


 
PRZEKAZY Z GWIAZD 

LUDZIE NOWEJ ZIEMI 
 
 
 
 
 
 
SPIS TREŚCI 
 
 
I. Konwent Otwartego Serca – narodziny           
Ewa M. Ziółkowska & Joanna Burdzińska 
 
II. Siła Słońca  
Anna Prokop 
 
III. Piękno Istnienia  
Bogu Miła Olin 
 
IV. Lśnij – rozświetlaj mrok  
Ezo Oneir 
 
V. Świadomi Partnerzy  
Izabela & Zbigniew Stecko 
 
VI. Psiaki w ZEN Tu i Teraz  
Zuzanna Rybarczyk 
 
VII. Afirmacje do medytacji  
Robert Mikado 
 



 
 
 
 
 

KONWENT OTWARTEGO SERCA 
 

OPIS INICJATYWY 
 

 
Dziesięć lat temu, pracując z kryszta-

łami, odczytałam w swojej Duszy wiadomość. 
Mówiła o Uświęceniu Serca i podążaniu 
Drogą Miłości. Codziennie wydeptywaną                  
w zaufaniu drogą Współtworzenia Raju na 
Ziemi w wibracji prawdy, piękna, błogosła-
wieństwa, czystości, zaufania, współodczu-
wania, pokory, wdzięczności, wybaczania, 
odwagi i harmonii. Wszystkie 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 
Ziółkowskim rozpoczęliśmy projekt łączenia 
ludzi poprzez wymianę talentów, umiejętno-
ści i wiedzy podnoszącej świadomość na-
szych relacji na Ziemi, naszego współtworze-
nia Tęczowego Płomienia – pięknych ludzi 
dzielących się swą pasją, zachwytem, rado-
ścią i chęcią budowania bliskich przyjaciel-
skich relacji opartych o zaufanie, bezpie-
czeństwo i chęć współpracy w wielu dziedzi-
nach – nauki, sztuki i edukacji. 

Tam gdzie Otwarte Serce – nie zabra-
kło muzyki a koncerty gongów, mis kryształo-
wych, didgeridoo, bębnów, fletów. Usypywały 
mandalę dźwięków naturalnych wibracji, 
opartych o wyższe częstotliwości światła od-
budowując struktury krystaliczne w naszych 
ciałach, aby znów rozmyć się w ciszy, zniknąć 
poza umysłem i pokazać jeszcze głębiej 
drogę Uświęconego Serca. 

Każdy z nas na tej drodze najpierw po-
trzebował narobić wiele hałasu lub zniknąć               
w sobie, aby poczuć wszystkie stany emocji, 
myśli i czucia siebie. Aby siebie odnaleźć                 
w każdym z ludzkich aspektów swych łatwiej-
szych i trudniejszych momentów w życiu 
Człowieka na Ziemi. Tylko tak możliwa jest 
Miłość – pozwolić sobie być, czuć i doświad-
czać w bezpiecznym gronie Przyjaciół Miło-
ści. To otulenie zawsze towarzyszyło organi-
zacji 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, two-
rzącymi swoje przedstawienia teatralne, mu-
zykę, sztukę, taniec, arcydzieło malarskie ty-
siąca usypywanych obrazów sztuki artystów 
biorących udział w tych spotkaniach ludzi 
Otwartych Serc.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Do dziś wzruszam się, gdy odczuwam 
wasze serca w moim sercu. Czuję naszą Bo-
ską Pieśń i symfonię życia, daleko wybiega-
jącą poza tymczasowe zasłony i ogranicze-
nia naszych umysłów. Życie jest wieczne, bo 
spotkaliśmy się jako ludzie na Ziemi, aby na-
reszcie uhonorować w sobie swą Boskość. 
Przez wiele lat stawaliśmy się świadkami tego 
rozwoju i wzniesienia do tej Boskości – jakie 
dokonywało się na naszych oczach, gdy lu-
dzie poprzez rozwój swych pasji odnajdywali 
w sobie harmonię, radość, odwagę do dal-
szych działań, aby z uczestników konwentu 
stać się pionierami Nowej Ziemi. Prowadzili-
ście swoje niepowtarzalne zajęcia: tańca, 
śpiewu, wielu form ezoteryki, duchowej eko-
nomii, budowy ekologicznych wiosek, zdro-
wego stylu życia, ruchu spontanicznego – 
harmonizacji ciała i umysłu, aby usłyszeć sie-
bie w pełni i kochać mocniej, prawdziwiej                
i piękniej. 
 

Wydarzenia te miały ułatwić ludziom 
zmianę matrycy opartej o częstotliwości lęku 
(zapisów w strukturach węglowych naszego 
ciała) w kryształową wibrację serca oraz za-
pisanych w pamięci struktur kryształowego 
ciała kodów światła, dźwięku pozwalających 
nam odzyskać pamięć o naszym boskim po-
chodzeniu na Ziemi i zapisach 46 helis DNA 



do jakich mamy dostęp, gdy aktywujemy ge-
niusz naszych serc. 

Projekt Konwentu Otwartego Serca to 
inicjatywa wskazująca drogę rozwoju na-
szego Geniuszu poprzez ukazanie nam 
wszystkim talentów jakimi dysponujemy, aby 
urzeczywistnić pełnię naszego istnienia na 
Ziemi – jako Wcielonych Mistrzów Nowej 
Energii, jakiej zarządzaniem mamy obecnie 
dzielić się z innymi ludźmi, by pokazać im 
drogę wyjścia poza zasłonę mgły zaplątania, 
jakie ma miejsce w umysłach, które śpią, boją 
się, czy zwątpią. To tylko mgła.  

W Sercu Najjaśniejszym ta mgła znika,                 
a cel naszego spotkania na Ziemi nabiera 
wielkiego Sensu. Wszyscy umiłowani przyja-
ciele, jesteście potrzebni i tak samo ważni               
i wyjątkowi,    a wasza wieloletnia praca pod-
czas Konwentów Otwartego Serca ma olbrzy-
mie znaczenie – ponieważ Mandala naszych 
Serc tyle razy rozmyta kolorem, łączy się                 
w każdym z nas jak w Tęczowym Płomieniu 
Prawdy, gdzie wszystkie barwy odbija już naj-
jaśniejszy czysty kryształ naszej Mądrości. 
Dziękuję wam Kochani, że widzimy się 
w sobie nawzajem i jesteśmy dla siebie naj-
piękniejszym darem Miłości na naszej dro-
dze życia. 
 
 

Sophia – Ewa , Asia , Jarek oraz Przyjaciele 
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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. 
 

 

 

 

 

 

 

 



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

Patronat: Wydawnictwo Ezooneir | www.ezooneir.com 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

Patronat: Wydawnictwo Ezooneir | www.ezooneir.com 

 

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. 
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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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Jestem Anna. 



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

Patronat: Wydawnictwo Ezooneir | www.ezooneir.com 

 

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.  
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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.  
 
 
 
 
 



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

Patronat: Wydawnictwo Ezooneir | www.ezooneir.com 

 

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. 



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

Patronat: Wydawnictwo Ezooneir | www.ezooneir.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

Patronat: Wydawnictwo Ezooneir | www.ezooneir.com 

 

 

 

 

 

Kochani,  

Czuje ogromną wdzięczność, że mogę się 
wypowiedzieć Ja, jako Ja: Bogu Miła Olin i dołą-
czyć swoją część do książki, która ma powstać, 
jako całość naszego wspólnego tworzenia.  

Współtworzenie jest tak naprawdę tema-
tem mojego tutaj bycia na planecie Ziemia. Od-
krywałam jego różne aspekty, kiedy nie weszłam 
we współtworzenie tego systemu prawa, po 
ukończeniu studiów prawniczych. Weszłam za to 
mocno we współtworzenie z przyrodą i arty-
zmem w jakim się życie we mnie przejawiało.  

Doświadczyłam pięknego okresu współ-
tworzenia z moimi ulubionymi zwierzętami – 
końmi. Pozwolę sobie oddać im hołd i podzięko-
wanie poprzez wiersz, który z myślą o nich stwo-
rzyłam. 
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Konie 

 

Powstają z delikatnej myśli 

o pięknie, miłości i pasji. 

Ze snu za wyścigiem z czasem, 

po wolność pełną gracji. 

Na przyjaźni zbudowanej 

z końskiej grzywy, 

cichym rżeniu, 

możesz przegalopować 

nieme obszary życia 

położone w cieniu. 

Możesz dosiąść 

tajemnicy  współistnienia, 

bo masz klucz 

do cząstki siebie i zauroczenia. 
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Weszłam we współtworzenie               

z mężczyzną pozwalając,  
aby przejawiły się dzięki temu  
w moim życiu dwie przepiękne 

Istoty, Boginie. 
 

Kochane, całym sercem dziękuję! 
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Boginie 

 
To miejsce, które dałam wam  
i w sercu i łonie,  
sprawiło, że me serce   
wiecznie płonie.  
 
Kiedy powracam do was czuciem, 
łączę się z Wami,  
z Waszym pięknym życiem.  
 
Tak cudnie, 
to co wam ofiarowałam wzięłyście  
i jeszcze więcej darów  
od siebie dałyście. 
 
Takiej wdzięczności za takie zjawisko  
nie wyrazi się słowami,  
mogę tylko złożyć pokłon,  
upiększać miłością   
i radować się wspólnotą z Wami. 
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Dalej za wszelką cenę biegłam na spo-
tkanie siebie, spotykając tych, którzy poka-
zali mi swoje ułomności. Rzuciłam się wiec             
z pomocą i to zarówno w materii i dla Du-
cha.  

Misjonarstwo i praca charytatywna nie 
dały mi jednak spełnienia, którego poszuki-
wałam. Wtedy zrozumiałam, że chcąc zba-
wić prawie cały Świat, tak naprawdę chcia-
łam pomóc Sobie, bo uważałam, że ta po-
moc musi gdzieś tam na zewnątrz istnieć,              
a ja jej potrzebowałam w moim odczuciu tak 
bardzo.  

Zbawicielstwo, chociaż tak pięknie się 
prezentujące, jednak wcale nie smakuje tak, 
jakby mogło się wydawać. Rozdałam wiec 
Siebie tyle, ile się dało. Trochę jeszcze mi 
zostało, a więc powróciłam do „artu”: malo-
wania i pisania. Czułam gdzieś, że to wła-
śnie tutaj cud mój się stanie.  

Stało się i zadziało. Dzięki takiemu 
przejawianiu siebie, poznałam siebie bar-
dziej i odkryłam swoją Duszę, ale pojawił się 
też On – ten, którego próbowałam smako-
wać w moim życiu Mężczyzna. Ale za każdym 
razem, kiedy dotykał kolejnej mojej rany, 
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uciekałam. Nie wiem nawet jak to się stało, 
przyszłam do Niego i zostałam. Może połą-
czyła nas artystyczna Dusza i głęboka pasja 
poszukiwania prawdy.  

Tutaj kochani dochodzę do istoty Sie-
bie, a Wy jeśli ze mną jesteście, możecie też 
to zrobić – każdy na swój sposób.  

Ta głęboka pasja poszukiwania praw-
dy odsłoniła swoje kolejne oblicze. Prawda      
o nas pokazała nam, jak pod sztandarem 
wspólnych zainteresowań kryje się wiele 
różnic dotyczących wierzeń, zachowań, po-
strzegania rzeczywistości. Zaczęły się próby 
przeforsowywania swoich prawd, albo mo-
menty kompromisu na rzecz wspólnych 
chwil uniesień i doznawania nieopisanych 
głębokich miłosnych przeżyć. Pewnie jeste-
ście ciekawi jak to się kończy? Nie ma końca. 
Na dzisiaj ponownie zeszłam do swojego 
cichego najgłębszego  bycia, gdzie wiem, że 
suwereno–integralność jest do odkrycia.  

Poniżej zamieszczam co się wtenczas 
we mnie zadziało i chce się tym podzielić, by 
się działo i działo. „Hymn dla pojednania 
Mężczyzny we Mnie.’ 

To dla Ciebie, Robercie. 
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Hymn dla pojednania 
Jakim istnieniem jestem, mogę poczuć   
schodząc do głębi swojego serca,  
gdzie przepięknym potokiem  
romantyczna woda  
obmywa moje ciało od wewnątrz.  
 
Lekko wypływa 
pojawiając się na skórze  
i szepcząc, jaka jestem piękna. 
 
Pozwalam sobie na każdy przejaw,  
który do mnie dociera  
chcąc mi uświadomić piękno istnienia.  
 
Wciągam lekko powietrze  
czując  delikatny  
czuły dotyk uwielbienia.  
 
Kieruje swoje oczy  
z wielka uwagą i rozkoszą  
na przedmioty wokół mnie,  
które natychmiast ślą mi w darze  
jeszcze większą rozkosz,  
która potem się okaże  
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wdzięcznością wspólnego  bycia.  
 
Ciekawość, która we mnie się zbudziła,  
mówi mi, jak wiele jeszcze cudów istnieje  
dla mnie do odkrycia.  
 
Podszept Duszy, który słyszę, 
stara mi się pokazać, że mądrości  
z tego co było nie da się wymazać.  
 
Siedząc w sobie  
nagle widzę energie męską,  
która czuła się odrzucona  
i nie mogła się przejawiać  
tak jak chciała,  
bo czuła się stracona.  
 
Rozkładam więc moje ramiona,  
przytulam ją cała głębią łona.  
 
I to co czuję  
to wdzięczność uwolnienia.  
Mogę poczuć, jak moja całość we Mnie  
wszystko zmienia.  
 
Już nie tylko jestem kobiecością,  
ale nagą prawdą i Boską Całością.  

