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Od 1993 roku odbieram teksty przekazów. 
Opublikowałam je w 20 książkach, nagrałam na 
wielu płytach. Zawierają one ogromny materiał 
informacyjny, emocjonalny. Przeprowadziłam 
wiele kursów internetowych omawiających po-
szczególne zagadnienia poruszane w tej teorii. 
Zorganizowałam wiele spotkań autorskich, 
podczas których odpowiadałam na pytania 
związane z treścią przekazów.

Od samego początku te przekazy nazywane są „Myślą Warszawską” – systemem 
myślowym na temat życia i innych wymiarów naszego Istnienia, który powstał 
w okolicach Warszawy.

 Zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy będą w stanie, zechcą przeczytać wszystkie 
opublikowane przeze mnie przekazy. Wiele osób twierdzi, że ich po prostu nie 
rozumie... Chcę o nich opowiedzieć w sposób przystępny. Postanowiłam publikować 
w odcinkach w internecie książkę pt. Teoria Jedności. Będzie to moja opowieść 
o „Myśli Warszawskiej”.

Zapraszam do czytania kolejnych odcinków opowieści o nas, naszym życiu 
i naszym wiecznym staraniu się, by być w JEDNOŚCI.

Elżbieta Nowalska 

„Teoria Jedności” – książka internetowa w odcinkach. Pierwszy odcinek ukazał 
się w grudniu 2014 r.
Grafika: Krzysztof Wasylów
Zdjęcia: ze zbiorów własnych
Wydawca: Ośrodek Informacyjny i Wydawnictwo MW ©
05-500 Piaseczno, skr.poczt. 32
tel. 602 489 649
mail: nowalska@wp.pl

Jeśli chcesz otrzymywać kolejne odcinki tej książki na swoją pocztę mailową, 
wpisz swój adres w formularz znajdujący się na stronie www.nowalska.pl

Książka jest przeznaczona do darmowego rozsyłania drogą elektroniczną.



Powiedzenie
„Jesteś polem energetycznym”

zmienia diametralnie
sposób myślenia człowieka o sobie.

I o to chodzi, by go zmienił!



Wszystko, co Istnieje, jest ogromnym, wielopłaszczyznowym i wieloproce-sowym 
polem energetycznym. W jego skład wchodzą mniejsze, różnie zbudowane pola 
energetyczne, mające różnorodne  kody, programy. O jakiej energii mówimy? Czy 
o energii kinetycznej, jądrowej, cieplnej? 

Nie, mówimy o energii będącej strukturą wciąż zmieniających się, wiecznie 
połączonych ze sobą myśli i uczuć, które cały czas są w ruchu, wykonują ogromną 
pracę, by istnieć, rozwijać się, komunikować z innymi. Wiemy niewiele o tych 
procesach, choć w nas przebiegają.

Przez wieki głównie uczymy się poznawać świat materialny. Nowy wiek przynosi 
coraz więcej dowodów na istnienie sił, struktur, bez których materia po prostu 
nie istnieje. Poznajemy prawa niematerii, doszukujemy się w nich sił rządzących  
materią. Wzrasta liczba osób umiejących wyczuć, nawet zobaczyć to, co jest 
niewyczuwane, niedostrzegane przez innych. Coraz odważniej próbujemy stosować 
w stosunku do materii te niematerialne prawidłowości, obserwujemy efekty ich 
działania. Marzy nam się, by pomogło to poprawić jakość i długość życia, wyjść ze 
schematów, do których przywykliśmy. Dlatego należy  poznawać wszelką dostępną 
człowiekowi wiedzę na temat tego, co w gruncie rzeczy rządzi wszystkim i wszędzie 
– Osobowościowego Pola Energetycznego.

Prowadzone są badania nad najmniejszymi cząstkami Istnienia, jednak 
ogromnym źródłem wiedzy na ten temat są również obserwacje poczynione 
przez ludzi, poprzez ich wrażliwość. Taka wiedza znajduje się również w tekstach 
przekazów – w informacjach odbieranych z przestrzeni niematerialnej, nazywanej 
też przestrzenią duchową. Źródło takie najczęściej jest traktowane z przymrużeniem 
oka, bo nie da się go zbadać ludzkimi kategoriami myślenia. 

Na tej wiedzy bazuję, pisząc tę książkę.

Okazuje się, że do niematerii trzeba podejść zupełnie inaczej
bo rządzi się zupełnie innymi prawami, zasadami,
bo, mając wgląd w prawdę, omija kreowane przez nas nieprawdy,
bo nie chce podporządkować się naszemu schematycznemu myśleniu,
bo preferuje wolność, samodecydowanie o sobie. 

