
E-book powstał w intencji szerzenia miłości i wspólnego doświadczania                 
z okazji Konwentu Otwartego Serca 2022. 

Patronat: Wydawnictwo Ezooneir | www.ezooneir.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jestem Anna. 
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ANNA. To piękne uniwersalne imię, jedyne, które 
spodobało się mojej mamie, gdy była ze mną                
w ciąży, wybrałam sobie sama. 

Zostałam poczęta 29 września w Święto Ar-
chanioła Michała, który służy na Niebieskim Pro-
mieniu Woli Bożej, ochrony i absolutnej, nieza-
chwianej  wiary w Boga. Jest to Pierwszy Promień 
Światła. Jego bliźniaczym płomieniem jest Ar-
cheia Wiara. Jest również znany, jako Anioł Wy-
zwolenia, gdyż uwalnia strumienie życia z ludz-
kiego stworzenia swoim mieczem Niebieskiego 
Promienia.  

 
Ale po kolei.  
 
Moje przyjście na Ziemię w tym wcieleniu 

było dość dramatyczne i naznaczone presją cza-
su,  ale udało mi się złapać pierwszy oddech i po-
zostać w ciele. Są Dusze, bardzo wyczekiwane 
przez Matkę Ziemię, aby się tutaj inkarnowały, 
jednak często wchodzenie tych Dusz w materię 
jest trudne i ciężkie.  Pierwsze miesiące życia były 
zarówno dla mnie, jak i mojej mamy wyzwaniem, 
bo musiałam nosić specjalną szynę, aby moje 
nogi – wyrwane ze stawów biodrowych podczas 
akcji ratunkowej po porodzie – mogły wrócić na 
swoje miejsce. Jednak już w 14-tym miesiącu życia 
sama zaczęłam biegać, bo nie chodziłam, tylko 
od razu biegałam. Najpierw na palcach,  a potem 
już normalnie. Mama karmiła mnie piersią przez 
11 miesięcy. 
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Wychowywałam się na wsi, otoczona przyrodą, 
stawami, drzewami, w Widłach dwóch wielkich 
rzek – Wisły i Sanu. Miałam zawsze to, co było mi 
niezbędne do życia, czyli przestrzeń, przyrodę,           
a w niej spokój. Od dziecka zawsze, gdy było mi 
źle, szłam nad staw do drzew. Głównie były to to-
pole, sosny i brzozy i tam mówiłam „do siebie”, 
uwalniałam emocje i podziwiam piękno natury, 
słuchałam śpiewu ptaków, rechotu żab, trzepotu 
skrzydełek ważek i motyli.  
 

Wspinałam się na największe topole w oko-
licy i na wierzchołku drzewa czułam się jak ptak – 
wolna i szczęśliwa. Czując wiatr we włosach i pa-
trząc w błękit nieba, tęskniłam za Domem, który 
był w moim Sercu, ale wówczas ta tęsknota była 
jeszcze zagadką, niezrozumiałym bólem za 
czymś, co wtedy myślałam, że utraciłam, a co 
tylko zostało ukryte w moim sercu na jakiś czas. 
 

Moi rodzice posiadali gospodarstwo rolne, 
uprawiali rolę, mieli zwierzęta. Żyli zgodnie z cy-
klami przyrody. Wiedzieli kiedy siać zboże, sadzić 
warzywa, a kiedy pora zbierać polny. Zima była 
czasem „odpoczynku od pola”, ale zwierzętami, 
których mieliśmy wiele, trzeba było opiekować się 
cały rok.  
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Uwielbiałam spędzać czas z końmi. Szłam 
do stajni, głaskałam je, przytulałam i śpiewałam 
piosenki.  
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Godzinami mogłam przesiadywać z kotami, któ-
rym mama zawsze dawała świeże mleko prosto 
od krowy, rano i wieczorem. Nie przepadałam za 
mlekiem, ale kotki owszem.  
 
