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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

Patronat: Wydawnictwo Ezooneir | www.ezooneir.com 

 

 

 

 
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.   
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