 



 

 

 
 

PRZESTRZEŃ  
SZCZĘŚCIA 

 
czyli o tym, jak programować mózg  

na dobre doświadczenia 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ezo Oneir 
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Moja uważność pilnuje, żeby strach nie 

rozgościł się w moich myślach i nie zaczął 
rządzić. Nie demonizuję strachu. Uważam, że 
jest potrzebny, ale większość tego, czego się 
boimy to iluzje naszego umysłu. Napisano o 
strukturze i funkcjonowaniu mózgu wiele 
książek. Osobiście moim przewodnikiem jest 
„Szczęśliwy mózg” Ricka Hansona. Opisał on          
w swojej książce metodę, którą nazywa „prak-
tyką chłonięcia dobra”. Nie jest tajemnicą, że 
takie odczucia, jak wdzięczność, przebacze-
nie i odpuszczenie (także sobie), potrafią 
sprawić, że zrzucamy z siebie całe tony ob-
ciążeń psychicznych. Może trudno w to uwie-
rzyć, ale psychologia pozytywna nie jest wy-
tworem ostatnich czasów, a jej korzenie się-
gają zdecydowanie głębiej niż kariery samo-
zwańczych guru duchowych, którzy zdają się 
zawłaszczać sobie wcześniejsze osiągnięcia 
naukowe, aby dowieść racji swoim tezom na 
temat „konieczności podnoszenia wibracji”.  

Rick Hanson również nie wynalazł 
„chłonięcia dobra”. Przyznaje, że starał się po 
prostu znaleźć przeciwwagę do wykształco-
nej w drodze ewolucji w naszym mózgu ten-
dencji do negatywnego nastawienia.  



 

Słusznie zauważa, że większość z nas 
nigdy nie przystaje nawet na kilka sekund, 
aby przyjąć i doświadczyć pozytywnej sytua-
cji. Osobiście też byłam takim typem czło-
wieka. Do 2013 roku nie zauważałam nawet, 
jak zmieniają się pory roku. Po prostu po je-
sieni nagle zastawała mnie zima, bo musia-
łam rano skrobać szyby w aucie. Gdy teraz o 
tym pomyślę – włosy stają mi dęba na głowie.  

 
Na szczęście to co napisałam powyżej 

należy już do przeszłości. Znalazłam własny 
sposób na zapamiętywanie dobrych, drob-
nych rzeczy. Nawet takiego kalibru, jak prze-
latujący obok motyl. Moim sposobem na gro-
madzenie takich chwil było założenie konta 
na Instagramie. Z początku funkcjonowało 
jako zwykłe konto, którego zawartość każdy 
mógł zobaczyć. Myślałam, że robię to w celu 
„inspiracji innych”. Czy nie było jednak trochę 
tak, że chciałam się pokazać, jako „wystar-
czająca” i szczęśliwa? 

 
 Wróciłam więc do pierwotnej motywa-

cji, którą była indywidualna terapia polega-
jąca na odkrywaniu pozytywnych chwil w 
moim życiu dla mnie samej. Usunęłam 
wszystkich obserwujących i obserwowanych.  



 

Przestałam czuć się naga i przestałam 
się porównywać. Gdy zastanowimy się głębiej 
nad fenomenem social media okaże się, że 
nieświadomie obnażamy ważne dla nas rze-
czy przed zupełnie obcymi i przypadkowymi 
ludźmi. Gdy naszą motywacją jest strach, że 
nie jesteśmy dostatecznie dobrzy i wystar-
czający – media społecznościowe są nam po-
trzebne do tego, żeby się chwalić swoimi suk-
cesami. Gdy jednak staniemy w swojej praw-
dzie to nagle okazuje się, że nasza intymność 
jest zbyt cenna, aby stała się przedmiotem 
dyskusji innych. Przełomowa była dla mnie 
również rozmowa z nowo poznaną kobietą, 
która prawdopodobnie wniesie wiele dobra           
i zmian do mojego życia. Zwróciła mi uwagę 
na to, jak umieszczenie posta w social media 
wpływa na moje odczuwanie energii. Odpo-
wiedziałam jej zgodnie z prawdą, że bardzo 
często natychmiast po zamieszczeniu posta 
dotyczącego mojego osobistego czy zawo-
dowego sukcesu, zaczynam odczuwać z tyłu 
głowy irracjonalny gniew i złość. I nie są to 
moje odczucia, a innych osób. Chcemy wie-
rzyć, że mamy wielu znajomych, którzy życzą 
nam jedynie dobrze. Niestety w większości 
otaczają nas ludzie, którzy chcąc nie chcąc, 
po prostu czują się niewystarczający.  

 



 

 
Obecnie konto na Instagramie to moja 

prywatna świątynia. Na prywatnym koncie 
wstawiam zdjęcia z najpiękniejszych przyu-
ważonych przeze mnie chwil w ciągu dnia. 
Czasem codziennie zamieszczam kilka zdjęć, 
czasem jedno. Łapię się na tym, że gdy zbyt 
długo pracuję, myślę, żeby poszukać pięk-
nych chwil na spacerze do mojego „dziennika 
pozytywnych myśli”.  

 
Będąc przy prawdziwej motywacji dla 

przeróżnych działań warto zauważyć, kiedy 
wyborem kieruje obawa i strach. To bardzo 
silne i podstępne uczucia, które za sprawą 
jednego potknięcia skutecznie potrafią zbu-
rzyć świadomie wypracowaną uważność i za-
trzeć szlak do osiągnięcia celu. Wiem o tym, 
bo prowadzę swój własny biznes związany                      
z branżą artystyczną. Każdy dzień zaczynam 
od nowych wyzwań, których nie było wcze-
śniej. Nauczyłam się żyć ze strachem, oswa-
jając swoje demony.  

 
 
Pamiętaj o mocy codziennych, pozy-

tywnych doświadczeń. Z początku wymaga 
praktyki to, żeby zacząć je zauważać. Ale 
kiedy to już się stanie przekonasz się, że 



 

zyskasz w tym procesie radość, siłę i moc. 
Przekształcisz ulotne, niezauważalne przeży-
cia w trwałe zmiany prowadzące do nowego 
nawyku.  

 
 
Siły wewnętrzne potrzebne do dobrego 

samopoczucia, radzenia sobie i odnoszenia 
sukcesów wbudowują się na stałe w strukturę 
mózgu, niemniej, aby pomóc naszym przod-
kom w przetrwaniu, nasz mózg wytworzył na-
stawienie negatywne, które działa niczym 
rzep na złe doświadczenia, a teflon przeciw 
dobrym1. Niestety badania są bezlitosne. 
Człowiek ma wspólnych przodków z nietope-
rzami i bakteriami, żyjącymi 3,5 mld lat temu2. 
Mniej więcej 2,5 mln lat temu nasz człowieko-
waty przodek homo habilis był wystarcza-
jąco inteligentny, by robić kamienne narzę-
dzia, a nasz gatunek homo sapiens – czło-
wiek rozumny pojawił się 200 tyś lat temu. 
Przez ponad 600 mln lat problemy związane 
z przetrwaniem działały na układ nerwowy 
stworzeń.  

 

 
1 Szczęśliwy mózg. Wykorzystaj odkrycia neuropsychologii, by zmie-
nić swoje życie, Rick Hanson, GWP, Sopot 2018, s. 14. 
2 The mood of a worm, S.W. Emmons, „Science” 2012, t.338, nr 
6106, s. 475-476. 



 

W przypadku  homo  sapiens mózg 
zwiększył objętość trzykrotnie, podlegając 
presji doboru naturalnego. Nasi przodkowie 
żyli w gromadach i nie spotykali się z innymi 
ludźmi, a jeżeli do spotkania dochodziło – 
prawie zawsze oznaczało to walkę o prze-
trwanie. Dochodziła perspektywa śmierci po-
przez atak drapieżnych zwierząt. Panował 
głód, choroby i kontuzje, śmiertelne rany, nie 
było tabletek przeciwbólowych ani policji3. 

 
Taki świat był kolebką ludzkiego mó-

zgu, którego efekty przystosowania nadal 
kształtują nasze doświadczenia. Tym sposo-
bem według powiedzenia „Lepiej samemu 
zjeść, niż zostać zjedzonym” – wciąż zma-
gamy się z faktem, iż złe doświadczenia za-
głuszają dobre. Mówi się, że potrzebujemy 
pięciu pozytywnych bodźców, aby zrównowa-
żyć jeden bodziec negatywny. Natomiast do-
brze zaczynamy się czuć w momencie, kiedy 
liczba bodźców pozytywnych przekracza co 
najmniej trzykrotnie liczbę negatywnych. 
Oczywiście na to wszystko ma wpływ nasza 
osobista historia. Niektóre osoby są bardziej 
podatne na lęk. 
 

 
3 Szczęśliwy mózg. Wykorzystaj odkrycia neuropsychologii, by zmie-
nić swoje życie, Rick Hanson, GWP, Sopot 2018, s. 35. 



 

          W zależności od przeżytych trauma-
tycznych doświadczeń (np. z dzieciństwa, ale 
nie tylko), bardziej się boisz. Nieprzewidy-
walny ojciec, histeryczna matka, niebez-
pieczna dzielnica, prześladowania rówieśni-
cze – to wszystko ma wpływ na obecną uważ-
ność i odczuwanie strachu nawet  w przy-
padku, gdy już od jakiegoś czasu nie zdarza 
ci się tego doświadczać.  

Aby rozwiązać ten problem trzeba na-
uczyć się wewnętrznego spokoju, zadowole-
nia i miłości. Zaspokoi to trzy podstawowe 
potrzeby, które tu i teraz odczuwamy: bez-
pieczeństwo, satysfakcję i więzi. Kiedy zbudu-
jesz wewnętrzny spokój nie będziesz musiała 
gonić za pozytywnymi wydarzeniami i zma-
gać się z negatywnymi. Będziesz cieszyć się 
bezwarunkowym poczuciem harmonii ciała, 
umysłu i ducha4. Zasada jest prosta – należy 
zbierać pozytywne doświadczenia. Następ-
nie wzbogacać je i absorbować, a także łą-
czyć z negatywnymi, aby zneutralizować 
skutki tych drugich. Jeżeli pozwolisz drobia-
zgom stać się twoim dobrym doświadcze-
niem i zatrzymasz je na kilka sekund, poczu-
jesz, jak w ciebie wsiąkają i stają się częścią 
twojego jestestwa. Dzień po dniu, sekunda po 

 
4 Tamże.  



 

sekundzie – zapełnisz pozytywnymi drobia-
zgami pustkę w sercu. Działanie to ma swoją 
nazwę, która brzmi „programowaniem się na 
szczęście”.  

W medycynie i psychologii zauważono, 
że to jak się czujesz i jak postępujesz zależy 
od wyzwań stojących przed tobą, wrażliwych 
punktów, których te wyzwania dotyczą oraz 
sił jakimi dysponujesz5. Zasób sił wewnętrz-
nych ma podstawowe znaczenie dla szczęśli-
wego, produktywnego i pełnego miłości ży-
cia. Jedną z tych sił są pozytywne emocje, 
które zmniejszają stres, zaleczają psy-
chiczne urazy i zwiększają satysfakcję z ży-
cia. Zachęcają również do uważności na cy-
kle pozytywnych zdarzeń. Możemy siły we-
wnętrzne samemu rozwijać i pielęgnować, co 
często okazuje się najlepszym życiowym wy-
borem. Mózg to organ, który się uczy i po-
zwala tobie na to, abyś zmieniał go swoim 
doświadczeniem. 

Zauważ, jak działa twój mózg, gdy na-
trafi na pozytywny fakt. Niekoniecznie staje 
się on twoim pozytywnym doświadczeniem. 
Ignorujemy komplementy i pochwały. Nie za-
uważamy, że udało nam się coś drobnego 

 
5 Happiness unpacked, M.A. Cohn, B.I. Fredrickson, S.L. Brown, J.A. 
Mikels, A.M. Conway, „Emotion” 2009, nr.9, s. 361-368. 



 

osiągnąć. Twój umysł jest jak ogród. Możesz 
w nim być, obserwując rosnące chwasty           i 
kwiaty - niczego nie zmieniając. Możesz wy-
rwać chwasty, czyli wyrzucić to, co nega-
tywne. Możesz też pielęgnować kwiaty, czyli 
wzmacniać w twoim umyśle to, co pozytywne. 
Pozwalanie umysłowi na to, żeby był - czyli 
zwykłe obserwowanie - przynosi ulgę i daje 
odpowiednią perspektywę. Pozwalasz na 
swobodny przepływ strumienia świadomości 
co sprawia, że przestajesz gonić za tym co 
przyjemne i zmagać się z tym co nieprzy-
jemne. Z umysłem należy również pracować 
podejmując mądre wysiłki, wyrywać chwasty i 
pielęgnować kwiaty.  

Same obserwowanie swojego stresu, 
zmartwień, rozdrażnienia bądź smutnego 
nastroju nie pomoże pozbyć ci się tych do-
świadczeń i zamienić  na pozytywne. Umysł 
kształtuje się na podstawie tego na czym się 
koncentruje. Jeżeli nieustannie skupiasz się 
na samokrytyce, zmartwieniach, narzekaniu - 
to twój mózg staje się bardziej podatny na 
lęk i depresyjny nastrój. 

 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Niech Twoje wybory 
odzwierciedlają Twoje nadzieje, 

a nie obawy. 

 
 

– Nelson Mandela 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

„Jeżeli nie chłoniesz świadomie  
dobrego doświadczenia,  

mózg o nim zapomni.   
Za chwilę nie pozostanie  

po nim wiele.   
Doświadczenia mogą wywołać w tobie  
pozytywne uczucia, jednak z perspek-

tywy budowy struktury neuronalnej  
- równie dobrze mogłyby się w ogóle  

nie wydarzyć.” 
 

Rick Hanson, „Szczęśliwy mózg”. 

 

 

 

 



 

 

Tryb reaktywny stał się dla wielu ludzi 
nową normą. Czymś w rodzaju  

przewlekłej,  
wewnętrznej bezdomności,  

szkodliwej w skutkach  
dla zdrowia i związków6. 

 

Chłonięcie dobra to coś naturalnego. 
Jego esencja polega na tym, aby mieć pozy-
tywne doświadczenie i naprawdę się nim cie-
szyć. Jak każdą inną umiejętność - możesz je 
udoskonalić dzięki uczeniu się i praktyce.  

