
KONWENT OTWARTEGO SERCA 
 

OPIS INICJATYWY 
  

Dziesięć lat temu, pracując z kryształami, od-
czytałam w swojej Duszy  wiadomość. Mówiła o Uświę-
ceniu Serca i podążaniu Drogą Miłości. Codziennie 
wydeptywaną w zaufaniu drogą Współtworzenia Raju 
na Ziemi w  wibracji prawdy, piękna, błogosławień-
stwa, czystości, zaufania, współodczuwania, pokory, 
wdzięczności, wybaczania, odwagi i harmonii. Wszyst-
kie te cnoty serca widniały na tablicy u Asi w studio 
jogi Yam. 
 

ŚWIĘTE I OTWARTE SERCE 
DROGĄ MIŁOŚCI I ZROZUMIENIA 

 
Wraz z Joasią Burdzińską i  Jarosławem Ziół-

kowskim rozpoczęliśmy projekt  łączenia ludzi po-
przez wymianę talentów, umiejętności i wiedzy podno-
szącej świadomość  naszych relacji na Ziemi, naszego 
współtworzenia Tęczowego Płomienia – pięknych ludzi 
dzielących się swą pasją, zachwytem, radością i chę-
cią budowania bliskich przyjacielskich relacji opar-
tych o zaufanie, bezpieczeństwo i chęć współpracy              
w wielu dziedzinach – nauki, sztuki i edukacji. 
 

Tam gdzie Otwarte Serce – nie zabrakło muzyki 
a koncerty gongów, mis kryształowych, didgeridoo, 
bębnów, fletów. Usypywały mandalę dźwięków natu-
ralnych wibracji, opartych o wyższe częstotliwości 
światła odbudowując struktury krystaliczne w na-
szych ciałach, aby znów rozmyć się w ciszy, zniknąć 
poza umysłem i pokazać jeszcze głębiej drogę Uświę-
conego Serca. 
 



Każdy z nas na tej drodze najpierw potrzebo-
wał narobić wiele hałasu lub zniknąć w sobie, aby po-
czuć wszystkie stany emocji, myśli i czucia siebie. Aby 
siebie odnaleźć w każdym z ludzkich aspektów swych 
łatwiejszych i trudniejszych momentów w życiu Czło-
wieka na Ziemi. Tylko tak możliwa jest Miłość – pozwo-
lić sobie być, czuć i doświadczać w bezpiecznym gro-
nie Przyjaciół Miłości. To otulenie zawsze towarzy-
szyło organizacji naszych spotkań. 
 

Wtenczas w ciszy, słysząc już siebie, mogliśmy 
usłyszeć innych, aby współtworzyć razem nasz Raj. 
Nasza Mandala Dźwięku to lata spotkań z wieloma 
pięknymi ludźmi, tworzącymi swoje przedstawienia te-
atralne, muzykę, sztukę, taniec, arcydzieło malarskie 
tysiąca usypywanych obrazów sztuki artystów biorą-
cych udział w tych spotkaniach ludzi Otwartych Serc. 
Do dziś wzruszam się, gdy odczuwam wasze serca                
w moim sercu. Czuję naszą Boską Pieśń i symfonię ży-
cia, daleko wybiegającą poza tymczasowe zasłony                
i ograniczenia naszych umysłów. 
 

Życie jest wieczne, bo spotkaliśmy się jako lu-
dzie na Ziemi, aby nareszcie uhonorować w sobie swą 
Boskość. Przez wiele lat stawaliśmy się świadkami tego 
rozwoju i wzniesienia do tej Boskości – jakie dokony-
wało się na naszych oczach, gdy ludzie poprzez roz-
wój swych pasji odnajdywali w sobie harmonię, ra-
dość, odwagę do dalszych działań, aby w kolejnych la-
tach z uczestników  konwentu stać się pionierami No-
wej Ziemi. Prowadziliście swoje niepowtarzalne zaję-
cia: tańca, śpiewu, wielu form ezoteryki, duchowej eko-
nomii, budowy ekologicznych wiosek, zdrowego stylu 
życia, ruchu spontanicznego – harmonizacji ciała                
i umysłu, aby usłyszeć siebie w pełni i kochać mocniej, 
prawdziwiej i piękniej. 



Wydarzenia te miały ułatwić ludziom zmianę 
matrycy opartej o częstotliwości lęku (zapisów w struk-
turach węglowych naszego ciała) w kryształową wi-
brację serca oraz zapisanych w pamięci struktur 
kryształowego ciała kodów światła, dźwięku pozwala-
jących nam odzyskać pamięć o naszym boskim po-
chodzeniu na Ziemi i zapisach 46 helis DNA do jakich 
mamy dostęp, gdy aktywujemy geniusz naszych serc. 
 

Projekt Konwentu Otwartego Serca to inicja-
tywa wskazująca drogę rozwoju naszego Geniuszu 
poprzez ukazanie nam wszystkim talentów jakimi dys-
ponujemy, aby urzeczywistnić pełnię naszego istnie-
nia na Ziemi – jako Wcielonych Mistrzów Nowej Ener-
gii, jakiej zarządzaniem mamy obecnie dzielić się z in-
nymi ludźmi, by pokazać im drogę wyjścia poza za-
słonę mgły zaplątania, jakie ma miejsce w umysłach, 
które śpią, boją się czasem, czy zwątpią. To tylko mgła. 
W Sercu Najjaśniejszym ta mgła znika, a cel naszego 
Spotkania na Ziemi nabiera wielkiego Sensu. 
  

Wszyscy umiłowani przyjaciele, jesteście po-
trzebni i tak samo ważni i wyjątkowi, a wasza wielolet-
nia praca podczas Konwentów Otwartego Serca ma 
olbrzymie znaczenie – ponieważ Mandala naszych 
Serc tyle razy rozmyta kolorem, łączy się w każdym               
z nas jak w Tęczowym Płomieniu Prawdy, gdzie wszyst-
kie barwy odbija już najjaśniejszy czysty kryształ na-
szej Mądrości. Dziękuję wam Kochani, że widzimy się      
w sobie nawzajem i jesteśmy dla siebie najpiękniej-
szym darem Miłości na naszej drodze życia. 
  
 
Sophia – Ewa , Asia , Jarek oraz Przyjaciele 
 