Mieliśmy też kury, króliki,  
świnki, pieski, kaczki,  
świnki morskie, gołębie  
i inne zwierzęta.  
Uwielbiałam z nimi przebywać  
bardziej niż z ludźmi,  
bo one zawsze kochały  
bezwarunkowo i cieszyły się  
każda chwilą.  
Nie potrzebowałam słów,  
po prostu czuliśmy siebie.  
 
 
 
Po co Wam o tym wszystkim  
opowiadam?  
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Ponieważ Matka Ziemia  
– Gaja była mi bliska od zawsze.  

Przyroda wołała mnie, a ja mogłam 
godzinami spacerować i biegać po 
polach,  w zachwycie i radości. Jeść 
owoce prosto z drzewa czy z krzaka, 

chodzić boso po trawie, ziemi, wodzie. 
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Kocham Słońce  
i jego ciepłe promienie,  
ale i noc rozświetloną  

bilionami gwiazd.  
Czułam, jak jestem połączona              

z Niebem i Ziemią, ze Słońcem,  
Księżycem, planetami, gwiazdami  

i całym Wszechświatem. 
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Wychodziłam nocami do sadu 
lub nad staw i patrzyłam                     

w gwiazdy.  
Czekałam, aż ktoś przyleci              
i zabierze mnie z powrotem               

do gwiazd, do domu. Czułam,              
że tam jest mój prawdziwy Dom. 
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Kochałam Przyrodę, Ziemie i moja rodzinę, 
ale nie czułam się rozumiana przez bliskich. By-
łam bardzo wrażliwą dziewczynką, a rodzice zaw-
sze byli zapracowani. Jednak była też we mnie 
odwaga i waleczne Serce, gdy potrzeba było sta-
nąć w czyjejś obronie. Zawsze broniłam słab-
szych, taka już była moja natura.  

Uwielbiałam też spędzać czas w garażu 
taty i tworzyć nowe rzeczy z tego co, akurat zna-
lazłam. Sama zrobiłam swój plac zabaw i robiłam 
różne użyteczne rzeczy trochę jak Dzwoneczek             
z bajki. Byłam bardzo kreatywna, twórcza, a po-
mysły same wpadały mi do głowy.  

Jako nastolatka wyrażałam się poprzez pi-
sanie wierszy, krótkich bajek czy opowiadań, ale 
też poprzez malowanie, taniec i śpiew. Pisanie 
wierszy to była moja rozmowa z Duszą. Kiedy pi-
sałam co czuje, uwalniałam emocje i oczyszcza-
łam umysł. Gdy czytałam napisany wiersz, widzia-
łam już sprawy z innej perspektywy, wracał spo-
kój i przychodziły olśnienia.  

Wtedy jeszcze nie miałam nikogo z kim mo-
głabym szczerze porozmawiać o tym, co czuje, co 
myślę jakie pytania wciąż zadaje, ale odpowiedzi 
nie przychodzą. Było tak wiele pytań we mnie 
typu: Kim Jestem? Po, co tu Jestem? Jaki jest mój 
Cel? Dlaczego tak trudno jest mi czasami żyć na 
Ziemi? 

Duszka te pytania ubrała w wiersz, który 
powstał, gdy byłam na wakacjach w USA w wieku 
19 lat.  



E-book powstał w intencji szerzenia miłości i wspólnego doświadczania                 
z okazji Konwentu Otwartego Serca 2022. 

Patronat: Wydawnictwo Ezooneir | www.ezooneir.com 

 

Bez odpowiedzi 
 
Kim ja jestem,  
Kim ja byłam, 
I Kim będę później? 
 
Czy na świecie już tym żyłam? 
Czy w tych miejscach kiedyś byłam? 
Czy swą szansę raz straciłam? 
 
Wiem, że los mój wciąż się zmienia,  
wiem jak ciężko przetrwać dzień. 
Bardzo trudno jest mi odkryć  
dokąd zmierzam, gdzie mój cel. 
 