Większość pozytywnych doświadczeń 
trwa krótko i ma łagodne natężenie.  Jednak 
wchłonięcie codziennie pół tuzina takich do-
świadczeń przez pół minuty – zsumuje się coś 
wielkiego.  Chłonięcie dobra polega również 
np. na zaprzyjaźnieniu się ze sobą. Jeżeli jest 
to dla ciebie trudne, możesz celowo kreować 
po prostu doświadczenie "stawania po wła-
snej stronie".  

Ta pozornie prosta praktyka polega-
nia na ukrytej sile zwykłych doświadczeń, 

 
6 Tamże, s. 73.  



 

buduje odporność psychiczną, leczy stres, 
doskonali związki, pobudza zdrowie fizyczne 
oraz przyczynia się do trwałego szczęścia. 

Kolejną praktyką jest łączenie pozytyw-
nych treści i negatywnych sytuacji. Możesz 
celowo stymulować pozytywne doświadcze-
nie w trudnej sytuacji lub w towarzystwie 
trudnych osób7. Z biegiem czasu systema-
tycznie przez ciebie wchłaniany pozytywny 
materiał, zacznie się  aktywować automa-
tycznie, jako siły wewnętrzne.   

Nieprzyjemne doświadczenia to część 
życia niekiedy wartościowa. Ze względu na 
negatywne nastawienie, łatwo jest magazy-
nować w mózgu przykre doświadczenia           
w formie negatywnego materiału, co ma nie-
korzystne konsekwencje dla ciebie i innych 
ludzi.  

Istnieją dwie metody zamiany negatyw-
nego materiału. Po pierwsze, kiedy uświada-
miasz sobie wyraźnie pozytywne treści, któ-
rym towarzyszą treści negatywne, to, co po-
zytywne, może nadpisać to, co negatywne. Po 
drugie, jeżeli przywołasz w myślach neu-
tralny wyzwalacz skojarzony z negatywną 
treścią, a jednocześnie będziesz odczuwać 

 
7 Tamże, s. 154. 



 

jedynie to, co neutralne lub pozytywne, mo-
żesz  stopniowo wymazać negatywny mate-
riał. Połącz pozytywne doświadczenia z ne-
gatywnymi sytuacjami, czy to obecnymi, czy 
pochodzącymi z twojej wyobraźni i dzięki 
temu z czasem poczujesz się w takich sytua-
cjach wygodniej i bardziej kompetentnie8.  

Codzienność niesie ze sobą wiele oka-
zji do uczenia się czegoś ważnego oraz do 
zmiany będącej wynikiem tej nauki. Na przy-
kład podczas szkolenia, modlitwy, medytacji, 
pisania dziennika, warsztatu uważności czy 
psychoterapii, gdy nagle coś cię porusza, 
wyda ci się naprawdę ważne, zatrzymaj się, 
by to wchłonąć. Kiedy czynność się zakończy, 
przez kilka chwil pozwól, aby to, co było 
szczególnie odżywcze, wsiąkło w ciebie. 

Kluczem do dobrego życia jest między 
innymi uczenie się pragnienia dla siebie 
tego, co dobre, a czego, szczerze mówiąc, 
nieszczególnie się chce. Na przykład nie bar-
dzo chce się przez pół godziny biec na 
bieżni, ale wiesz, że jest to dobre. Ktoś może 
mieć opory w pracy np. przed przemawia-
niem na forum, choć to może się przyczynić 
do rozwoju jego kariery. Można zacisnąć 

 
8 Tamże, s. 160. 



 

zęby i ćwiczyć wolną wolę, wymaga to jednak 
celowych wysiłków, wyczerpujących i trud-
nych do podtrzymania9.  

Ponadto niektóre osoby w wyniku gene-
tycznych uwarunkowań, mają mniej efek-
tywne receptory dopaminy. Dlatego by nie 
stracić motywacyjnego napędu, potrzebują 
silniejszego poczucia nagrody. Są wśród nas 
szczęśliwcy, którzy mieli pogodne dzieciń-
stwo. Dla wielu z ludzi był to jednak bolesny 
czas.  

Rozpatrując ten problem w odniesieniu 
do systemu unikania krzywdy, można przy-
puszczać, że jako dziecko nie miałaś poczu-
cia bezpieczeństwa i czułaś, że nikt cię nie 
chroni. Odczuwałaś lęk i doświadczyłaś fobii. 
Może cię szykanowano, a nawet atakowano. 
Ujmując tę kwestię w kategoriach systemu 
dążenia do nagrody, można domniemywać, 
że dotknęła cię strata albo nie miałaś zaso-
bów odpowiednich do tego, by odnieść            
w szkole jakiś sukces. Z punktu widzenia dą-
żenia do nawiązywania więzi, mogłaś czuć 
się tzw. outsiderem, zostać zdradzona lub 

 
9  K. McGonigal,  „Siła woli. Wykorzystaj samokontrolę i osiągaj wię-
cej!”,  Gliwice, Helion 2015. 

 



 

poniżona przez pierwszą sympatię albo być 
wyśmiewana ze względu na swój wygląd czy 
pochodzenie etniczne lub społeczne.   

Wiele osób wstydzi się tego, że ciągle 
nosi w sobie przeszłość. Mózg jednak jest tak 
skonstruowany, aby mógł być stale modelo-
wany przez doświadczenia. Skoro życie może 
nas zmieniać na lepsze, to może również 
zmieniać nas na gorsze. Ponadto mózg uczy 
się szczególnie dużo w dzieciństwie, a zatem 
problemy z tego okresu kładą się długim cie-
niem na dalszym życiu. Sumują się nawet sto-
sunkowo umiarkowane doświadczenia np. 
poczucie niepewności w towarzystwie.  

Twój temperament określa sposób od-
działywania na ciebie rozmaitych zdarzeń. 
To, co komuś innemu mogłoby się wydawać 
nieprzyjemne, ale do zniesienia, dla ciebie 
może być niezmiernie krzywdzące. Twoja 
osobista historia ma ogromne znaczenie.  

Przeszłości nie zmienisz, ale możesz za 
pomocą kluczowych doświadczeń zapełnić 
powstałą w twoim sercu dziurę. Nie próbuj 
zaprzeczać przeszłości, ani nie stawiać 
oporu bolesnym uczuciom  w teraźniejszości. 
Szukaj w sobie zasobów, dzięki którym pora-
dzisz sobie z tym, z czym możesz oraz znie-
siesz to, w czym sobie nie radzisz. Z biegiem 



 

czasu stopniowo zaczniesz dawać sobie tro-
chę tego, co powinnaś dostać w dzieciń-
stwie10. 

Zdaję sobie sprawę że powyższe infor-
macje mogą również przytłoczyć.  Nie każda 
z nas jest w stanie zmierzyć się ze swoimi 
złymi doświadczeniami i traumami,  a tym 
bardziej  przetransformować je na coś pozy-
tywnego. Istnieje jednak prostszy sposób, 
aby zacząć trenować chłonięcie dobra.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 Rick Hanson „Szczęśliwy mózg”, s.167 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ŚWIADOMOŚĆ SIEBIE 

– lśnij, jedynie tak rozświetlisz mrok 
wokół 

 
                              Autor: Ezo Oneir 

 
 

 

STRACH MA WIELKIE OCZY  

- CZAS OTWORZYĆ SWOJE 

 

Był rok 2012, a ja dusiłam się w kolejnej 
korporacji w której powoli zabijał mnie pra-
coholizm. Uciekałam w ten sposób od życia           
i wychodziło mi to doskonale. Każdy z nas 
robi to na swój specyficzny sposób. Nie lubię 
wspominać siebie z tamtego czasu. Cecho-
wała mnie ignorancja i brak świadomości 
żywcem z epoki kamienia łupanego. Prawda 
jest taka, że wcale nie kierowała mną chęć 
władzy czy pieniędzy. Kierował mną strach 
pod różnymi postaciami. Ten, który miałam  
w sobie, dodatkowo sycił się nieprzychylnymi 
okolicznościami w które popadałam.  

 



 

Co się zatem wydarzyło?  

 

 

Co sprawiło, że z dnia na dzień zrezygnowa-
łam z tamtego życia, przyzwoitych pieniędzy, 
wysokich stanowisk i że postanowiłam zostać 
artystką? 

 

To nie jest tak, że w końcu  
„wzięłam się w garść” i „przemyślałam, 

że chcę być szczęśliwa”.  
To najbardziej krzywdzące cytaty, ja-
kie funkcjonują obecnie  i wciąż mają 

się dobrze.  
Jeżeli ktoś chce w nie wierzyć,  

proszę bardzo.  
Dla mnie przewartościowanie życia 

następuje po wielu doświadczeniach, 
wzlotach i upadkach. 

 

 

 



 

Przewartościowanie życia następuje po 
zauważeniu, że tkwimy w klatce, a to, co okre-
ślaliśmy bezpieczeństwem i komfortem – po-
woli nas zabija. Jesteśmy jak żaby, które nie 
wyskakują z garnka, bo nie są świadome 
tego, że woda powoli się podgrzewa. To za-
skakujące, że w pewnym wieku musimy od 
nowa uczyć się, jak prawidłowo oddychać, 
odpoczywać, odnajdywać szczęście i proste 
przyjemności. Najwyraźniej przez pierwsze  
30 lat życia uczymy się tego, jak przetrwać          
i dostosować się do materialnego świata. 
Tego jak żyć – uczymy się dopiero później            
i już sami. To nasza wewnętrzna podróż. 

Życie zaczyna się wtedy, kiedy nabywa 
się świadomości samego siebie. W starych 
strukturach ego nazywa się ten stan kryzy-
sem wieku średniego. Po wyzwoleniu się ze 
starych struktur, nazywa się ten stan świado-
mością. Nagle zaczyna nas mdlić od pędu ży-
cia, które jest zadaniowe, puste, nastawione 
na lęk przed przyszłością i pełne obciążeń             
z przeszłości. Pociągamy za hamulec awa-
ryjny bez względu na konsekwencje. To już 
nie odwaga, ale walka o przetrwanie duszy. 
Nagle wszystkie tłumione pragnienia i uczu-
cia sprawiają, że nie tyle patrzymy, co zaczy-
namy widzieć. Strach nas już nie dotyka. 



 

TWÓJ TALENT TO TWOJA TOŻSAMOŚĆ 

Kreatywność to prosta droga do otwo-
rzenia serca na świat. A odczuwanie sercem 
jest bezcenne. Dostrzegamy wtedy szczęście 
w najdrobniejszych przejawach świata. „Miej 
serce i patrzaj w serce”- cytat Adama Mickie-
wicza nie jest przypadkowy. Stanowi część 
mojej historii, którą musiałam przeżyć. Cza-
sami musimy zmierzyć się z wieloma przeciw-
nościami, aby wybrzmiały w nas nasze ta-
lenty oraz świadomość ich ważności. Uwa-
żam, że ta prawidłowość nie jest przypad-
kowa i pozwala docenić to, co przychodzi            
z trudem. Jeżeli coś przychodzi z łatwością, 
często nie nadajemy temu odpowiedniego 
znaczenia. Istnieje to w naszej przestrzeni              
i przechodzimy nad tym do porządku dzien-
nego. Ale jeżeli na drodze pojawia się ktoś, 
kto próbuje podważyć nasz talent – budzi się 
w nas wewnętrzny obrońca. Przynajmniej tak 
jest ze mną. 

Podobno najlepszą rzeczą, którą mo-
żesz dla siebie zrobić, to „wstać rano i się od 
siebie odpieprzyć”. Racja. Mogę być swoim 
największym krytykiem, ale nie wrogiem. Od-
różniaj zawsze pogardę i hejt od krytyki. 
Wszelka krytyka zawsze powinna być kon-
struktywna. Takiej też powinno się wymagać 



 

od nauczycieli. Pierwszych nauczycieli nie 
wybieramy. Zastajemy ich w domu, w szkole. 
Lepią nas i formują, bez względu na to, czy 
tego chcemy czy nie. Dla obecnych pokoleń 
mit nauczyciela jako mentora, osoby o zda-
niu nie do podważenia, już nie funkcjonuje.  
W moich czasach byłam ostatnim roczni-
kiem, które nie podkładało pinezek na krze-
sło i posłusznie za karę stało w kącie, a do-
rosły zawsze miał rację. 

W domu i poza nim, w kręgu przyjaciół 
i znajomych uważano, że mam talent pisar-
ski. Umiałam wyrazić uczucia słowami, które 
wychodziły z mojej głowy całkowicie poza 
świadomością. Bardzo jednak nie odpowia-
dało to mojej polonistce. Pytała mnie na każ-
dej lekcji i bez względu na poziom wypowie-
dzi zawsze wstawiała tróję. Raz miała na tyle 
zły humor, że w ciągu jednej lekcji postawiła 
mi cztery jedynki. Wstałam i oznajmiłam, że 
lepiej będzie jak wyjdę, bo zaraz będzie ich 
dziesięć. To było karygodne, niewyobra-
żalne, całkowicie poza kontrolą. Czysta nie-
nawiść. Brałam udział w olimpiadach i kon-
kursach polonistycznych, m.in. w tematyce 
romantyzmu i właśnie Adama Mickiewicza. 
Nie przystopowała. Na maturze postawiła mi 
dwóję, bo mogła.  



 

Konsultowało się bowiem komisyjnie je-
dynie oceny potencjalnie niedostateczne.           
A ja? Wciąż kochałam pisać. Dwa lata temu 
spotkałam ją po osiemnastu latach. Pamię-
tała mnie. Wręczyłam jej moją książkę z au-
tografem. Nie czułam żalu. Przeszłości nie 
należy nosić w worku na plecach. Po prostu 
należy znać swoją wartość i nie dopuszczać 
do tego, aby zdanie innych było naszym 
brzemieniem. 

