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KONWENT OTWARTEGO SERCA 

 
HISTORIE LUDZI Z GWIAZD 

TĘCZOWE PLEMIĘ WOLNYCH LUDZI 
 

 

 

Historia spisana przez: 

Ewę Ziółkowską i Joannę Burdzińską 

 

 

Ewa: Chciałam dziś opowiedzieć historię o tym 
jak rozpoczęła się inicjatywa organizowania 

Konwentów Otwartego Serca i jaka jest intencja 
tych spotkań bo czuję, iż jest to ważne. 
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Dziesięć lat temu – zostawiłam korporację 
i z Przyjacielem Andrzejem Sękiem wsiadłam do 
samochodu, pakując ze sobą wszystkie instru-
menty (misy, gongi, flety, dzwoneczki przeróżne) 
oraz cały sklep nepalski jaki wtenczas prowadzi-
liśmy i wyruszyłam w podróż w nieznane z inten-
cją Miłości, Czystości Serca, połączenia z naturą, 
życiem, pięknem, tworzeniem, odnajdywaniem 
najpiękniejszych talentów Duszy. Andrzejku poja-
wiłeś się, jak czarodziej na zawołanie na facebo-
oku, iż szukam instrumentów do grania – od razu 
ofiarowałeś mi cały sklep wierząc, że wiem co 
mam z tym zrobić. Zaufałam pakując się w jedną 
walizkę – wyszłam z domu i pojechałam z Tobą              
w nieznane. Bo Dusze ludzi z Gwiazd zawsze się 
rozpoznają, nie potrzebują spotkań i randek wie-
loletnich – po prostu jaśnieją na swej drodze by 
siebie wybrać i razem zrealizować piękne rzeczy 
w materii. 

Jeździliśmy po całej Polsce pukając do 
szkół jogi i uderzając w tybetańską misę oraz 
grając koncerty na gongach z wieloma pięknymi 
ludźmi. 

W ten sposób Mandala Dźwięku jaką malo-
waliśmy poprzez czyste wibracje muzyki Serca - 
łączyła pięknych ludzi w ich wspólnej ekspresji 
muzycznej, ruchu spontanicznym i wyrażaniu sie-
bie poprzez kolor, światło, dźwięk w tym boskim 
przedstawieniu życia.  
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Bo Niebo zawsze było w nas,  

a Gwiazdy nieśliśmy rozsypując 
je na naszej drodze… 
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Spaliśmy w samochodzie. 

Jedliśmy śniadania nad rzeką. 

Byliśmy jak szczęśliwe Dzieci pukające 
od drzwi do drzwi, kąpiące się w rzece 

nago i wyrażające niczym hipisi 
 czystą radość istnienia. 
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I tak trafiliśmy ze swym sklepem nepalskim 
i instrumentami do Joasi Burdzińskiej ze Studia 
Jogi Yam  w Poznaniu oraz Magdaleny Pulwickiej 
z Domu Dźwięku. Studio istniało już kilka lat,           
a Dom Dźwięku powstawał i pamiętam, jak dzieli-
liśmy się doświadczeniem z grania na misach – 
sprzedając instrumenty i kolorowe ubrania z na-
szego sklepu. 

 

Asia: Jestem osobą o ścisłym, matematycznym 
umyśle, po skończeniu studiów z Informatyki na 
Akademii Ekonomicznej pracowałam w bankach 
i dużych firmach informatycznych. Świat cyfr, ko-
dów, programów był dla mnie zrozumiały, ale 
pracując jako analityk dotarło do mnie, że po 
drugiej stronie są osoby, dla których ten język 
jest całkowicie niezrozumiały. Można powiedzieć, 
że zaczęłam pracować jako "tłumacz" z języka 
ludzkiego na język informatyków. Pisze o tym dla-
tego, że moja praca tłumacza, mam wrażenie, 
trwa cały czas. Ale teraz tłumaczę z języka ludzi, 
którzy jeszcze nie rozumieją czego pragnie ich 
dusza i w jaki sposób mogą ją zaspokoić na przy-
bliżenie ich w swoich poszukiwaniach kierunku                
i wskazaniu ludzi o Otwartych sercach, do któ-
rych mogą się udać po wskazówki dalszego od-
krywania swojej duszy i przeznaczenia. 
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Na ścieżkę rozwoju duchowego         
zawołała mnie joga.                             