Człowiek jest polem energetycznym. 



Sceptyczne podejście do przekazów bierze się z niemożności udowodnienia, 
z jakiego źródła pochodzą, i czy w ogóle pochodzą z innej przestrzeni istnienia? 
Przecież mogą kreować się w głowie osoby je odbierającej. Myślę, że są to 
zarzuty powierzchowne, bo nie prowadzą do skupienia się nad merytorycznym 
przyjrzeniem się  informacjom w nich zawartym. Ważniejsze jest źródło informacji 
czy informacja?

Wiemy, że przez otaczającą nas przestrzeń i nas samych przepływa wciąż wiele 
fal służących do transmisji obrazu, dźwięku. Nie widzimy ich, ale gdy włączymy 
skonstruowane do ich odbioru urządzenia, są odbierane (radio, telewizja, telefon). 

Nasze myśli i uczucia, czyli my, też są nadajnikiem takich fal. Niestety, nie 
stworzyliśmy jeszcze urządzeń odbierających je, tłumaczących – na przykład 

Od ponad 20 lat piszę, mówię teksty przekazów. 
Zawsze świadkiem tego jest liczne grono ludzi. 

Nie ma w tym magii, czarów. Jest po prostu 
kontakt myślowy i uczuciowy, w efekcie któ-

rego słyszę słowa tworzące wykład na temat 
wszystkiego, co nas dotyczy. Nie muszę się 

do tego kontaktu specjalnie przygotowy-
wać, kreować swojego nastroju poprzez 

zasłanianie okien, zapalanie świec itp. 
Właściwie w każdej sytuacji, gdy na-

stawię się na odbiór tego kontaktu, 
jestem w stanie powiedzieć prze-

kaz. Nigdy nie zdarzyło mi się 
powiedzieć w ten sposób cze-

goś nielogicznego, bezwarto-
ściowego.

Przekazy od kogo?

Umiemy nadawać i odbierać fale elektromagnetyczne o pewnych zakresach 
częstotliwości, ale nie tylko takie zakresy funkcjonują we wszechprzestrzeni! 



w przypadku tych niesłyszanych uchem, niewypowiedzianych ustami. Nie umiemy 
też zbadać, jak daleko mogą te fale docierać, jaki mają wpływ na materię itp. Nie 
wiemy też, czy istnieją we wszechświecie cywilizacje, które umieją odebrać naszą 
energię, czy jesteśmy dla nich w ogóle widoczni, dostrzegalni!

Zawsze tak jest, że jeśli się czegoś nie spróbuje, nie ma się szansy dowiedzieć, 
jaki to ma smak. Obawy przed komunikowaniem się z nieznanym dyktowane są 
lękiem przed dotknięciem złego. Nie byłoby rozwoju cywilizacji, gdyby ludzie nie 
odważali się przekraczać pewnych wytyczonych przez swoją współczesność granic. 
Sądzę, że sensownym miernikiem jakości wszystkiego jest, jak człowiek z tym się 
czuje, czy w przedziale czasowym wychodzi mu to na dobre, czyli buduje przestrzeń 
bezpieczną, a jednocześnie intensyfikującą rozwój. Odrzucanie czegokolwiek, 
również efektu przekazów energetycznych, bez takiej refleksji jest zamykaniem 
sobie drogi poznawczej.

Wszystko, co do nas dociera, jest weryfikowane przez nasz system wartości, 
poziom wrażliwości, praktykę. Nie jest powiedziane, że inne formy życia muszą 
posiadać taki sam jak my, albo niższy, poziom rozwoju. Jeśli jest on wyższy od 
naszego, to inne formy życia, gdy zechcą komunikowania się z nami, muszą 
zastosować znany nam system komunikacji, inaczej się nie zrozumiemy. My 
w  poznawaniu wszechświata skupiamy się na istniejącej w nim materii. A jeśli 
istnieją formy życia nieposiadające tego, co rozumiemy jako materię? 

Zapewne podania na temat niezwykłych Postaci Duchowych, które zobaczyli 
kiedyś ludzie, są efektem uzyskania z nimi połączenia, komunikacji  dzięki 
zaistnieniu odpowiednich warunków – choćby wejścia człowieka w odpowiedni stan 
duchowy. O takich wizjach, widzeniach zawsze ludzie opowiadali. Dla widzącego 
takie Postacie było oczywiste, że przewyższały ludzi poziomem swojego rozwoju, 
możliwości. Z jakiegoś powodu taka komunikacja miała miejsce, z jakiegoś powodu 
urywała się. Może nie byliśmy na nią gotowi? Czy teraz jesteśmy?

