaczynamy zastanawiać się nad 
jakością i siłą naszych uczuć, myśli – czy tworzą nasze skuteczne pole energetyczne, 
jak ono wygląda na tle innych, co możemy zrobić, by lepiej  współpracowało 
z naszym ciałem itp. Coraz bardziej bierzemy pod uwagę, że kondycja naszego pola 
energetycznego ma wpływ na nasze teraźniejsze i przyszłe życie.

Pada pytanie, jak operować swoimi myślami i uczuciami, by być zdrowym, 
szczęśliwym człowiekiem? Słowo „energia” przestaje nam się kojarzyć tylko 
z prądem, zaczynamy zastanawiać, się jakie są w nas źródła ją wytwarzające!

Co wiemy o budowie pola energetycznego?
Pole energetyczne składa się z cząstek, które są po prostu wiecznymi wirami, 

które funkcjonują od nieskończoności po nieskończoność. Te wiry, najdrobniejsze 
cząstki, mogą istnieć samodzielnie, ale z jakiegoś powodu chcą wchodzić 
w połączenia z innymi – budują jedność. Co o nich wiemy?
•	 ich	siła	wynika	z	nieustającego	ruchu,
•	 struktury	powstałe	w	efekcie	ich	łączenia	się	z	innymi	też	są	cały	czas	w	ruchu,
•	 wirujące	 cząstki	myśli	 i	 uczuć	niemal	przeplatają	 się	 ze	 sobą,	przenikają	przez	

siebie, tworzą najróżniejsze struktury,
•	 wiry	 energetyczne	 cały	 czas	 przesyłają	 sobie	 informacje,	 negocjują	 je,	 coś	

wzmacniają, coś niwelują, z czymś się łączą lub likwidują połączenia. W efekcie 
powstaje ich wspólny kod, globalna informacja, która dotyczy całego utworzonego 
przez nie systemu,

Energia, pole energetyczne
to Osobowość, ktoś, coś, co myśli, czuje, struktura zajmująca sobą określoną 

przestrzeń, posiadająca jakąś siłę, poziom wibracji, częstotliwość, samostanowienie 
o sobie, starająca się skutecznie funkcjonować, komunikować z innymi, operująca 
swoim systemem  wartości, w oparciu o niego podejmująca decyzje. Jest połączona 

z materią na jakiś czas lub funkcjonuje poza nią.
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•	 wiry	 energetyczne	 występują	 na	 Ziemi	 i	 we	 wszechprzestrzeni,	 tam	 tworzą	
galaktyki, układy, konstelacje,

•	 im	szybciej	wiruje	wir,	z	tym	większą	jest	w	stanie	komunikować	się	przestrzenią,	
tym większą osiąga siłę, która skorelowana jest z lekkością jego funkcjonowania, 
dobrą kondycją,

•	 wiry	wbrew	pozorom	nie	wirują	tylko	w	jedną	stronę,	bezkolizyjnie	dokonuje	się	
w nich wirowanie jednocześnie, bezkolizyjne w prawą i lewą stronę,

•	 sedno,	środek,	nieskończoność	rdzenia	każdego	wiru	ma	połączenie	z	do	końca	
niesprecyzowanym źródłem. W przekazach nazywa się je Białą Energią, Energią 
Istnienia,

•	 wir	połączony	jest	systemem	komunikowania	się	z	nieskończoną	ilością	innych	
wirów, struktur,

•	 poziom	 wibracji	 wiru	 to	 nic	 innego	 jak	 możliwa	 do	 osiągnięcia	 przez	 niego	
częstotliwość wewnętrznej pulsacji,

•	 wiry	łączą	się,	dobierają	na	zasadzie	wspólnoty	celu,	podobieństwa	osiągniętego	
statusu funkcjonowania,

•	 wiry	rezygnują	z	wcześniej	utworzonych	połączeń,	gdy	są	one	zdezaktualizowane,	
przeszkadzają, obciążają ich aktualną kondycję,

•	 rodzaj	 połączenia,	 jaki	 tworzą	 wiry,	 daje	 w	 efekcie	 to,	 co	 odbieramy	 jako	 coś	
płynnego, twardego, miękkiego, widocznego lub niewidocznego,

•	 wiry	reagują	na	docierające	do	nich	fale	elektromagnetyczne,
•	 każdy	wir	energetyczny	może	mieć	inny	kod	wewnętrzny,	inny	program	i cel,
•	 wir	jest	wieczny,	bo	nie	dotyczy	go	czas,
•	 wiry	 są	 zainteresowane	nowym,	doskonalszym	kodowaniem	siebie,	przekazują	

sobie wieści o osiągniętych, sprawdzonych, możliwych dla nich poziomach 
funkcjonowania,

•	 wiry	łączy	coś,	co	istnieje	w	ich	sednie…	Ono	jest	niewyobrażalną	dla	nas	drogą	
do Energii Istnienia.
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Wszystko jest zbudowane z wirów. Ziemskie żywioły są wirami, wszechświat ma 
budowę wirowych struktur. Taka energia jest inna od tej, do której przywykliśmy 
– powstaje w wirach jako efekt ich łączenia się ze sobą, nie traci swojego dorobku 
energetycznego, już zbudowanych przez siebie połączeń, jest przesyłana na odległość, 
dociera do celu bez strat energetycznych, docierają do niej informacje poprzez 
kanały połączeń, jakie posiada. Nasze myśli i uczucia są energią, funkcjonują 
w systemie globalnych połączeń, który nazywany jest Energią Istnienia.

Każdego pole energetyczne jest utworzone z niezliczonej ilości wirów, całe  też 
jest wirem. Znajduje się w nim wszystko, co poznaliśmy w procesie inkarnacji, i nie 
tylko. Jesteśmy efektem niekończących się doświadczeń, przemyśleń, przeżyć. Dziś 
jesteśmy tacy, a nie inni dzięki temu, co do tej pory zrozumieliśmy, poczuliśmy. 
Będziemy inni, doskonalsi, gdy poczujemy i zrozumiemy więcej. Nasza energia 
zmienia, się gdy umie utożsamiać się z coraz doskonalszym systemem wartości, 
skuteczniejszej stosować swoją siłę, wchodzić w coraz silniejsze więzi komunikacyjne 
itp.

Celem każdej energii jest wygrywać, nie przegrywać. Wygrywa pole energetyczne 
funkcjonujące w sposób optymalny w aktualnym kontekście swojego życia. Ono ma 
wygrywać samo ze sobą, doskonaląc się, osiągając spokój wewnętrzny, harmonię, 
maksymalnie uruchamiając swój potencjał, mając coraz lepszą komunikację 
wewnętrzną i zewnętrzną.

Gdy wieki temu rodziliśmy się na Ziemi, mieliśmy zdecydowanie mniejsze 
i słabiej funkcjonujące pole energetyczne od dzisiejszego. A wszystko dzięki temu, 
czego nie lubimy – konfrontowaniu się z materią, różnorodnymi energiami. Wciąż 
uczyliśmy się szukać jedności, łączyć, bronić, odnajdywać pasujące do nas cząstki 
energetyczne, wchodzić z nimi w splecenie. Wciąż się tego uczymy: budowania 
jedności na wielu płaszczyznach, gloryfikowania części wspólnej, tego co nas łączy, 
nieskupiania się na tym, co nas różni.

Koniec części pierwszej