To podążając tą drogą, odnalazłam 
medytacje, a w niej zaczęłam odnaj-

dować inny świat. świat energii, 
uczuć, empatii, zrozumienia innych                 

i samorozwoju.                                    
Okazało się , że zawołały mnie 

dźwięki, pędzel do malowania, potem 
taniec i ciągle coś mnie woła. 
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Jak podjęłam decyzję , że chcę uczyć 
jogi, to moje serce poczuło wielkie 

szczęście i radość, wówczas nie wie-
działam, że w ten sposób dusza daje 
znać, że jest się na prawidłowej dro-
dze, tej którą ona sobie zaplanowała 

schodząc na Ziemię. 
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No i popłynęło bardzo szybko podjęłam 
decyzję o otwarciu szkoły jogi i wszystko po pro-
stu płynęło. I tak oto gdzieś po 3 latach działania 
studia, jak już sama miałam ze 3 misy dźwiękowe 
napisała do mnie Ewa, że robią "mandalę 
dźwięku" jeżdżą po Polsce i chciałaby przyjechać. 
No i zaprosiłam Ewę i Andrzeja.  

Tak można napisać, że rozpoczęła się na-
sza wspólna podróż. Ewa całkowicie "odleciany 
wolny ptak" i Asia osoba, która "wyszła z korpo" , 
ale chcąca poczuć tą wolność i możliwość wyjścia 
ze schematów i programów, którymi była kar-
miona całe dotychczasowe życie.  

Nasze drogi przeplatały się, od czasu do 
czasu Ewa wpadała na koncerty do Poznania, 
najpierw z Andrzejem, potem z Jarkiem, potem 
pojawił się Michał na świecie, a my byliśmy ciągle 
w kontakcie. 

Ewa: Ludzie z Gwiazd i ich Dusze – wiedzą, 
czują w swym Świętym Sercu – to Piękne Połącze-
nie i wibrację, jaka połączyła nas w tamten dzień. 
Czułyśmy wszystkie od początku, że nasze Dusze 
Gwiezdne – strażnicy Czystości Serca na tej Ziemi 
– umówiły się ze sobą na to doświadczenie by 
pewnego dnia połączyć wszystkie zbudowane 
przez nas  miejsca, talenty, ekspresje i nasze 
umiejętności w całość stworzenia Nowej Ziemi              
w wibracji Pokoju i Prawdy. 
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Tworzymy od samego początku  
Świat oparty o kody światła, dźwięku  

– Wolności usypywania najpiękniejszej  
z Mandal Współtworzenia  

tego boskiego teatru życia. 
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I wszyscy jesteśmy najcudowniejszymi 
aktorami w tym teatrze boskim  

więc pamiętajmy o tym wyrażając  
codziennie wdzięczność za dar życia 

tu i teraz, gdy wybierzesz Miłość. 
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Powstanie Konwentu Otwartego Serca 

 

Ewa: Pewnego dnia po jednym ze wspól-
nych koncertów gongów i całonocnej pudży – sie-
dząc przy herbatce zrodził się w mej głowie po-
mysł – Konwentu Otwartego Serca, a Joasia od 
razu wiedziała, że to jest ważne. A jak znacie Jo-
asie to wiecie, że moc Materii ma we krwi więc 
szybko przystąpiliśmy do działań. Wraz Jarkiem 
Ziółkowskim – który stworzył wtenczas stronę in-
ternetową, ułożył z kryształów miejsce mocy, by 
zasilić ten projekt. Jestem Jarku ci wdzięczna za 
dar kryształów jaki mi dałeś oraz mądrość wspo-
mnień z innych cywilizacji jakie razem przemie-
rzaliśmy ucząc się tego, iż nasze życie jest wielo-
wymiarowe a istoty z innych cywilizacji są obecne 
wśród nas. 