By nawiązać komunikację z „tamtą” Przestrzenią Istnienia, ludzie stosowali 
najróżniejsze metody. Dziś powstają nowe, inne. Zmienił się poziom rozwoju ludzi, 
więcej czują, na więcej zwracają uwagę, i co ważne, nie boją się tego. Ba, nawet 
wiele robią, by uzyskać taki bezpośredni  kontakt z tym, co nazywa się innym 
wymiarem Istnienia, niematerią. Stosują różne praktyki duchowe to ułatwiające, 
po prostu, poszerzają zakres fal możliwych przez siebie do odbierania, coraz lepiej 
transformują je na zrozumiałe przez siebie słowa. Poszerzają przestrzeń rozumianą 
przez swoją świadomość.

Może we wszechświecie funkcjonuje coś, czego nie zobaczymy, a co możemy  
po prostu poczuć?



Autorzy przekazów póki co nie pragną być definiowani przez swój wygląd, 
energetyczny rodowód. Chcą zaistnieć w naszej świadomości poprzez wartość 
energetyczną – myślową, uczuciową, którą nam przekazują.

Co to jest przekaz?
Nie ograniczajmy słowa „przekaz” do mistycznego kontaktu, w którym nie do 

końca wiadomo, z kim on ma miejsce.

Jeśli otaczają nas różnorodne fale elektromagnetyczne, to każda z nich przekazuje 
określony zasób informacji o sobie, swoim stosunku do rzeczywistości. Wszystkie 
przekazują sobie te informacje i mają prawo je odbierać od innych. Przekazem 
jest spojrzenie, mowa, milczenie, natężenie dźwięku, sposób zachowywania się, 
ubierania, intensywne wyrażanie intencji itp.

Nauczyliśmy się odbierać zestawy informacyjne od konkretnych osób, miejsc, 
przedmiotów. Definiujemy nimi te osoby, miejsca, przedmioty. Ale poprzestanie 
na takiej płaszczyźnie komunikowania się byłoby zamykaniem oczu na inne, które 

Przekazem jest wszystko, co uczestniczy  
w jakimkolwiek procesie komunikowania się. 

Teksty przekazów inspirują, są impulsem 
pobudzającym do myślenia, do rozwoju. 



również uczestniczą w procesie komunikacji energetycznej. Tajemniczo o tych 
przestrzeniach mówi się, że są one częścią składową Energii Istnienia.

W każdej komunikacji ważną rolę odgrywa zarówno jej nadawca, jak i odbiorca. 
Rzecz polega na nawiązaniu połączenia, zwróceniu na niego uwagi, nauczeniu się 
sposobu przekazywania informacji itp. W przypadku ludzi jeden drugiego uczy 
systemu komunikowania się ze sobą, tego, który wypracowany został przez ludzi na 
przestrzeni wieków.

Wiemy, że w komunikowaniu się innego wymiaru Istnienia operuje się 
myślokształtami, wizjami, obrazami, natężeniem fal. Takiej informacji  nie 
wyłuszczy się człowiekowi jednym zdaniem, można o niej napisać całą książkę 
i nadal ma się wrażenie, że jeszcze jej się w całości dobrze nie oddało.

Cały czas ludzie osiągają coraz wyższe poziomy swojej wrażliwości. Dzięki temu 
są w stanie wyjść poza zakres standardowo odbieranych przez ludzi sygnałów 
energetycznych. Stają się doskonalszymi odbiorcami tych fal, tłumaczami, 
a jednocześnie chcą sami coraz efektywniej je z siebie emitować. Dla wielu jest to 
zupełnie niezrozumiałe, szczególnie wtedy, gdy mocno trzymają się wyuczonych, 
racjonalnych sposobów komunikacji międzyludzkiej.

Przekazem jest to, co wzbudza w odbiorcy odczucia, myśli, inspiruje, wprowadza 
w stany duchowe, zapoczątkowuje potok myśli, uczuć, słów. Dlatego odbiorca 
przekazu jest przekonany, że coś rodzi się w nim bez jego wysiłku intelektualnego, 
samoistnie, poza jego świadomą kreacją. Nie jest jednak ten odbiorca marionetką 
w rękach nadawcy przekazu – w trakcie odbierania lub po odebraniu przekazu 
cały czas, równolegle zachowuje swój tok myślowy, dyskutuje z treścią odebraną 
w drodze takiej komunikacji. Odbiorca może tekst przekazu odrzucić albo wziąć 
go pod uwagę.