 

NIENAWIŚĆ INNYCH TO ICH WŁASNY BÓL 

 

Słowa zabijają, ale należy pamiętać, że 
bardzo często wypowiadane są bezmyślnie           
i zapominane przez ich autora zaraz po tym 
jak wybrzmią. Nienawiść innych wynika z ich 
wewnętrznego bólu o którym nie mamy poję-
cia. Mogą dawać tylko to, bo nic innego nie 
mają do zaoferowania. Nasza postawa ich 
boli i uwiera. Ale to nie jest nasz problem.            
Od nas zależy, czy przyjmiemy ich „prezent” 
do siebie i usprawiedliwimy cudzą nienawi-
ścią swoje własne wątpliwości. 

Możemy nie czuć się mocni i gotowi do 
działania, ale jeżeli cokolwiek można nazwać 
grzechem, to odrzucenie własnego talentu. 



 

Niewykorzystany dar boli z roku na rok coraz 
bardziej, bo stanowi zaprzeczenie własnej 
tożsamości. Wielu z nas jest już świadomych 
swoich pragnień. Odkłada je jednak mimo 
wszystko na później. To błędne koło. 

Prokrastynacja to strach przed po-
rażką, krytyką, fiaskiem, ale przede wszystkim 
przed weryfikacją naszych działań przed sa-
mym sobą. Boimy się, bo marząc latami, na-
sze marzenia postawiliśmy na zbyt wysokim 
piedestale. Punkt ważności miażdży nas ile-
kroć pomyślimy, że możemy po nie sięgnąć. 
Są zbyt nieosiągalne, bo sami je takimi wy-
kreowaliśmy w naszej głowie. 

Wydawać się może, że wydaniem pierw-
szej książki przekułam bolesne doświadcze-
nie w zrealizowane marzenie. Nie mogło być 
lepiej. Czyżby? Zabolało to wiele osób, któ-
rych marzeniem było wydanie własnej powie-
ści. Zyskałam wielu milczących obserwato-
rów, którzy śledzą każdy mój krok, ale nigdy 
nie wychodzą z ukrycia. To podziw czy niena-
wiść? Nie wiem. Prawdopodobnie to specy-
ficzna mieszanina tych przeciwstawnych 
uczuć doprawiona szczyptą zazdrości. Bar-
dzo trudno o konkretne działanie w przy-
padku takiej mikstury. Stąd obserwowanie            
i wymowna cisza. Niektórzy jednak nie 



 

wytrzymali. W dniu premiery, kiedy jeszcze 
książki nie było w sprzedaży, ale pojawiła się 
w katalogu premier w Empiku – otrzymałam 11 
pustych opinii z 1 gwiazdką. Musiałam cze-
kać na 40 pozytywnych recenzentów, żeby 
średnia wyniosła 4:0. 

W wiadomościach prywatnych otrzy-
muję informacje, że „Burze na Słońcu”, bo o 
tej powieści mowa, zmieniły ich postrzeganie. 
Niektórzy zakreślają na żółto całe strony, bo 
identyfikują się z tym, co napisałam. Ale są 
też tacy, którzy trzymają w szufladzie kilka-
naście swoich powieści i okazali święte obu-
rzenie tym, że ośmieliłam się wydać swoją 
przed nimi. Od nich z kolei otrzymałam infor-
mację, że jestem grafomanką, nie mam za 
grosz przyzwoitości i piszę o rzeczach, o któ-
rych nie mam pojęcia. Co ciekawe – pisałam 
akurat o swoim życiu, własnej transformacji          
i doświadczeniach. 

Czy takie postawy, całkowicie irracjo-
nalne, sprawiły, że umarłam pod stosem ka-
mieni?  

Nie. Bo nie przyjęłam prezentu, jakim jest 
bezpodstawny hejt. Bo kocham pisać. Obec-
nie wydaję trzecią część trylogii. Psy szcze-
kają, a karawana jedzie dalej. To co inni mó-
wią, bądź robią, jest projekcją ich własnej 



 

rzeczywistości i ich własnego snu. Jeśli sta-
niesz się odporny na opinie innych, nie pad-
niesz ofiarą niepotrzebnego cierpienia. 
Jeszcze jedno. Nakręcanie spirali hejtu doty-
czy każdego z nas, nawet, jeżeli uważamy, że 
działamy w dobrej wierze. Nim kogoś skryty-
kujesz lub negatywnie ocenisz jego działania 
– sprawdź najpierw co siedzi w tobie. Nie je-
steś od tego, żeby oceniać, czy ktoś dobrze 
lub źle spełnia swoje marzenia. Jesteś od 
tego, aby spełniać własne. Jeżeli nie podoba 
Ci się cudzy obraz, po prostu wyjdź z galerii. 
Nie musisz go zdejmować ze ściany. Dla in-
nych może okazać się inspiracją. W końcu jak 
mawiał Jiddu Krishnamurti – zdolność do ob-
serwacji bez oceniania jest wyższą formą in-
teligencji. 
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Otwieram telefon, aby sprawdzić dzisiejszą 
datę. Jest 27 stycznia 2022r. Siedzę przy kawie                
i pysznym cieście. Zerkam na mandalę, którą ak-
tualnie maluję. Widzę mentalnie, jak emanuje od-
cieniami fuksji, we wszystkich możliwych kierun-
kach. Przed chwilą rozmawiałam z Ewunią, która 
zadzwoniła z tematem stworzenia e-bookowej 
księgi wpisów Istot, które chcą podzielić się swo-
imi przemyśleniami, doświadczeniami.  

Powiedziałam Ewie, że od wielu lat, powie-
rzamy ze Zbysiem wszystko swojemu odczuwaniu 
i intuicji. Tak i tym razem potrzebowałam chwili 
zatrzymania, aby wsłuchać się w Siebie. Wszystko 
co czujemy, widzimy, mentalnie jest jedyną 
Prawdą, którą dobrze jest poznać. Bo tak to funk-
cjonuje we wszechświecie. To, czego pragniemy, 
tak z Serca, co czujemy JUŻ JEST… Zapytałam 
więc swoje wewnętrzne Ja i Zbysia, czy chcemy 
podzielić się cząstką siebie z innymi Istotami           
w takiej formie. Niemalże w tej samej chwili poszła 
informacja na TAK. Przecież wszystko co myślimy, 
mówimy, czujemy, robimy sprzyja naszej ewolucji. 
A ewoluując powodujemy rozwój całej Planety                 
i Wszystkich Istot. Czyż to nie cudowne? Przypo-
minam sobie, że wiele razy rozmawialiśmy o tym, 
aby napisać może jakąś książeczkę o naszym 
magicznym spotkaniu, o niekończącej się trans-
formacji naszej cudnej Relacji, o naszym do-
świadczaniu Daru Istnienia. O tym, że Wszystko 
wnosi w nasze życie wyjątkowe doświadczenie.  

Przyjmujemy to, co przychodzi. 
Bez tego nie ma rozwoju. 
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Poznaliśmy się w Bornym Sulinowie, na 
pięknej ceremonii. Jej przewodnią intencją była 
aktywacja w sobie Mocy, spełnienia, Miłości. 
Uświadomienie w Sobie aktu kochania tego, co 
się pojawia. Intencja rezonująca z częstotliwo-
ścią Miłości jest cudowną drogą do wznoszenia 
się. To piękne rozpoznać, że gdy wypełniamy 
wszelkie aspekty naszego istnienia Światłem, ta 
Wibracja usuwa wszelkie przeszkody na naszej 
drodze życiowej. Tak właśnie bierzemy udział                
w procesie budzenia innych. Te intencje rozpo-
częłam celebracją w medytacji. Spokój, we-
wnętrzna cisza...  

Będąc w tym stanie odczułam przy sobie 
czyjąś obecność. Mężczyzna, który usiadł przy 
mnie utworzył subtelną przestrzeń wokół. To do-
świadczenie nadal jest dla Nas wyjątkowe. Jak 
wszystkie zdarzenia w naszym życiu, tak i to 
miało miejsce w Doskonałym czasie i było dla 
Nas tym, co najlepsze. Jak wiadomo wszechświat 
gwarantuje nam takie lekcje, które są najbardziej 
potrzebne w danej chwili do dalszego rozwoju. 
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On zawsze wysłuchuje naszych próśb. Doświad-
czyłam tego świadomie, wiele lat temu.  

Po praktyce jogi, w pięknym stanie wycisze-
nia, dziękowałam Stwórcy za to, że Jestem z Męż-
czyzną, którego kocham i który mnie kocha, że je-
stem z Mężczyzną, który wspiera mnie w rozwoju 
duchowym i którego ja wspieram. Z którym dużo 
podróżuję itd. Powstała pieśń, którą mantrowa-
łam dosłownie każdego dnia ze szczególnym na-
maszczeniem w Sercu. Jak się potem okazało                 
i Zbysiu, w zaciszu domowym, prowadził rozmowę 
z Bogiem. Powiedział mu jasno, że albo będzie już 
sam, albo spotka kobietę, której nie będzie mu-
siał niczego tłumaczyć.  

 

 

Ja Jestem Tobą, a Ty Jesteś Mną.  

 

 

Podstawowa Moc par, które są razem. 
Traktowanie siebie samych oraz siebie wzajem-
nie w serdeczny, pełen miłości sposób. Auten-
tyczna miłość to także świadomość swojego 
światła, swojego cienia, siebie. A to wymaga mą-
drości, upadku i podnoszenia się.  
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Aby być w takim związku trzeba wyko-
nywać nieustannie wewnętrzną pracę. 

Świadomi partnerzy nie ukrywają 
przed sobą tego  

co nazwaliśmy błędami.  
Ufają sobie.  

Wspierają się w realizacji  
swoich potencjałów. 
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Świadoma kobieta, z pełną ak-
ceptacją Siebie, emanuje potężną 

sensualną energią, którą z kolei Świa-
domy mężczyzna odczuwa jako nie-
zwykle wartościową. Świadomy męż-
czyzna wie, jak ukochać wybraną ko-
bietę. Świadoma kobieta wie, jak uko-

chać wybranego mężczyznę. 
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Razem odkrywamy wznoszące do-
świadczenie. Razem rozpoznajemy te 
Jakości. Z radością pielęgnujemy je  
w sobie i w swojej przestrzeni. Jeste-
śmy we własnej podróży, każde idzie 
swoją ścieżką, ale znamy ścieżkę ko-
chanej Istoty, z którą idziesz ramię           
w ramię. Dlatego odczuwamy we-
wnętrzny spokój, bo wiemy że jest 

obustronne zaufanie. Podróż Dusz. 
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Kiedy potrafisz poświęcić uwagę           
sobie, to przyjmujesz tylko Miłość.  

Jesteś spełniony.  

Partner jest twoim lustrem. Pokazuje 
ci wszystkie aspekty siebie.  

Patrzmy i uczmy się.   

Uczymy się żyć w harmonii ze sobą, 
ale również z Gają, z każdą Istotą.  

Bez względu na to jakie wzorce reali-
zuje, życzymy jej samych Wspaniało-

ści. Tak stajemy się coraz bogatsi. 
Wiem, że rozumiesz o jakie bogactwo 
tu chodzi. Tak też rozpuszcza się po-

dział na ja i ty. Miłość boski stan 
Świadomości. 
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Energia płynie za uwagą więc 

nasza wersja przyszłości otworzyła 
się i kreuje nadal linię czasową, w któ-

rej razem podążamy. Kreowanie tej  
linii daje nam możliwość dokonania 

ogromnego przeskoku ewolucyjnego. 
 

Razem wybraliśmy Przebudzenie, 
podnoszenie Świadomości dającej 

dostęp do własnej Mocy. Wyłoniła się 
dla nas nowa rzeczywistość, opiera-

jąca się o wzorce płynące                     
z Przestrzeni Serca. 

 
To dotyczy wszystkich  

obszarów życia. 
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To pierwsze spotkanie, to coś bardzo oso-
bistego. Obydwoje wyraziliśmy intuicyjnie inten-
cję Połączenia w dalszej kosmicznej podróży. 
Rozmawialiśmy, czas przestał istnieć. Byliśmy                
w tu i teraz. Rozstaliśmy się bez żadnych oczeki-
wań, nacisku, pośpiechu. Zostawiliśmy wszystko 
wszechświatowi. Wystarczy wyciszyć cały ten 
szum informacyjny, a szept intuicji staje się coraz 
bardziej wyraźny. Obydwoje nabraliśmy do niego 
ogromnego zaufania. Każdego dnia przychodzą 
sytuacje, które pokazują, że ten szept zawsze 
podsunie fantastyczne rozwiązania. Nawet jeśli 
jest wbrew przyjętym zasadom czy logice. Ludz-
kie myśli, pomysły, olśnienia pochodzą przecież       
z pola energetycznego planety, z którego wszy-
scy czerpiemy. A tu z kolei docierają jeszcze z od-
leglejszych przestrzeni. By aktywować tą cudną 
komunikację z Przestrzenią potrzebne jest świa-
dome połączenie. Widzenie, zczytywanie men-
talne Światła, informacji. Obserwujemy, że jeżeli 
w procesy myślowe włączamy intuicję, to odbie-
ramy coraz to nowe informacje, przesłania. 
Piękna komunikacja ze Stwórcą. 

Razem wyraziliśmy w tym samym czasie, in-
tencję połączenia. Wszyscy wiemy, że istota 
ludzka jest pewnego rodzaju odbiornikiem i na-
dajnikiem. I dzięki temu odbieramy, z rdzenia 
Uniwersum wiedzę, bodziec, natchnienie.  
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Wszechświat, żywa i inteligentna istota 
daje nam to, co potrzebujemy, pragniemy. To 
wszystko musi być podparte odczuwaniem. Na 
tym polega ten cudowny dialog z przestrzenią. 
Nie wiem czy trafnie jest powiedzieć „Otrzymali-
śmy Siebie”. A może lepiej „Przyciągnęliśmy się”. 
Nasza intencja zamanifestowała się w materii. 
Ale nie tylko. Wystarczyło wysłać z poziomu Serca 
indywidualną informację w przestrzeń. Zamani-
festowały się działania, najmniej oczekiwane sy-
tuacje.  