Asia: Przy herbatce po koncercie, na wpół 
przytomni rozmawiamy, a Ewunia z głową pełną 
pomysłów rzuca hasło, a może zróbmy festiwal. 
Chwila zastanowienia... , czemu nie, w końcu mam 
przestrzeń w Studio. Burza mózgów, aby wymyślić 
nazwę i powstał Konwent. No i znowu to było to, 
byliśmy na dobrej drodze, popłynęło. 
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Ewa: Ten Konwent powstał dzięki naszej 
różnorodności i miłości jaka nas połączyła od 
początku. Zawsze wiedziałyśmy, że Jesteśmy so-
bie bliskie a nasze uzupełniające się talenty skła-
dają się na całokształt tych pięknych spotkań                
z ludźmi Otwartych Serc. 

 

Asia przypominała mi, abym trzymała się 
Ziemi – bo wizje jakie miałam od początku do-
piero teraz mogą w Pełni lśnić – dzięki naszej kon-
sekwencji działań, uszanowaniu swych talentów, 
wzajemnym szacunku, lojalności wobec siebie 
nawzajem i pracy  w jakiej uczyłyśmy się jako Ko-
biety Mocy zarządzać energią – która składa się 
na trzymanie pola naszych intencji w czystości           
i prawdzie oraz nieustraszoności – bo każdy jest 
inny, każdy funkcjonuje na różne sposoby i po-
trzebuje innych  technik, narzędzi czy warszta-
tów. Zatem każdy mógł podczas organizowanych 
tu spotkań znaleźć coś dla siebie i rozwinąć swój 
potencjał, uwierzyć w swoją moc, talent i znaleźć 
w sobie odwagę by wcielić w życie swe piękne pro-
jekty. 

Podczas tych spotkań uczyliśmy się inte-
grować aspekty naszych ziemskich i gwiezdnych 
doświadczeń łącząc pracę z umysłem z polem 
otwartości Serca, harmonizując ciało i Duszę, by 
nareszcie nauczyć się Kochać ponad wszelkie 
podziały i iluzje oddzielenia – wyznaczając przy 
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tym jasne i konkretne granice łącząc Ducha i Ma-
terię, to co Męskie i Żeńskie z Radością Szczęśli-
wego Dziecka cieszącego się tym co robi z całego 
swego Serca.  

 

Ewa: Wystarczyło jak kochająca Matka Zie-
mia zorganizować przestrzeń dla zaistnienia 
tego boskiego spotkania Przyjaciół  dzielących 
się podczas tych spotkań swymi najjaśniejszymi 
darami. Spotkania podczas Konwentu Otwar-
tego Serca   dotyczyły  np. aspektów  uzdrawiania 
rodu, warsztatów pracy z kobiecością, kręgów 
dla mężczyzn, spotkań z agnihotrą, technik roz-
woju wyższych potencjałów mózgu i aktywacji ge-
niuszu, spotkań z kryształami, by dawać innym 
przykład jak można poprzez pracę z energią le-
piej się czuć, ładniej wyglądać , radzić sobie w ży-
ciu, odnajdywać swoje powołanie i talent oraz re-
alizować się w zgodzie z tym czego pragniesz               
w Sercu. 