 
Czy Bóg daje nam dar życia 
tylko jeden raz,  
czy być może we wieczności  
wciąż powtarza czas? 
 
31.08.2000 r. 
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Nastał czas, kiedy miałam 17 lat, że waka-

cje zaczęłam spędzać za granicą. Nie był to jed-
nak tylko odpoczynek, ale też praca. W podróż 
do Włoch zabrała mnie moja Chrzestna Matka 
(siostra taty), która była mi bardzo bliską Duszą  
i tak naprawdę, tylko z nią mogłam rozmawiać             
o wszystkim, co mi w Duszy gra: jak temat reinkar-
nacji, zaświatów, innych cywilizacji itp. 
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Miejsce, w którym przebywałyśmy było nad 
samym morzem Tyrreńskim na południu Włoch               
i było przepiękne, magiczne. Dla mnie było to 
miejsce za jakim Dusza tęskniła. Klimat śródziem-
nomorski, przepyszne owoce, jedzenie. Rodzinny 
styl życia Włochów, długie rozmowy przy stole, 
ale też czas spędzony na spacerach po plaży, 
tańce na plaży i cieszenie się życiem. Języka na-
uczyłam się raz dwa, bo zawsze podobał mi się 
język włoski, jak również hiszpański. „Ti Amo”, co 
oznacza „Kocham Cię”, po włosku brzmiało tak 
pięknie, jak najpiękniejsza melodia. Po prostu raj.  

 
Obecnie czytając książki Andromedianki  

Weroniki Dąbrowskiej odkryłam, że TIAMO to 
pradawna część Gai istniejącej w Galaktyce An-
dromedy, gdzie jeszcze pozostały pradawne ko-
smiczne prawa miłości między istotami. (przypis 
Andromedianki Tom I – Weronika Dąbrowska).  

 
W tamtym nastoletnim czasie byłam dwa 

razy we Włoszech, raz w Ameryce Północnej i raz 
w Niemczech. Można powiedzieć, że zbierałam 
cząstki  Duszy, bo bardzo często miałam uczucie 
deja vu, że już tu kiedyś byłam, tylko w innym cza-
sie.   

Z perspektywy czasu widzę, jak wszystko 
zawsze było bosko zaplanowane, jak byłam pro-
wadzona przez Sama Siebie (można powiedzieć 
tą z przyszłości) lub przez moje Wyższe Ja. Oczy-
wiście zawsze czułam obecność Istot Anielskich 
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oraz Mistrzów Wniebowstąpionych, a najbliższym 
memu Sercu i Duszy jest Jezus, Jego Matka Ma-
ryja oraz Maria Magdalena.  

Mieszkałam z rodzicami na wsi, a kościół 
był obok. W każą niedziele, ale i w tygodniu, cho-
dziliśmy do kościoła. Słuchając czytań z Ewange-
lii, wiele razy czułam w Sercu , że coś mi się tu nie 
zgadza. Wychodząc z kościoła nie czułam spo-
koju, tylko przychodziło jeszcze więcej pytań bez 
odpowiedzi.  

Było we mnie poczucie winy za śmierć Je-
zusa na krzyżu, jak u każdego chrześcijanina. 
Maria Magdalena była nazwana prostytutką, co 
w podświadomości stworzyło mi kolejne pro-
gramy.  Wszystko to jednak było potrzebne              
w doświadczeniu Duszy, aby przypomnieć Sobie 
Kim Jestem w Prawdzie. 
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Energia 
 
Energią jest cały świat, 
kosmos, bezkresny wszechświat, 
wszystko co na zewnątrz  
i wewnątrz nas. 
Każda roślina, rzecz, żywe 
stworzenie energią promieniuje,  
przetwarza ją, przekazuje. 
A człowiek? 
to ciało eteryczne,  
energia w materię wcielona 
na wyższym poziomie wibrująca  
z Najwyższym Źródłem połączona. 
Możemy ją uzupełniać  
uniwersalną miłością,  
pozytywnymi myślami,  
dobrocią, współczuciem,  
wdzięcznością. 
Lecz także łatwo ją stracić  
momentami zwątpienia,  
złością, gniewem,  
chciwością i zwykłą  
ludzką zazdrością. 
 