Zmiany następują bardzo szybko. Jedno 
wyzwanie kończy się i zadziewa się kolejne. Tak 
się dzieje w każdym z nas, w naszej przestrzeni               
i na całej Matce Ziemi. Potencjał tego wszyst-
kiego jest niesamowity. To bardzo inspirujące, 
jak zacierają się wszelkie granice dzielące kul-
tury, rasy, ich postrzeganie świata. Tym zmianom 
towarzyszy niemałe zamieszanie.  
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Wszystko się zmienia. Ale wszystko 
jest dobrze. Manifestuje się w polu 

pewna dojrzałość.  
Przejawia się w świadomości mądrość 
ludów rdzennych. Wszyscy bierzemy 

udział, świadomie lub nie, w globalnej 
przemianie.  

Paradygmat powtarzających się wzor-
ców już został zatrzymany.  

Jesteśmy siłą napędową pięknych 
zmian. 

 Budzi się globalne odczuwanie   
Boskości. 
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Kim Jestem?  

Jestem, Jesteś, Jesteśmy Światłem. 
Zanurzamy się w złotych energiach               

i napełniamy Nimi każdą cząstkę sie-
bie. Rozpoznajemy Naturę Ducha. 

Jego potencjału.  

Czas oddać to, co już nam nie służy. 
To wcielenie jest wyjątkowe dla Nas. 
Dokonuje się w nim boska integracja 
każdego aspektu. Każdego dnia ży-
jemy od nowa. Przypominamy sobie, 

aktywujemy pamięć.  

To przywilej być teraz na tej Ziemi,               
w tym czasie. Wszyscy jesteśmy Isto-

tami Światła, które wędrują do Domu. 
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Wszechświat jest naszym domem, 
który sami stwarzamy w każdej 

chwili. To co przychodzi jest dla 
nas oczywiste, potrzebne, mądre 

nawet jeżeli ego się wyrywa i 
krzyczy. Domaga się uwagi. Ale 

kiedy patrzysz Sercem, ufasz so-
bie, to już nie potrzebujesz po-
twierdzenia, co jest dobre, au-
tentyczne. Po prostu wiesz, bo 

czujesz. 
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Wiedzieliśmy od zawsze dosko-
nale, że aby stwarzać Nowe, 

trzeba rozpuścić to, co stare, co 
już z nami nie rezonuje.  

Wszechświat nie lubi bezruchu. 
Na tym polega rozwój. Na otwie-
raniu się, pozwalaniu sobie na 
zmianę. Na odkrywaniu swoich 

talentów, potencjału i Mocy. Ale 
kluczowym elementem we wzno-

szeniu się jest podnoszenie 
Świadomości. 
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Nasze nastawienie do siebie samych, do 
siebie nawzajem, do świata, przekłada się na Ja-
kość wewnętrznej wibracji, a potem na Jakość 
otaczającego świata. Ponieważ cała nasza praca 
zakotwiczona jest w energii, więc staramy się 
utrzymać ją na jak najwyższej wibracji. To taka 
codzienna praktyka, trening. Polega na obserwa-
cji, w jakiejś sytuacji, swoich emocji, samopoczu-
cia, stanu. Bez analizy. Odczuwanie przyjemno-
ści, radości, wdzięczności za to co przychodzi. 
Wibracja wzrasta. Zarządzamy swoim życiem                  
w Wewnętrznej Istocie. Rozumiemy to, co dzieje 
się wokół nas, nawet jeżeli to z nami nie rezonuje. 
Przecież wszystko jest po coś. Ale nie wchłaniamy 
bezwiednie stanów wibracyjnych innych Istot. Wi-
bracja wzrasta. 

 

Dbamy o Miłość do Siebie Samych, by móc 
nią otulać Partnera. By móc otulać nią wszystkie 
Istoty. Dosłownie wszystkie. W Miłości chodzi                 
o pragnienie pomagania wszystkim, bez wyjątku. 
Nawet w interakcji z istotą z nami nierezonującą, 
utrzymujemy w sobie wysoką wibrację. To z pew-
nością fundamentalna siła par, które są razem. 
Miłość wypełnia myśli, słowa, czyny, odczuwanie 
przede wszystkim.  
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To cudowny stan Świadomości. Kobieta                  
i Mężczyzna uważni partnerzy. Już się nie lękamy 
mówić o swoich błędach, czyli cudownych, wzno-
szących doświadczeniach. Wspieramy się w rea-
lizacji swoich potencjałów. To płynie z wnętrza,             
z Duszy. To, co istotne w relacji, to mieć świado-
mość cudowności partnera i własnej. Być w praw-
dziwym związku ze swoją wewnętrzną Mocą. 

 

Widzimy bardzo wyraźnie, że każdy etap życia 
jest połączony z kolejnym. Bo życie jest proce-
sem. Więc mimo tego, że puszczamy to co było              
i wprowadzamy Nowe, odnosimy się z szacun-
kiem i wdzięcznością do przeszłości, do chwili 
obecnej, do przyszłości. Do Tu i Teraz.  
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Zmieniamy stare wzorce.  
Wyraźnie widać coraz większe 

zbiorowe odczuwanie linii czaso-
wej, w której ludzkość wybiera 

świadomie swój rozwój duchowy.  
A co za tym idzie, przyśpieszony 
wzrost Świadomości podający 
mega wiedzę oraz dostęp do 

własnej potęgi, dynamiki, Mocy.  
Nie ma nic piękniejszego  

niż Świetlista Istota, która kocha 
 i pozwala się kochać. 
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Od ponad dwóch lat prowadzimy ze Zby-
siem co piątek, spotkania z ludźmi, którzy prze-
budzają się, już kreują Nowy Piękny Świat. Prowa-
dzimy medytacje, wszyscy razem wchodzimy                
w stan odczuwania Miłości. Tworzymy Świętą 
Przestrzeń, otuloną radością. Zjednoczeni z po-
lem Ziemi, ze wszystkimi istotami ją zamieszkują-
cymi, jesteśmy szczęśliwi. Aby ten stan odczuć 
dostrajamy się. Łączymy się z poziomu Serca. 
Wszystko co odczuwamy intuicyjnie jest zapisy-
wane w polu morficznym i tu jest rozpoznane 
przez innych. Przez tych, którzy dzięki synchro-
niczności manifestują się nam na życiowej dro-
dze. Być może w celu zasiania kolejnego ziarna, 
zapoczątkowania Nowego. Podczas tych medy-
tacji odnajdujemy połączenie ze sobą, z przod-
kami. Odnajdujemy wewnętrzny spokój, harmo-
nię. Poprzez świadomy oddech i uważność czu-
jemy się zaopiekowani. 

W medytacji ustanawiamy przewodnią in-
tencję aktywacji Mocy w sobie. Wizualizujemy 
Światło transformujące wszystko co niskowibra-
cyjne. Wizualizujemy Nowy cykl, jako początek 
Ery Wodnika, emitującej Miłość, szczęście, ra-
dość, obfitość dla wszystkich istot we wszech-
świecie. Dla mnie najcudowniejszym uczuciem 
jest spokój, błogość mojego Serca właśnie pod-
czas medytacji.  Porusza mnie to często do łez.  

W tym stanie potrzebne jest przyzwolenie               
i gotowość na odczuwanie wysokowibracyjnych 
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uczuć. Medytacja jest przepięknym stanem od-
czuwania. Stajesz się tym stanem. Wykonujesz 
mega pracę w energiach. Transformujesz co 
tylko chcesz do wyższych wibracji. 

Teraz wspomnę co zadziało się po naszym 
pierwszym spotkaniu. Ponieważ teraźniejszość 
jest wszystkim co mamy, więc i Zbysiu i ja, intui-
cyjnie zaczęliśmy praktykować mechanizm pusz-
czania czy też rozpuszczania myśli, dotychcza-
sowych wzorców zachowań, które odbierają nam 
wszystkim szansę na zmianę.  

Dzisiaj widzimy, że jest to ciągła praca. Ale 
to piękna praca. Uczy cierpliwości, akceptacji            
i zrozumienia siebie i drugiej istoty. Ta praca to 
przede wszystkim działalność uczuciowa. A ta               
z kolei jest kumulującą się energią wyniesioną do 
poziomu substancji atomowej.  

W rezultacie czego dochodzi do zagęsz-
czania się energii i zmaterializowania. Po wielu 
godzinach rozmów, każde z nas wróciło do swo-
jego miejsca zamieszkania. Ale z taką lekkością  
w Sercu. Bez oczekiwań czy nacisku. Były telefony, 
potem odwiedziny. Aż nastał czas, gdy Zbysiu już 
codziennie z pracy przyjeżdżał do mnie, by rano 
wyruszyć do firmy, którą prowadzi, a ja do szkoły, 
w której uczyłam dzieci. I tak przez rok cały. Na-
sze spotkania uczyły nas słuchania i rozumienia 
tego, z czym nie zawsze się zgadzaliśmy. Nie zaw-
sze rezonowało z nami to, o czym opowiadał 
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drugi. To była, jest nadal, piękna lekcja poznawa-
nia Siebie. Po roku zdecydowaliśmy zamieszkać 
razem. Zostawiłam pracę w szkole. Odchodziłam 
z przeświadczeniem, że mam tak dużo do zaofe-
rowania ludziom w innych środowiskach. Razem 
chcieliśmy się dalej rozwijać. Odkrywać swoje 
dary i szlifować swój potencjał. W tym pięknym 
doświadczaniu życia ważne dla nas jest utrzyma-
nie w sobie wewnętrznej równowagi, wibracji na 
najwyższym poziomie. Dążenie do harmonii we 
wszystkim. Zachowanie balansu między energią 
męską i żeńską, jako przeciwstawnymi i katalizu-
jącymi się energiami we wszechświecie.  

Jak wiadomo, za uwagą podąża energia            
o potężnej Mocy. Jest ona zasilana odczuwa-
niem. Jeżeli odkryjesz skąd te cudowne uczucia 
przybywają, możesz je ciągle przywoływać i utrzy-
mywać. Troska o Teraz. Dlatego skupiamy się na 
rzeczach pięknych, wzniosłych, wysokowibracyj-
nych. Co nie wyklucza wyrażania własnego zda-
nia i pokazania, że pewne manifestacje w tej ma-
terii z nami nie rezonują. Piękna jest praca nad 
zrozumieniem z czego te inne wybory wynikają. 
Każdy jest w innym miejscu swojej kosmicznej 
drogi.  

Mamy świadomość, że w całym wszech-
świecie istnieje duchowe połączenie wszystkiego 
ze sobą.  
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Ludzie, zwierzęta, rośliny, materia oży-
wiona i nieożywiona są częścią jednej boskiej 
Świadomości. Ta Świadomość kształtuje naszą 
rzeczywistość. Całe pokolenia ukierunkowane są, 
chociażby przez szkołę, środowisko na koncen-
trowanie się na przyjętych zasadach, wzorach 
zachowań, logice, czyjejś opinii (lewa półkula – ra-
cjonalne myślenie, aspekt męski). A gdzie uczu-
cia, intuicja, symbole, działanie w zgodzie ze 
sobą ( prawa półkula – aspekt żeński )? 

Tu zrobiłam przerwę w pisaniu. Ale już je-
stem. Włączyłam fb, bo z niego słucham muzyki 
na określonej wibracji.  I wyświetlił się filmik, z pie-
śnią wykonywaną przez Indian. Kobiety, Męż-
czyźni grający na bębnach, młodzi i starszyzna, 
trzymający się za ręce. Ramię w ramię. Coś pięk-
nego. Ta wewnętrzna Moc, której oni wszyscy są 
świadomi. Mając połączenie z Sercem i siatką ży-
cia Ziemi mamy dostęp do jej transformujących 
Mocy. To początkowa wiedza planety. Jak bar-
dzo rezonuje ze mną to, co widzę i odczuwam           
w tej chwili. Pamięć Przodków. Pamiętajmy jednak, 
że dzieckiem Ziemi jesteśmy tylko przez chwilę. 

Przy tych dźwiękach piszę dalej. Zarówno 
żeńskość, jak i męskość, jednakowo są bardzo 
istotne. Uzupełniają się. Umysł jest męski, eks-
pansywny. Energia Serca to skierowana do we-
wnątrz energia kobieca. Jest nawigowania na 
odczuwanie siebie i otaczającej przestrzeni.  
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Stłumienie niegdyś aspektu żeńskiego 
uśpiło ludzkość w pierwotnym przyjmowaniu i od-
czuwaniu ziemskiej oraz kosmicznej energii. Ale 
przebudzamy się. Umysł i Serce już zaistniały ra-
zem, w równowadze. Każdy z nas, w najbardziej 
odpowiednim momencie, zaczyna odczuwać 
świadomą obecność. Dzięki temu mamy w sobie 
taką cudowną wrażliwość, czucio-wiedzę doty-
czącą Wszystkiego. Dosłownie Wszystkiego. Czyli 
Boga, jako eterycznej sieci łączącej Wszystko. 

 

Sporo podróżujemy. Spotykamy się z ludź-
mi. Każdą interpersonalną relację traktujemy 
jako drogę doświadczenia w swoim rozwoju. Na 
naszej drodze pojawiają się przeróżne Istoty. 
Również takie, które oceniają i krytykują. Cudne 
doświadczenia. Kilka dni temu pewien mężczyzna 
napisał mi na fb kilka, kiedyś odebrałabym, przy-
krych słów. Teraz zatrzymałam się i poobserwo-
wałam co odczuwam. I był tylko spokój. Radość, 
że nie przychodzi nisko wibracyjna emocja. Ale 
lekcja ta uzmysłowiła mi, że nie zawsze należy 
próbować tłumaczyć komuś swoją prawdę, bo 
ten ktoś jest w zupełnie innym miejscu swojego 
rozwoju. Każdy, jak wiesz, kochany Czytelniku, 
idzie w swoim tempie. I przyjmuje tylko to, co jest 
mu potrzebne w danej chwili. I to jest piękne.             
O tych sytuacjach, z tym człowiekiem, rozmawia-
łam ze Zbysiem. I to on przypomniał mi o tym, że 
nie ma potrzeby przekazywać komuś wiedzy, na 
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którą ten ktoś nie jest jeszcze gotowy. Wszystko  
w swoim czasie. Ale myślę, że ziarno zasiane. 
Kiedy słyszysz lub czytasz słowa, które z tobą nie 
rezonują zaobserwuj co odczuwasz. To jest naj-
ważniejsze. Co czujesz. Czy jeszcze cię to irytuje. 
Jeżeli już nie, to znaczy, że tą lekcję odrobiłaś Ko-
chana Istoto. I tak w tych sytuacjach nie-miłości 
uczymy się Miłości. A właściwie przypominamy 
sobie. Chodzi o to, jak reagujemy na zewnętrzne 
czynniki. Jeśli nie nosisz w sobie starych przeko-
nań, przywiązań, programów to reagujesz odczu-
ciem lekkości, radości, przyjemności. Kiedy prze-
pracujesz te aspekty, przeszłość wtedy żaden ze-
wnętrzny „nieprzyjaciel” nic ci nisko wibracyjnego 
nie uczyni. 