Podczas konwentów Otwartego Serca zaw-
sze bawiliśmy się jak Szczęśliwe Dzieci doświad-
czając tej lekkości dzięki zajęciom tańca sponta-
nicznego, jogi radości, klasycznej jogi, tańczyli-
śmy jogę, spotkań dotyczących pracy nad rela-
cjami jakie budujesz  w swoim życiu poprzez czu-
cie siebie i innych, poprzez mądrość i współod-
czuwanie oraz świadomość naszego połączenia 
gdy wyrażamy siebie  - wsłuchując się w to co po-
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między nami – niesie swą Mądrość i Szczęście. Bo 
każda relacja i każde takie spotkanie to sposób 
na to by lepiej usłyszeć siebie i innych ludzi, bar-
dziej być, odczuwać, coraz mocniej błyszczeć tą 
mocą – którą wszyscy Prowadzący Spotkania 
Przyjaciele – zarażali uczestników naszych spo-
tkań. Na konwentach Otwartego Serca nie bra-
kowało koncertów mis i gongów, pracy z odde-
chem, zajęć aktywacji w ramach slow joggingu, 
spotkań z podróżnikami zwiedzającymi bez-
kresne krainy Duszy, zajęć z numerologii by obli-
czyć różne ciekawe konfiguracje zapisów uro-
dzeniowych, spotkań z duchową ekonomią, ma-
sażu shiatsu, dotyku, zajęć dotyczących zdro-
wego odżywiania a nawet spotkań dotyczących 
bretarianizmu czyli odżywiania światłem. 

Spotkania dotyczyły też organizacji na-
szego życia na ziemi poprzez budowę ekowiosek 
i osad na całej ziemi, organizację życia w mia-
stach i budowy złotych miast według świętej geo-
metrii, pracy z kodami dźwięku i światła, prak-
tycznym wykorzystaniu i wcieleniu w życie zarzą-
dzania nowymi energiami diamentowej świado-
mości jaką wspólnie tutaj budujemy. Te spotka-
nia to tak naprawdę przygotowanie do życia na 
Ziemi na nowy sposób oraz reorganizacja 
wszystkiego w nas co już nie pasuje do nowej, 
pięknej wersji rzeczywistości jaką wybrały nasze 
Gwiezdne Dusze 
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Asia: A co najważniejsze, plan konwentu 
zawsze tworzyła nam „przestrzeń", to ona pode-
słała mam osoby, które były na konwencie i to ich 
tematy, ich energia tworzyła główny nurt kon-
wentu. Co ciekawe, zaobserwowałam, że jeżeli 
ktoś nie był z nami spójny, to różne sytuacje nie 
pozwalały mu wziąć udziału w konwencie. Dla nas 
jako organizatorów na początku to był problem, 
ale nauczyliśmy się, że wśród naszych uczestni-
ków, są tak interesujące cudowne osoby, że to 
one podejmowały pałeczkę i prowadziły zajęcia.  

Często i do takiego stopnia, iż w kolejnych 
spotkaniach Konwentu Otwartego Serca – ci, któ-
rzy byli najpierw uczestnikami stawali się prowa-
dzącymi kolejne zjazdy. 

 

Ewa: Już wtedy intencja wspólnego Przed-
stawienia – była w polu tej energii więc, jak dyry-
genci w orkiestrze czasem stojąc z boku – patrzy-
łyśmy, jak ludzie przybywający na spotkania od-
najdywali swój własny dźwięk czasem krzycząc, 
szukając po omacku – by nareszcie rozpoznać 
siebie i usłyszeć innych – współgrając już razem 
w jednej orkiestrze tej Mandali Wielowymiaro-
wego Spotkania Cudownych i Mądrych Ludzi. Je-
stem Wdzięczna za Was. Jestem Wdzięczna za 
Moc Światła – dzięki któremu widzę ten żar, ogień 
zaangażowanie w ten wspólny projekt każdego            
z was. A powiem wam, że to dopiero początek bo 
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wizja jest jasna i odsłania się gdy jesteśmy                 
w Prawdzie, puszczając każdy stary schemat za-
pisany w umyśle uwarunkowania. 