Bądźmy więc świadomi  
tego, iż jesteśmy  
cząstką wszystkiego,  
energią w ciało wcieloną  
ku doskonaleniu zrodzoną. 

 
29.11.2006r. 
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Odpowiedzi zaczęły do mnie przychodzić, 

kiedy przeczytałam książkę „Niebiańska Przepo-
wiednia” Jamesa Redfielda. Było w niej o tym, 
czym jest energia i jak ją wznosić, jak podnosić 
swoje wibracje, by żyć w Miłości i Pokoju. Zaczę-
łam wtedy praktykować widzenie Aury drzew i ro-
ślin, bo w przyrodzie mogłam się wyciszyć i zre-
laksować umysł, aby móc widzieć więcej. Potem 
było jeszcze wiele książek, które zawsze trafiały  
w moje ręce we właściwym momencie. Książki po-
rządkowały to, co czułam w sobie od zawsze. 
Przynosiły odpowiedzi na pytania, ale głównie 
wiedzę czerpałam z własnego czucia i doświad-
czenia, a reszta była tylko potwierdzeniem, że tak 
jest.  

 
W 2006r. zalogowałam się na forum Prze-

budzenie, gdzie uczestnikami były bliskie mi Du-
sze, z którymi czułam, jakbym znała się od zaw-
sze. Mówiliśmy jednym językiem i tworzyliśmy 
podwaliny pod Nową Ziemię. Były też spotkania 
na żywo, aby dopełniać to, co działo się w ener-
giach i uściskać się serdecznie. Już wówczas pi-
sałam artykuł o kolorach i koloro-terapii do ma-
gazynku, który wspólnie tworzyliśmy.  

W moich medytacjach zawsze były kolory. 
Tęczowe jasne Światło, co kiedyś wydawało mi się 
nieistotne, a nawet myślałam, że nie umiem me-
dytować, skoro nic do mnie nie przychodzi prócz 
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kolorów. Teraz wiem, że te kolory to Promienie, 
które mnie prowadzą.  

Każdy kolor to innych aspekt Źródła, jak 
różowy – Miłość i Miłosierdzie, zielony – uzdrawia-
nie, czy biały – czystość, niewinność.  

Teraz już wiem, że przyjmując, integrując             
i harmonizując wszystkie promienie w sobie, two-
rzymy Tęczowy Most z naszych ciał do Nowej Raj-
skiej Ziemi poprzez połączenie ze swoim Boskim 
Jam Jest.  

 
W latach 2007 – 2015 pracuję w sądzie, wy-

chodzę za mąż i przychodzi na świat nasza cór-
ka, która oczy ma po mamie.  

Gdy noszę pod sercem syna, przechodzę 
na zwolnienie, a potem urlop macierzyński i wy-
chowawczy. Zawsze wiedziałam, że dzieci potrze-
bują bliskości i obecności matki. Matka karmiąc 
piersią dziecko, karmi je sobą. Więź, która po-
wstaje w tym czasie między matka i dzieckiem, ale 
także między ojcem a dzieckiem, jeśli ojciec dba 
o bliskość ze swoim dzieckiem jest bazą na całe 
życie. Syn również ma moje oczy. Ja, córka i syn 
mamy błękitne oczy, które mają odcień nieba.  

Już teraz wiem, wszyscy jesteśmy z Gwiazd 
i mamy tu na ziemi piękne zadanie wspierać 
Matkę Ziemię w jej procesie przejścia do wyż-
szych wymiarów. Mąż jest naszym strażnikiem           
i opiekunem. Chroni nas i zapewnia bezpieczeń-
stwo w materii. Tak Dusze umówiły się zanim tu 
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przybyły i wszystko dzieje się z poziomu prowa-
dzenia naszych Dusz.  