W tej naszej wędrówce smakujemy życia, 
uczymy się. Chętnie podejmujemy różne wyzwa-
nia. Każde coś wnosi. Im „trudniejsze” tym większy 
potencjał do rozwoju. Każde z nas rozwija się            
i spełnia na swój sposób. Zbysiu prowadzi firmę, 
co wymaga od niego zdolności organizacji, całej 
logistyki, zarządzania i współpracy z ludźmi.                
A przede wszystkim odczytywania ludzkich emo-
cji, nastrojów. Dostrzegania w nich własnego lu-
stra. Odczytywania w nim z czym mogę w sobie 
popracować. Ale ten mechanizm działa i w drugą 
stronę.  
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Zbyszek rozumie to, co przychodzi jako 
trudne. Człowieka, który notorycznie okradał 
nas, nie zwolnił, nie ukarał. Z pełną świadomo-
ścią, zrozumieniem takich sytuacji, wyraził naj-
głębszą mądrość. Wiele rozmów, ale i konkret-
nych działań w stosunku do tego pracownika 
przynosi dzisiaj piękne owoce. A wystarczyło 
tylko podać dłoń.  

To doświadczenie potwierdziło przekona-
nie, że akceptując to co się pojawia rozwija nas, 
przywołuje naszą boską Naturę. Gdy prowadzi 
nas Miłość, poznajemy duchową prawdę swojej 
Wewnętrznej Istoty. Zbysiu realizuje się na wielu 
płaszczyznach życia. Jest elektronikiem, więc do-
strzega te same mechanizmy w naturze, a więc            
i w ciele człowieka, jak i w różnych urządzeniach. 
Np. zasilanie prądem czy fraktalność. Pasjonuje 
go praca z drewnem. Wykonał wiele prac stolar-
skich i budowlanych. Muszę przyznać, że jest 
bardzo kreatywny. Sam dochodzi do różnych no-
watorskich rozwiązań, ulepszeń technicznych. 
Ponieważ organizujemy sobie obecnie nowe miej-
sce na Ziemi, więc ma możliwość realizowania się 
w tym obszarze. Każde z nas jest  w procesie 
zmiany myślenia, postrzegania. Możliwości ro-
sną. Jesteśmy, podobnie jak każdy z was, na eta-
pie przekształceń w strukturze ciała fizycznego, 
mentalnego, w DNA, w strukturze Serca. I dlatego 
właśnie wszystkie niskowibracyjne emocje, jeśli 
jeszcze w nas zalegają,  ujawniają się. To dobrze.  
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Pozbywamy się tego, co już z nami nie 
rezonuje. W miejsce starego wprowa-
dzamy spokój, radość, równowagę, ci-
szę. To prowadzi do odzyskania połą-
czenia, o którym wcześniej pisałam.   

Nowy człowiek ma zupełnie inny sys-
tem energetyczny, funkcjonuje na 

wyższych częstotliwościach.  

W pełni wykorzystuje swoje możliwo-
ści. Zadbajmy więc wszyscy o balans 
między strefą fizyczności a duchowo-

ścią. 
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Ukierunkowujemy energię na własny rozwój.  
Więc ważne jest, aby być spokojnym,  
życzliwym, radosnym, odczuwającym  
Miłość, obfitość do siebie, do świata.  
To prowadzi do wewnętrznego  
stanu przyjemności, błogości.  
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W codziennym życiu manifestuje się jesz-
cze uwarunkowanie, wkodowane programy przez 
rodziców, nauczycieli, społeczność. Oczywiście 
to wszystko wymieniamy na inną wersję prawdy. 
Ale to nadal idee stworzone przez umysł. Piękne  
i wznoszące jest to, że daje nam to coraz więcej 
wolności. Uczymy się być obserwatorami.  

Wychodzenie z sytuacji w które daliśmy się 
wciągnąć, nazwałam „wyskakiwaniem z pędzą-
cego pociągu”. Kiedy to robię, czyli staję mental-
nie obok siebie, przyglądam się całemu zajściu. 
Jestem w teatrze. Rozbawia mnie to, co widzę. To, 
jak zareagowałam. Często zaczynam się głośno 
śmiać. Przyznaję, że jeszcze zdarza się, że po 
chwili ponownie wciągamy się obydwoje w tą grę. 
Ważne jest, aby w takim doświadczeniu zauwa-
żyć, że mamy wpływ na dalszą fabułę tego filmu. 
Mamy wpływ na wszystko. Świat fizyczny powstaje 
w wyniku reakcji obserwatora. Postrzeganie jest 
wyuczone.  

Działamy często według starego. Gdy to 
zmieniamy, zmienia się doświadczenie, zmienia 
się cały twój, mój świat. Magia. Lubię czarować.  
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W świecie energii nic nie podlega war-
tościowaniu. Tu po prostu wszystko tylko jest. 
Doświadczenie samo w sobie jest neutralne. 
To każdy z nas nadaje różne odcienie, jako-
ści, interpretację doświadczeniu. Wszystko 
jest informacją. Akceptacja, przyjęcie infor-
macji, emocji ze spokojem powoduje, że roz-
pacz czy ból traci na sile. Wszystko podlega 
zmianie.   
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Każdy z nas wydaje się być niezależną 
Istotą. Ale Wszyscy jesteśmy połączeni z wzor-
cami zbiorowego pola, zbiorowej inteligencji, 
które stwarzają Wszechświat. To my manipulu-
jemy niewidzialną energią. Śmierć, cierpienie, ra-
dość... nie istnieją dla obserwatora. Gdzieś prze-
czytałam, że Einstein, Bohr, Heisenberg – fizycy 
kwantowi dostrzegli, że sposób patrzenia na 
świat jest fałszywy. Już w starożytnych pismach 
jest mowa o iluzji. Natomiast świat niewidzialny, 
energetyczny jest światem prawdziwym. I w nim 
leży moc kreacji. Razem ze Zbysiem doświad-
czamy tej świadomej kreacji każdego dnia. 
Można powiedzieć organizujemy energie, nada-
jemy jej Jakości. I projektujemy ją świadomie na 
zewnątrz. Wszyscy szukamy Boga. A on cichutko 
siedzi sobie w nas. Gonimy za czymś, co już 
mamy. W sobie. 

Kiedy wieczorem, leżymy czule wtuleni             
w siebie, wypełnia nas cisza. Cudowny stan bło-
gości. Nieopisana przyjemność. Świadome stwa-
rzanie, bo emanując tym, czego pragniemy, co 
pozwalamy sobie odczuwać, zmieniamy Wszyst-
ko. Najwyższą Świadomością. Mamy Moc Spraw-
czą. 

Podczas co piątkowych spotkań z Pięknymi 
Istotami, razem realizujemy plan podnoszenia 
wibracji własnej oraz całej planety. Widzimy, jak 
potężnym narzędziem jest wspólna medytacja. 
Jak zmienia się masowa świadomość. Generując 
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wspólną intencję, pewnego rodzaju sygnał elek-
tro-magnetyczny w tym samym momencie, zmie-
niamy natychmiast zapis-informację w polu ener-
getycznym planety. Za jego pomocą wysyłamy              
w pole świadomości planetarnej strumień wolnej 
woli na Ziemi.  

Oczywiście ten proces musi być wspierany 
odczuwaniem tego, co chcemy osiągnąć. Kieru-
jemy ze szczególnym namaszczeniem energię 
Miłości do pola morficznego planety. Po medyta-
cji, która jest wzmacniana i wspierana dźwiękami 
mis tybetańskich, Zbysiu prowadzi praktykę „Ga-
dającego Pióra”. Cudowna lekcja umiejętności 
słuchania. To wielka sztuka. Wiele ludzi ma z tym 
problem. Samo milczenie też jeszcze nie oznacza 
uważnego słuchania. Zbyszek mówi o tej umiejęt-
ności, że polega ona na nadawaniu znaczenia 
temu co słyszysz i podjęciu wysiłku w celu zrozu-
mienia tego, co ktoś chce ci przekazać. Bez prze-
rywania i wtrącania swoich opinii.  

Wtedy zdajemy sobie sprawę, ze czasem ci-
sza mówi o wiele więcej niż słowa. Dlatego uwa-
żamy, że warto jest nauczyć się tej umiejętności             
i z niej korzystać w codziennym życiu. Jak wiele 
zrozumielibyśmy słuchając drugiego człowieka             
z uważnością. Poprzez tą praktykę razem uczymy 
się zaufania, współodczuwania. To wymaga rów-
nież podjęcia wysiłku , który kształtuje  w słucha-
czu cierpliwość i skupienie się na potrzebach 
rozmówcy.  
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Umiejętność słuchania poszerza prze-
strzeń Twojego Serca, bo zaczynasz tak w pełni 
dostrzegać piękno, wrażliwość, mądrość, ale cza-
sem problemy drugiego człowieka. W tej jednej 
chwili otoczysz go wznoszącą wibracją Miłości. 
Umiejętność słuchania przejawia się tak na-
prawdę w Byciu. Uważne słuchanie jest piękną sy-
tuacją, dającą możliwość do rozmowy, szczegól-
nie komuś, kto nie jest zbyt wylewny do zwierzeń.  
Mnie osobiście to doświadczenie nauczyło słu-
chania Sercem.  

Czasem słuchanie to nie udzielanie odpo-
wiedzi, wstrzymanie się od komentarzy. Niekiedy 
wystarczy uśmiech, skinienie głową. Słuchanie 
jest wielką sztuką. Daje nam możliwość zaobser-
wowania czegoś, czego wcześniej nie widzieliśmy. 
Daje dostęp do jeszcze głębszego odczuwania. 
Daje też możliwość zaoferowania komuś pomocy. 
Zdolność patrzenia Sercem sięga znacznie dalej. 
To umiejętność słuchania bez osądzania, uprze-
dzeń. Sposób w jaki interpretujemy to co sły-
szymy, odczuwamy jest częścią tego kim jeste-
śmy. Patrząc w głąb siebie budzimy się. Chodzi              
o to, aby słuchając, słyszeć. Z Serca. 
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Kiedyś rozmyślałam o dalekich podróżach. 
Miejscach Mocy w odległych krajach. Od dziecka 
fascynuje mnie starożytność starożytnego 
Egiptu. Tak, dobrze napisałam. Dzisiaj, jest dla 
nas oczywiste, że nie trzeba tam się wybierać, aby 
odnaleźć Dom. On jest w moim, twoim Sercu. Kie-
dyś przeczytałam lub usłyszałam, słowa Buddy: 

 

 „Dom to chwila obecna.’  

 

Bardzo ta myśl zapadła mi w Sercu. Razem 
tak czujemy. Dom mamy w swoim Sercu. Tylko tu 
odnajdujemy połączenie ze sobą samym. Har-
monia, cisza, spokój. Poprzez świadomy oddech, 
uważność, jestem w Domu.  

Zatrzymanie w uważności to także moje 
malowanie. Mandala – obraz energetyczny.                    
Z sanskrytu oznacza Cały Świat, Święty Krąg. Już 
samo pociągnięcie pędzla i zatoczenie kręgu po-
zwala mi wejść w głąb siebie. Cudowna celebra-
cja swojej Wewnętrznej Istoty. W pracy z mandalą 
aktywuję Moc Intencji. Bez zasad, czy ogólnie 
przyjętych kanonów. Jestem tylko ja i moje od-
czuwanie. Wyciszam się jeszcze bardziej. Energia 
płynie subtelnie, w lekkości. Mandale głęboko we 
mnie pracują. Mają Moc przemiany.  
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Spoglądam na nowo rodzącą się mandalę. 
Fiolet to duchowość, transformacja, intuicja, po-
szerzony zakres wibracji. Dzięki czemu jesteśmy 
bardziej wyczuleni na odbiór częstotliwości wo-
kół. To również poszerzenie percepcji. W obsza-
rze fizyczności wzmocnienie układu nerwowego, 
który zawiaduje wszystkimi organami i układami 
w ciele. 

Poprzez biel przejawia się wgląd, czystość 
Serca, klarowność, nieskończoność. Złoto na-
daje kierunek własnego rozwoju i przemian. To 
obfitość, bogactwo na wszystkich poziomach.              
A także symbol boskiej Mocy i Mądrości. Repre-
zentuje oświecenie  umysłu i Ducha. 
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Świat jeśli tylko tego pragniesz, jest 
piękny, pełen Miłości.  

On ani nie karze, ani nie nagradza. 
Odpowiada tylko na wibrację, jaką 

emitujesz.  

Widzimy dookoła wiele Pięknych Istot 
wspierających innych w procesie 

wznoszenia. 
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Jak to Zbysiu mówi, ta planeta jest jednym, 
wielkim uniwersytetem, w którym przechodzimy            
z klasy do klasy. Uczymy się Siebie. W różnych in-
terakcjach, nie zawsze  zgodnych z naszym wzor-
cem, prowadzimy obserwacje swoich odczuć. Te 
sytuacje pokazują nam z czym jeszcze należy się 
zmierzyć. Co ukochać, zaakceptować. Im więcej 
wewnętrznego spokoju, Miłości, radości, tym 
większa i bardziej sprawcza jest nasza intuicyjna 
zdolność zauważenia tego, co aktualnie jest nam 
teraz potrzebne. Staramy się wykorzystać obec-
ny czas jak najlepiej.   