 

Obserwowaliśmy z Joasią i Jarkiem – jak ta 
mądrość, uśmiech i moc pojawia się w Sercach             
i Umysłach osób, które uwierzyły na nowo w sie-
bie, odzyskały swą pamięć gwiezdną o swym 
pięknie i niepowtarzalności – a nasze przedsta-
wienia i ekspresje duszy zawsze jaśniały tym 
Ogniem i żarem – tą pasją i tą wizją odczuwania 
tego co na tej Ziemi z Nieba zrodzone niesie naj-
czystsze wartości Prawdy i Szczęścia o tym jak 
wiele dostaliśmy darów od życia i jak dużo mo-
żemy tutaj dla siebie zrobić. 
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Wszyscy jesteśmy różnorodni w swej 
ekspresji i sposobie wyrażania się,  

bo taki jest plan naszej Duszy. 
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Nie możemy być tacy sami – jeden  ma wię-
cej żywiołu ognia, inny wody, powietrza czy ziemi. 
To tak, jakbyś do kociołka miłości wrzucał różne 
przyprawy – potrzebujesz wiedzieć w jakiej pro-
porcji danie będzie wyśmienite. I wtedy takie jest! 
Oh i to jest to, o co chodzi – o smakowanie życia 
w zachwycie i byciu obecnym i uważnym na to co 
się wydarza. Tu pokłon znów dla Joasi – nauczy-
łaś mnie Siostro wprowadzić Ducha w Materię                 
i wiesz kochana, że po to tutaj przyszłam. 

 

Asia: Ewa nauczyła mnie, że „szalone po-
mysły" realizowane z czystą intencją przeradzają 
się w cudowne wydarzenia. Podzieliliśmy się intu-
icyjnie zadaniami. Ewa dzwoni, rozmawia, rozpo-
znaje ludzi, a ja robię sobie robotę organiza-
cyjną i od czasu do czasu czuję i mówię Ewie, że 
dany temat, osoba do Mnie nie przemawia. Sza-
nujemy swoje odczucia i zawsze dochodzimy do 
porozumienia. 

Ewa: Czuję, że nauczyliśmy się siebie ko-
chani, a dzięki pięknym spotkaniom gwiezdnych       
i ziemskich ludzi, zintegrowaliśmy wszystkie te ży-
wioły w sobie przywracając dzięki naszym bliskim 
spotkaniom tę równowagę, jakiej tutaj wszyscy 
się uczymy. 
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Asia i Ewa: Chciałybyśmy Kochani wszyst-
kim Prowadzącym zajęcia w ramach Konwentu 
Otwartego Serca dziś podziękować – oddać na-
leżyty szacunek i uznanie za wieloletnią współ-
pracę , niezłomność waszych pięknych działań             
i inicjatyw jakie tworzycie czasem napotykając na 
wiele trudności i barier – bo bycie Niezłomnym             
w działaniu czasem wymaga ogromnej samody-
scypliny, mądrości i pracy by to co ma znaczenie 
dotarło do Serc ludzi za zasłoną mroku iluzji              
i dumy umysłu. Dziś dzięki wam, nam wszystkim ta 
zasłona niewidzenia siebie nawzajem opada, bo 
mówimy jednym głosem – widzimy siebie, a nasza 
Miłość ma Moc. 

Wielkie podziękowania dla naszych wolon-
tariuszy, którzy zjawiali się z pomocną dłonią, po-
magali każdy na miarę swoich zdolności. Bez 
nich nie byłoby możliwe zorganizowanie takiego 
przedsięwzięcia. 

Ewa: I ta historia się tu nie kończy. 

Asia: Takie spotkania będą trwać, bo ludzi 
o otwartych sercach jest coraz więcej i ludzi, któ-
rzy pragną odkryć swój sposób na podążania tą 
drogą jest coraz więcej. A gdzie najlepiej poznać 
te drogi, ścieżki, przesmyki, brody, autostrady, 
gwiezdne mosty?  

Oczywiście na Konwencie Otwartego Serca. 



E-book powstał w intencji szerzenia miłości i wspólnego doświadczania                 
z okazji Konwentu Otwartego Serca 2022. 
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Z kolejnym dniem otwierają się  
nowe przestrzenie i możliwości, które 

rozwijają, pozwalają dostrzec:  
o co w tym chodzi. 
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