Ale jak zaczęła się moja relacja ze Słońcem 
i Kodami Światła? 

Jest rok 2020 i czuje jak Słońce budzi się 
we mnie. W lutym biorę udział w wyzwaniu na fb, 
gdzie przez 14 dni mamy patrzeć w Słońce przez 
5, 10, 20 minut o wschodzie i zachodzie. Zaczynam 
wstawać o świcie  (chociaż , większość życia wsta-
wałam wcześnie) i patrzeć prosto w Słońce naj-
pierw 5, potem 10 minut, aż czuje, że mogłabym 
tak siedzieć i patrzeć coraz dłużej. Idąc na spa-
cer ma przy sobie telefon aby móc uchwycić pro-
mienie, które coraz bardziej dostrzegam. W tym 
czasie uczestniczę też w kursach i medytacjach, 
które łączą mnie z moim wewnętrznym Słońcem 
czyli czakrą splotu słonecznego. Od tej pory 
czuje jak Słońce mnie woła. Spędzam w polu 
Matki Ziemi tyle czasu ile tylko mogę. Bardzo 
dużo spaceruje po lasach i coraz bardziej się 
uziemiam. Jestem w tym pięknie prowadzona 
przez Duszę i dziele się zdjęciami w przestrzeni 
fb na moim profilu. Podczas, gdy wszystko na 
świecie zaczyna się zmieniać i wszędzie straszą 
największą globalną epidemią, ja pozostaje w ci-
szy serca i codziennie umieszczam zdjęcia z Ko-
dami Światła na moim profilu, by rozświetlać 
mrok i nieść ludziom  wiarę, nadzieje i miłość. Idę 
za tym , co czuje, co mnie woła i robię to , co spra-
wia mi radość i podnosi moje wibracje oraz wi-
bracje osób, które przyjmują Kody Światła.  
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Tak poznaję coraz więcej istot, które tak 
jak ja pozostają w pokoju, miłości  i zaufaniu oraz 
trzymają Światło i przestrzeń w tych „mrocznych” 
czasach. Dzięki temu Duszka coraz bardziej po-
kazuje mi po co tu Jestem i jaki jest cel moje in-
karnacji na Gai. Światło oczyszcza mnie, akty-
wują się kolejne nici DNA, ciało przechodzi trans-
mutacje z węglowego na krzemowe, bardziej lek-
kie i świetliste.  

Moja percepcja rozszerza się i zmienia się 
wszystko. Jestem już całkiem inna, narodziłam 
się na nowo w tym samym ciele i życiu, ale jednak 
Nowa Ja. Łącze się z moim Plemieniem Światła               
i układają się kolejne puzzle, wracają części Du-
szy i pra wiedza, która była we mnie od zawsze.  

 
Wiem już , że jestem Kapłanką Magii Ziemi 

i kotwiczę na Gai Kody Światła z wielu galaktyk. 
Przyszłam tu z innej linie czasowej, można by rzec 
z przyszłości, po to by wspierać Gaje i inne Dusze 
w procesie Wniebowstąpienia. Jestem Aniołem                
i Człowiekiem. Łącze to co boskie i to co ziemskie. 
Moją wewnętrzną nawigacją jest Miłość , bo tylko 
Miłość ma moc połączenia w Jedności całego 
stworzenia.  
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, 
I List do Koryntian 13:1-13 UBG 

 
 
Choćbym mówił językami ludzi i aniołów,             

a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź 
brzęcząca albo cymbał brzmiący.  

 
I choćbym miał dar prorokowania, i znał 

wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką wiedzę,             
i choćbym miał pełnię wiary, tak, żebym góry 
przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. 

  
I choćbym rozdał na żywność dla ubogich 

cały swój majątek, i choćbym wydał swoje ciało 
na spalenie, a miłości bym nie miał, nic nie zy-
skam.  