 

Działamy idąc za głosem wewnętrznym, 
więc nasze życie bardzo daleko odbiega od 
oczekiwań naszych rodzin. Jesteśmy bardzo 
otwarci na komunikację z bliskimi. Staramy się 
elastycznie poruszać między różnymi perspekty-
wami. Współpracujemy z przestrzenią, ale jedno-
cześnie wyznaczając swoje granice. Uczymy się 
nie oddawać niepotrzebnie swojej energii.  Sta-
ramy się zachować harmonię, rozwagę, spokój             
w relacjach. Pokazywać swoim życiem piękno, do-
bro, Miłość. W wielu aspektach zatrzymaliśmy na 
sobie powtarzające się od pokoleń mechanizmy, 
które spowalniały proces Wznoszenia. Chodzi            
o przejście z działania kompulsywnego  do stanu 
świadomych działań. Pokazywanie innym feno-
menalnego mechanizmu, polegającego na tym, 
że to, jak myślisz w połączeniu z czuciem, że tak 
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już jest, decyduje o tym, że ta myśl staje się rze-
czywistością. Czy można wymyśleć coś bardziej 
genialnego? I to właśnie daje nam poczucie po-
tężnej siły w Sobie. Wszechświat daje Ci to czego 
pragniesz. Czerp, ile tylko możesz. Ale zawsze z 
Miłością. W moim słowniku pojawiło się gdzieś 
zasłyszane słowo „samobalansowanie”. Spodo-
bało mi się. W ciągu dnia mamy w sobie trochę 
różny poziom wibracji, różne natężenie energe-
tyczne. Czasem odczuwamy ogromną radość, in-
nym razem jesteśmy wycofani, po czym wycho-
dzimy ze skorupki i odczuwamy euforię.  
Wszystko jest w nas. Ale istotne jest, aby prakty-
kować samobalansowanie, utrzymywanie równo-
wagi wewnętrznej. Zadbajmy o to, by znaleźć każ-
dego dnia czas na ciszę, duchową rozmowę ze 
Sobą. Brama do Mistrzostwa. 

 

Piękne jest to, że Wszyscy Jesteśmy stymu-
lowani energią z Nowej Przestrzeni, w którą wcho-
dzi obecnie nasz układ słoneczny. Ogromna 
ilość kosmicznego Światła. Nasze Serca niosą to 
Światło i rozprzestrzeniają je we wszystkich kie-
runkach Przestrzeni. Łączy się ono z sercami in-
nych ludzi i tak powstaje świetlana siatka wokół 
całej Planety. Otwiera się nowa Księga z pozosta-
wioną dla nas informacją mówiącą o tym, że nie 
jesteś ludzką istotą posiadającą świadomość.  
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Jesteś Świadomością przyjmującą formę 
istoty ludzkiej. Wszechświat, który jest do-
świadczającą  Istotą, pozwala Ci być częścią 
kosmicznego strumienia. Poprzez wysoką 
świadomość Siebie, czyli Istoty Wewnętrznej, 
mamy dostęp do nieograniczonego poten-
cjału energii. 
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Wystarczy tylko zaufać.  
Zaufanie jest nośnikiem pięknych zmian.   
Pozwalamy więc przejawiać się Światłu.  
To piękne kiedy rozumiesz,  
że Każda Istota jest wiecznym Życiem  
we wszystkich jego odsłonach.   

 

 

 



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

Patronat: Wydawnictwo Ezooneir | www.ezooneir.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

Patronat: Wydawnictwo Ezooneir | www.ezooneir.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Patronat: Wydawnictwo Ezooneir | www.ezooneir.com 

 

Nazywam się Zuza Rybarczyk i jestem twór-
czynią projektu Psiaki w Zen - Tu i Teraz. Chociaż 
jeszcze taki termin nie obowiązuje, nazwałam sie-
bie holistyczną terapeutką psów, ponieważ ani 
termin „behawiorystka” ani „trenerka” ze mną ni-
gdy nie rezonowały. Powodem tego jest przede 
wszystkim to, że nie przemawiało do mnie po pro-
stu „wytrenowywanie” agresywnego czy lękowego 
zachowania u psa, bez patrzenia szerzej i głębiej 
na prawdziwą jego przyczynę. I bez patrzenia na 
rolę, jaką odgrywa przy tym i dokłada od siebie 
opiekun wnosząc w relację z psem własne nieo-
tulone i wyparte emocje. 

 
Na przestrzeni ostatnich lat dodałam do 

swojej praktyki fascynujące metody alterna-
tywne, takie jak Tellington TTouch (zastosowanie 
świadomego dotyku w kontakcie ze zwierzęciem), 
pracę z olejkami eterycznymi i esencjami kwiato-
wymi, Medycynę Chińską, a nawet terapię kamer-
tonami, z którymi eksperymentuję od dłuższego 
czasu i w której widzę ogromny potencjał do 
pracy terapeutycznej. Ostatnimi czasy zaczęłam 
dodawać nawet śpiew intuicyjny, w szczególności 
w kontakcie z tymi zwierzętami, które doświad-
czyły traumy, jako kolejną formę nie siłowego,              
a delikatnego sposobu na nawiązanie połącze-
nia.  
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Ciągnie mnie do tego, co inne, rozwojowe, 

wychodzące poza utarte schematy. Moim po-
średnim celem w terapii psa jest pokazanie opie-
kunowi, w jaki sposób zachowanie jego psa od-
zwierciedla jego emocje, uczucia i jak może on 
spojrzeć na „problem” swojego czworonoga jako 
tak naprawdę okazję do własnego rozwoju.  

W swoim Holistycznym Programie Trans-
formacji Zachowania Psa uczę nie tylko, jak za-
spokajać potrzeby psa i zrozumieć jego zacho-
wanie, ale przede wszystkim, jak powrócić do wła-
snej autentyczności, miłości do siebie oraz po-
czucia spokoju i akceptacji poprzez życie z psem. 
 

Na razie w Sercu, ale niedługo już na pla-
nie fizycznym, wspólnie z moją biologiczną i du-
chową rodziną stworzymy Zakątek Transformacji 
– ośrodek terapeutyczno – rozwojowy, w którym 
planujemy oferować Turnusy Transformacji dla 
ludzi i ich zwierząt, warsztaty, ceremonie, sesje 
tańca intuicyjnego wśród naszych alpak, krów, 
kóz i innych, które zdecydują się do nasz dołą-
czyć, a także wiele innych wspaniałych wydarzeń 
nastawionych na połączenie się ze swoim auten-
tycznym Ja. A wszystko to dokonując poprzez 
kontakt z Naturą, muzykę, ekologiczne posiłki 
przyrządzone przez moją mamę i wyjątkową 
energię bezwarunkowej Miłości, która będzie wy-
pełniać to miejsce. 
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Moją misją jest uszanowanie tego, jak wiele robią 
dla nas zwierzęta towarzyszące, jak wiele dla nas 
transformują, przyjmują, jak bardzo wspierają na 
naszej ścieżce rozwoju. Poza tym pragnę poka-
zać ludziom inne, wspaniałe drogi – pomocne               
w nawiązywaniu relacji ze zwierzęciem bez użycia 
przemocy, siły czy kontroli.  
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BIO  
 
Zuza Rybarczyk – holistyczna terapeutka psów                
i twórczyni projektu Psiaki w Zen - Tu i Teraz oraz 
Zakątka Transformacji. Jej pasją jest propago-
wanie alternatywnych metod w pracy terapeu-
tycznej ze zwierzętami „po przejściach”, a także 
pokazywanie opiekunom jak dokonać transfor-
macji swojego zwierzęcego przyjaciela - poprzez 
siebie. Oferuje konsultacje indywidualne, warsz-
taty i kursy online. 
Jest także współorganizatorką pierwszego festi-
walu świadomego życia ze zwierzęciem w Polsce 
„Zoolatria” (www.zoolatria.pl).  
Jej strona to www.psiakiwzen.pl 
 
 
ARTUKUŁY I NAGRANIA YOUTUBE: 
 
https://youtu.be/Y7ytPkSvkxw 
https://youtu.be/FaaiKeFFF6E 
https://youtu.be/I-S84K6VsuE 
https://youtu.be/GaJ4CGrSlKY 
https://youtu.be/GdE0eaK85rE 
https://youtu.be/g14-EDVOIh8 
https://youtu.be/qXVicrE-3X0 
 
https://psiakiwzen.pl/czy-sama-podkopujesz-dolki-na-dro-
dze-do-zmiany-swojego-psa/ 
https://psiakiwzen.pl/12630-2/ 
https://psiakiwzen.pl/czym-wedlug-mnie-jest-prawdziwa-
duchowosc-w-relacji-z-psem/ 
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Zamykam oczy. 
 

Czuję swoje serce. 
 

Czuję swoje ciało. 
 

Czuję miłość. 
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Wyobrażam sobie chwilę, gdy 
głaszczę ulubione zwierzątko, albo 

spotykam i przytulam z radością 
dawno nie widzianego przyjaciela lub 
przyjaciółkę. Mogę także wyobrazić 

sobie najpiękniejsze dla mnie miejsce 
na ziemi. I odczuwam miłość. 
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Dotykam ziemi. 
Muskam taflę wody. 

Głaszczę płomień ognia. 
Powietrze otula moje ciało. 

Przestrzeń wiruje. 
Dźwięk wibruje we mnie. 
Uwalniam wewnętrzne  

światło. 
Rozwijam myśl. 

Wiem kim jestem. 
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Łączę się w modlitwie, 
która pozwoli mi doświadczyć 

jedności ze wszystkim. 

Skupiam swoją uwagę na płucach, 

jak gdyby tylko one istniały. 

Czuję przyjemność podczas oddechu. 

 

Biorę głęboki wdech i czuję, jak powietrze 

wypełnia płuca i tworzy Przestrzeń Miłości. 

Czuję, że powietrze jest miłością. 

 

Doceniam jedność, jaka istnieje 

pomiędzy powietrzem a moimi płucami. 

Wdycham głęboko, aż poczuję 

potrzebę wydechu. 
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Zaspokajam pragnienie ciała, 

czuję radość i wypełniający mnie spokój. 

Cieszę się oddechem. 

Czuję radość odczuwania miłości. 

 

Jestem. 

 

Otwieram serce, wewnętrzne oczy. 

Cieszę się każdym tworem Kreacji. 

Żyję w wiecznej miłości. 

Rozpoznaję Siebie we wszystkim, 

co dociera do moich zmysłów. 

 

Przyglądam się oczyma miłości, 

gdziekolwiek jestem, widzę i odczuwam 

Siebie w tym co tworzy Całość. 
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Czuję każdą komórkę ciała, każdą myśl, 

przeżywane, jak cudowny kwiat  

w każdym człowieku. 

Znam tajemnicę, całą prawdę,  

Którą ukrywam o sobie. 

 

Mam siłę, aby tworzyć niebiański sen, 

w którym wszystko jest możliwe. 

Zmieniam swoje życie i decyduję o sobie 

na zawsze. 

 

Wyobraźnia prowadzi mnie. 

Moje myśli płynąc, oblekane są w słowa, 

które materializują się. 

Myślami dokonuję wyboru. 

Jestem światłem mojej duszy. 

Cokolwiek mówię - czynię. 

Staję się wyrazem prawdy i piękna. 

Dziękuję za to że jestem i za to co mam. 

I dzielę się tym. 
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Swoje działania napełniam miłością 

i pięknem płynącym z serca. 

Dzień za dniem pełniej tworzę 

najwspanialsze dzieło sztuki 

- moje własne życie. 

Jestem wdzięczny, że odczuwam 

miłość Życia. 

 

Akceptuję siebie takim jakim jestem, 

taką jaka jestem. 

Godzę się z własnym umysłem takim, 

jaki jest, ze wszystkimi moimi uczuciami,  

nadziejami i marzeniami,  

moją niepowtarzalną osobowością.  

Godzę się z moim ciałem.  

Żywię do siebie miłość i przyjmuję ją.  

Dzielę to szczęście z innymi,  

Otwieram się na szczęście i miłość. 
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Od tej chwili każdy uczynek,  

każda myśl,  

każde uczucie wypływa z miłości.  

Pogłębiam miłość do siebie  

i widzę jak przemienia się cały sen  

mojego życia w radość.  

Siła mojej miłości jest wielka.  

Wszystko co robię – robię dobrze.  

Jasno wiem czego chcę.  

Sam o sobie decyduję.  

Ufam sobie i sami dokonuję wyborów.  
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Staję twarzą w twarz z każdym wyzwaniem, 

każdą odpowiedzialnością i natychmiast 

rozwiązuję swoje problemy.  

Wszystko co robię  

przenika miłość i światło. 

Począwszy od dzisiaj,  

kocham siebie  

i wszystko robię 

 w zgodzie ze własnym wnętrzem.  

 

Wiem, kim jestem, 

 a inni ludzie są lustrami mojej duszy.  

Patrzę w lustra z miłością i cieszę się.  

Odczuwam głęboką miłość do siebie. 

 Nawet gdy jestem sam,  

nie jestem samotny.  

Uczciwie wybaczam sobie.  

Mam czysty umysł.  

Żyję w pokoju i miłości.  
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Miłość odmienia wszystkie  

moje związki i zobowiązania.  

Budzę się do życia z nową siłą w sercu,  

siłą miłości do siebie.  

Wybaczam wszystkim każdą  

niesprawiedliwość, jaką poczuję umysłem. 

Przebaczam każdemu, kto kiedykolwiek 

mnie skrzywdził. 

Mam odwagę bezwarunkowo kochać  

rodzinę, przyjaciół i wypełnić moje związki 

miłością. 

Czuję wdzięczność gdy dzielę się sobą  

z bliskimi.  

Akceptuję innych takimi, jacy są,  

bez osądzania, bo kiedy ich odtrącę,  

odtrącę boską cząstkę w swoim życiu.  