 
Miłość jest cierpliwa, jest życzliwa. Miłość nie za-
zdrości, nie przechwala się, nie unosi się pychą; 
Nie postępuje nieprzyzwoicie, nie szuka swego, 
nie jest porywcza, nie myśli nic złego; Nie raduje 
się z niesprawiedliwości, ale raduje się z prawdy. 
Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, wszystkiego 
się spodziewa, wszystko przetrzyma.  
 

Miłość nigdy nie ustaje. Bo choć są proroc-
twa, przeminą; choć języki, ustaną; choć wiedza, 
obróci się wniwecz.  
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Po części bowiem poznajemy i po części 
prorokujemy. Ale gdy przyjdzie to, co doskonałe, 
wtedy przeminie to, co jest cząstkowe. Dopóki by-
łem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, rozumiałem 
jak dziecko, myślałem jak dziecko. Lecz gdy sta-
łem się mężczyzną, zaniechałem tego, co dzie-
cięce.  

 
Teraz bowiem widzimy w zwierciadle, nie-

wyraźnie, ale wówczas twarzą w twarz. Teraz po-
znaję cząstkowo, ale wtedy poznam tak, jak je-
stem poznany. A teraz trwają wiara, nadzieja, mi-
łość, te trzy. Z nich zaś największa jest miłość.”. 
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Światło Miłości 
 
 
 
Odkryłam w sobie Światło,  
odkryłam w sobie Moc 
zawsze to było we mnie 
rozświeciłam ciemną noc. 
 
Dotąd żyłam w łańcuchach,  
które mnie krępowały 
teraz uwolniłam Ducha 
i zmienił się mój świat cały. 
 
Odkryłam swoją prawdę,  
Kim Jestem, jaki mam cel  
Energia Miłości płynie 
już nie powstrzymam jej.  
 
Zostanę tutaj z wami 
na pięknej Matce Ziemi 
by dzielić się  tym Światłem 
i rzeczywistość zmienić.  
 
14.09.2017r.  
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Tak poznałam Ewę - Sophiję Serce Ziemi, 
która poczuła, aby pisać tekst , który sam wypły-
wał z jej serca, gdy patrzyła na Kody Światła.  

Nasza pierwsza rozmowa telefoniczna 
była wzruszająca i magiczna. Odnalazłyśmy Sie-
bie w tej ziemskiej przestrzeni po wielu wciele-
niach oddzielenia.  

Popłynęło morze Miłości i pewność, że ra-
zem mamy współtworzyć książkę Kody Światła 
oraz jednoczyć ludzi w Świetle i Miłości. Jest te-
raz czas na Ziemi, gdzie bardzo ważną jakością 
jest współtworzenie w Miłości i każdy kto za tym 
idzie i łączy się z innymi, by współkreować w Mi-
łości, świetle, pokoju i radości zostaje pobłogo-
sławiony przez Źródłowe Wszystkiego co Jest.  
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Siła Słońca 
 
 

Pustka i przestrzeń we mnie się rozlewa… 
Tak bardzo chciałam iść w stronę Słońca! 
Szukam  go wszędzie, mojego Nawigatora 
myślałam, że odjadę Go kiedy będę szła 
w stronę Słońca, 
ale Jego tam nie ma, idę sama… 
Im więcej Słońca we mnie, tym bardziej  
widzę i czuję, że sama siebie oszukuję. 
Potrzebuje 3 Słońc, by ożywić swój Dom 
I droga prowadzi w nieznane,  
by odnaleźć części zapomniane. 
Idę, nie lękam się, bo moje Światło  
prowadzi mnie! 
Nie boje się już ciemności,  
nie boje się zgubić w nicości, 
bo wiem, że Serce Wszechświata 
prowadzi mnie… 
Nigdy nie byłam sama. 
Jestem ze Światła utkana,  
a Światło było, JEST i będzie 
i odnajdzie mnie wszędzie. 
Ten, kto ze Światła się rodzi 
… do Światła powróci. 

 
29.01.2021r. 