Buduję porozumienie w radości,  

szacunku i harmonii. 
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Dziś jest początek nowego życia  

z potęgą miłości do siebie.  

Cieszę się życiem,  

cieszę się moimi związkami.  

Z odwagą poznaję życie.  

Otwieram serce na miłość,  

która jest moim przyrodzonym,  

niezbywalnym prawem.  

Odczuwam wdzięczność za szczodrość 

wszelkiego Stworzenia.  

Rozkoszuję się każdą chwilą.  

Znam siebie w pełni. 

Jestem miłością. 

Niech tak się stanie. 
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Czy pamiętam - podróż anioła 

 

Czy pamiętam, 

jak oddzieliłem siebie ku zapomnieniu  

z miłości doświadczania 

 opuszczając jądro  

oddalając się od Jaźni 

ulatując ku niespokojnym  

nocnym cieniom i samotnym sercom 

i  kiedy pozostałem jakby na zewnątrz,  

zapominając o duszy 

anielskiej w ziemskim trwaniu,  

w nadziei 

 

Czy pamiętam, 

Jak przytłoczyła mnie siłą grawitacja  

i porwała wirem w ostatni lot anioła  

przed oczyszczeniem, 

W boskich rękach ekstazy  

Wolnych od śmierci 

I Gdy pochwyciły mnie  

obce światy obleczone 
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w czasoprzestrzeń ponurą  

i ciała materialne, 

tak jak rzeka zbiera resztki po burzy  

i moja tęsknota, do tej znikającej  

w niepamięć cząstki duszy   

została uciszona przez czas 

z podciętymi skrzydłami 

ciężarem słów  

w naszej ziemskiej matrycy 

w klatce z przyzwyczajeń i lęków    

 

patrzyłem na siebie rozdzielonego  

jak przechodziłeś obok, 

tak zwyczajnie, nie jak bliźnięta  

wpatrujące się w zadziwiające lustro  

niezmąconej Jedni 

 

Czy pamiętam, 

Jak świat iluzorycznych błyskotek  

zajął moją uwagę 

Od świtu do zmierzchu, 

a sen i cisza były początkiem  
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wzajemnego głodu 

ku niebieskiej podróży  

w nieskończoność 

 

Czy pamiętam, 

pierwsze rozstanie, kiedy opadałem 

oblekając pojedynczy cień, 

gdy jeszcze przesiąknięty światłem  

naszej duszy 

spojrzałem na siebie - byłem ciałem 

podobnym do pióra wyrwanego przez wiatr 

ze skrzydlatego ptaka który już odleciał 

 

Tak Pamiętam, 

A głód bezmiaru niszczy czas  

i jak za pstryknięciem palców 

otwiera bezkresny tunel pomiędzy ziemią  

i tym wszystkim co jest między nami.  

Twoja czystość i moc,  

świetlny błysk słoneczny  

jednoczący oddech Boga,   

który przypomniał mi  
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Z ziemskiej niepamięci,  

ku najdalszym zakątkom  

odrzuconych gwiazd  

Tak Znam, 

twoje piękno w jednoczącej nas miłości, 

jak najmilszy nektar naszej wspólnej duszy. 

Jedni 
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Oddech w Słońcu 

 

Patrzę w Słońce,  

Czuję powiew wiatru,  

Świadomie biorę głęboki wdech.  

Wypełniam powietrzem wszystkie komórki 

i pustkę między nimi 

Rozkręcam spiralę spokoju.  

Oddychając napełniam się radością.  

Wdycham głębiej i smakuję błogostan, 

Zapach odległości jaka dzieli  

materialną formę 

od nieskończonej Pustki.  

Staję się wibrującą pauzą. 

 

Zaglądam w coraz to drobniejsze  

fragmenty przestrzeni 

Wiem czym jest iluzja materii.  

Widzę, że mogę tak bez końca  

Rozdzielać atomy.  

Wnikać w tę przestrzeń, 

gdzie wszystko zaczyna jawić się  
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I być tym samym 

Powiększam te Istotę Rzeczy  

i docieram do Pustki Jedni 

Tam już wszystko jest połączone  

W jedno Boskie Ciało 

Gdzie wszystko łączy miłość. 

Bo miłość jest przepływem  

I tchnieniem. 

Pra przyczyna tworzenia.  

Miłość. 
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Uwalniam wewnętrzne światło,  

 

dotykiem myśli 

Aktywnie działam w bezruchu  

wygasłych reakcji 

Intencją trwania Wiecznej chwili  

i bezkresu tchnienia 

Obserwuję Siebie w Ciszy i Spokoju.  

Jedni Całości 

Kreuję swój obraz.  

Na obraz Stworzenia 

Biorę głęboki wdech i kolejny.  

Przyzwalam 

Płynę na fali życia.  

Słucham serca  

Krynicy Pra Źródła 

Doradcy naturalnej prawdy.  

Zanurzam się w nią 

Obserwuję umysł.  

Zawsze jestem u siebie 

Widzę.  

Jestem w Sobie i w Tobie zarazem 
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Wszystko wiem i znam.  

Przed-przyszłe zdarzenia 

Ufam.  

W oczach Wszechświata 

Ja jestem w Tobie.  

Ty jesteś we mnie.  

Wiecznym odbiciem 

 

Wszystko jest dobrze w całej Kreacji . 

Tak już jest na zawsze 

Miłościwie – Połączeni. 
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Dusza Stworzenia Domu 

 

Od eonów lat Dusza Boga Stworzenia, 

Tego który JEST, KIM JEST 

w emanacjach swojego JAM JEST 

dzieli się (w tej części multiwersum)  

na dwoje. 

Gdy Kobieta i Mężczyzna oddają się sobie 

w jednej osobie, 

w Pełni Miłości Stwarzania, 

przeglądają się w sobie wzajem 

swoim źródle kreacji, 

każdą Wieczną Chwilą na nowo i na nowo, 

dopełniając krąg życia. 

 

No chodź, Mężczyzno, i zanurz się  

w Ścianie Ognia Miłości, 

Kręgu Ogniska i doświadcz istoty Kobiety 

Magnetyzmu w Sobie Całym Stworzeniem. 

 

No chodź Kobieto i wejdź  

w płomień Ściany Ognia 
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Istoty Elektryzmu Mężczyzny, 

doświadcz siebie i uformuj się we mnie 

Swoim Stworzeniem Całym. 

Tantrą Życia. 

 

Plazma esencji całkiem nowych Energii, 

potencjałów i z tego Wymiarów, 

pielęgnując Wspólnie Ogród Duszy, 

przeglądając Się w Lustrach Obustronnej 

Jedni – Tak, tak – w Was Kochani, 

bo Jesteśmy Wieczną chwilą,  

która trwa i trwa. 

A to dopiero współtworzenia  

w JAM JEST 

– początek i koniec 

zarazem oczekiwania. 
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Wśród tylu ludzi na ulicy w kolejce 

Gdy niemal dotykamy się za ręce 

Trwam jak w kokonie własnej tajemnicy 

Z trwogi przed poznaniem 

 

Wśród tylu ludzi myślę że nie wypada 

Popatrzeć w oczy przygodnej osobie 

Aby zobaczyć siebie w innej 

Czy może zasłonić oczy gazetą? 

 

Wśród tylu ludzi czuję przenikliwy chłód 

Spokój mój mąci myśl że jeszcze nie teraz 

Poznam twoje ciepło 

Czy jestem sam? 

 

Wśród tylu ludzi gdzie jedyny  

bezpośredni kontakt 

To fałszywie skromne ulotnie  

przebiegłe „przepraszam” 

Za co? 

Czy za to że żyję i poruszam się  

w przestrzeni? 
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Wśród tylu ludzi czekam w nadziei 

Że ktoś pierwszy przerwie klatkę poznania 

Misternie tkaną z niezaspokojonych marzeń 

Czy mam odczuwać pustkę? 

 

Wśród tylu ludzi miłość budzi trwogę 

Jak mam to zrobić aby stać się Jednią 

Połączony prawdą życia 

Czy umiem kochać? 

 

Wśród tylu ludzi mam myśli nieskromne 

Lubieżnością spowite 

Zapadam w sen bez winy 

Lecz czy to wypada? 

 

Wśród tylu ludzi bliskich 

Czuję się jednak samotnie jak czekający  

na zmiany ptak 

Wyrwany wiatrem z rodzinnego gniazda 

Myśli nieskończonej 

 

Na co czekasz? 
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KOMPAS DUSZY, Ezo Oneir  
Przewodnik po drodze duszy  (2021) 
 
„Od starożytnej myśli platońskiej 
po współczesne ruchy New Age – 
gdzie leży prawda dotycząca ist-
nienia i celu duszy ludzkiej? Znaj-
dziecie tutaj relacje lekarzy psy-
chiatrów i hipnoterapeutów z wie-
loletnią praktyką, którzy jedno-
znacznie wskazują na istnienie du-
szy, a nawet potrafią odpowie-

dzieć na pytanie, co dzieje się z nią między wcieleniami. 
Autorka prowadzi czytelnika przez odpowiedzi na 
trudne pytania wskazując, że wszyscy jesteśmy istotami 
duchowymi z wyznaczonym zadaniem. Kompas naszej 
duszy posiada instrukcję obsługi, którą każdy potrafi 
odczytać. Gdy pojmiemy, co jest naszym wewnętrznym 
celem – wejdziemy na wyższy poziom świadomości, która 
na zawsze odmieni rzeczywistość”. 
Książka kolorowa, zdjęcia artystyczne, cytaty motywa-
cyjne. 
 

BURZE NA SŁOŃCU, Ezo Oneir 
Powieść ezoteryczna (2017) 
 
Głowna bohaterka Ewa jest mene-
dżerem sprzedaży w jednej z firm 
ubezpieczeniowych. Niestety plan 
sprzedażowy nie zostaje zrealizo-
wany przez oddział w którym pra-
cuje Ewa. Chcąc ratować posadę, 
spotyka się z Igorem Horstem. Po-
znaje też Wincenta, który przewo-
dzi grupie reiki. Niestety inicjacja 
reiki okazuje się dla niej fatalna            
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w skutkach. Ewa robi się coraz słabsza, mdleje, a jej ciało 
fizyczne się wyniszcza. Krążą plotki, że to ona sprowa-
dziła na grupę złe demony. 
 

IMPERIUM LILITH, Ezo Oneir 
Powieść ezoteryczna  (2018) 
Druga część „Burz na Słońcu”. 
 
Ewa znalazła się na rozstaju dróg. 
Akcja rozgrywa się w posiadłości 
nad jeziorem, gdzie zacierają się 
przeszłość, teraźniejszość i przy-
szłość. To tutaj łączą się światy du-
chowy i materialny, oraz odbywają 
się rozmowy na temat przeznacze-
nia człowieka. Istnieje prawdopodo-

bieństwo, że jeżeli nie w tej rzeczywistości, to przynajm-
niej możemy być szczęśliwi w światach równoległych. To 
pełna metafor opowieść o bólu, samotności i radykal-
nym wybaczeniu, które stanowi prawdziwe odrodzenie.  
Zawiera kolorowe zdjęcia. 
 

TRANSFORMACJA CIENIA, Ezo Oneir 
Powieść ezoteryczna (2019) 
Trzecia część „Burz na Słońcu”. 
 
Aby uratować życie Ewy, Bohdan 
oddaje ją w ręce Wędrowca Pomię-
dzy Wymiarami, aby ten przeniósł 
dziewczynę do innej rzeczywisto-
ści. Tam główna bohaterka spotyka 
postacie, które w równoległym życiu 
wcielają się w zupełnie inne role. Czy 
Ewa będzie w stanie żyć dalej? Tym-

czasem przestrzeń wariantów powoli niszczy jej linie 
losu. Ewa musi zadecydować, czy chce żyć dalej w swojej 
rzeczywistości. Jeżeli nie zdecyduje się na to w krótkim 
czasie – jej przeznaczenie wygaśnie. Zawiera kolorowe 
zdjęcia. 
 



 
CHIRON W RYBACH, Ezo Oneir 
Trylogia ezoteryczna (2019) 
 
Zawiera powieści ezoteryczne:  
„Burze na Słońcu”, „Imperium Lilith”, 
„Transformację Cienia” oraz zapiski 
autorki podsumowujące czas w któ-
rym powstawała trylogia. 
Zawiera ozdobne ilustracje, stron 
450. 
 
 
DOTKNĄĆ ABSOLUTU,  
Ezo Oneir & Madam Miko 
Powieść ezoteryczna (2021) 
Cztery kobiety połączy wydarzenie 
sprzed 500 lat. Monika nie miała              
w planach studia fotograficznego, 
ale pewnego razu przyciągnął jej 
uwagę sklep z pamiątkami. Czy to, 
że dawniej znajdowała się tam ka-
plica ma znaczenie dla dalszej czę-
ści historii? Zawiera kolorowe zdję-
cia, stron 190. 

 
KODY ŚWIATŁA, 
Ewa M. Ziółkowska & Anna Prokop 
(2022) 
 
Kody Światła dla duszy to dar miło-
ści własnej i troski, który może przy-
nieść głębokie uzdrowienie. Jest to 
mapa, która pokazuje drogę do 
domu: powrót do duchowej mądro-
ści i energii, która karmi ciebie, 
ciało, umysł  i duszę. Kiedy nasze 
ludzkie ciało czuje się wyczerpane i 
potrzebuje doładowania, możemy 



nawiązać bezpośrednie połączenie z tym strumieniem 
energii i podłączyć się do tego źródła.   
Zawiera zdjęcia autorstwa Anny Prokop. Stron 470. 
 

 
SZEPTY UNIWERSUM,  
Ezo Oneir (2022) 
 
Publikacja o tym, jak mityczne cywilizacje 
wpływają na współczesny rozwój duchowo-
ści. Przewodnik po historii Atlantydy                 i 
Lemurii oraz jest reportażem współcze-
snych działań ludzi wierzących w prowa-
dzenie przez Istoty Światła. 
E-book, kolorowe zdjęcia. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Polecam serdecznie ofertę wydawniczą 
i zapraszam autorów do współpracy! 
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