Zawsze zależy nam na komunikowaniu się z osobowościami, które są w stanie 
przekazać nam nowy zasób informacji, wzmocnić nas, wskazać sposób poradzenia 
sobie ze wszelkimi niemożnościami, które nas aktualnie dotyczą. Szukamy takich 
ludzi, miejsc, przedmiotów, również źródeł spoza naszej świadomej przestrzeni 
życia. Do takiej należy tzw. inny wymiar Istnienia, Świat Duchowy, Energetyczny. Są 
to wymiary jeszcze trudno dostępne dla naszej bezpośredniej z nimi komunikacji. 
Jednak zawsze w historii rozwoju cywilizacji ludzkiej o takich kontaktach mówiono, 
starano się je nawiązywać, czczono je.

W przypadku innych przestrzeni, tych poza Ziemią, nigdzie nie jest powiedziane, że 
komunikacja musi odbywać się dokładnie tak, jak ludzie ją wymyślili. 



Dlaczego chcemy się komunikować

z tym i tamtym światem?

Z prostego powodu, mamy w sobie zakodowaną tendencję do budowania 
jedności, potrzebę posiadania poczucia, że jesteśmy z innymi w jednym kręgu 
Istnienia. Okazuje się, że odnosimy sukces w swoim Wiecznym Istnieniu, gdy ten 
krąg jest coraz większy, zawiera coraz większą ilość stałych, splecionych ze sobą 
połączeń. W trakcie życia tworzymy je w relacji z ludźmi, zwierzętami, roślinami 
oraz Postaciami, o których wiemy, że funkcjonują poza materią, są Osobowościami 
z innych zakresów i częstotliwości Bycia. Nazywamy je swoimi Opiekunami, 
Aniołami lub w ogóle ich nie nazywamy, tylko mówimy o nich, że są kimś z Nieba.

Nie jest arogancją rozwijanie w sobie możliwości komunikowania się z kimś, kto 
jest poza funkcjonowaniem w materii. Jesteśmy ciekawi innych poglądów, punktów 
widzenia swojej rzeczywistości, wiedzy na temat wszechświata, innych form 
myślowo-uczuciowych. W przekazach wprost stwierdza się, że uparliśmy się szukać 
we wszechświecie innych form materii, oglądać, jak jest z materii zbudowany. 
Poznawanie wszechświata powinno się dokonywać równolegle jeszcze innym 
sposobem – poprzez nawiązywanie relacji, komunikacji uczuciowej. Aby ona mogła 
dojść do skutku, musimy wyzbyć się lęku przed taką komunikacją, nie doszukiwać 
się w niej agresora, umieć nastrajać się wewnętrznie na fale, o których dziś możemy 



powiedzieć, że wynikają ze zbliżonego do ich systemu wartości. Mówimy o nim, że 
jest pozytywnym myśleniem, gloryfikacją dobra, miłości. Oni nazwali go Prawami 
Godności Istnienia.

Człowiek, odbierając przekaz energetyczny od Postaci z przestrzeni innych niż 
ziemskie, ma w gruncie rzeczy do operowania tylko jedno narzędzie ten kontakt 
weryfikujące – to, jak się w nim czuje, co on wnosi do jego życia, jakie przynosi 
treści poznawcze. Nawet odczucie, zobaczenie Postaci Duchowej nie jest w tym 
przypadku koronnym argumentem na tak lub nie dla tego przekazu. Nie da się 
ukryć, że na tym etapie naszego rozwoju, i tak niezwykłe jest dla nas, że możemy 
być takich przekazów odbiorcami.

Wszystko wskazuje na to, że powinniśmy nauczyć się komunikowania na zupełnie 
innych falach, niż to robimy teraz! By tak się stało, człowiek musi przejść wewnętrzną 
transformację, osiągnąć wyższe poziomy swojego wewnętrznego rozwoju – wyjść 
ze swoich schematów, poczuć i zdefiniować siebie systemem wartości pozbawionym 
wszystkiego, co utrudnia współbycie, zrozumieć swoją przynależność do struktur 
wiecznie istniejących, docenić Istnienie. Bez takiej wewnętrznej transformacji nie 
zmienimy jakości życia na Ziemi, w swoich rodzinach, również nie będziemy żyć 
długo i szczęśliwie.

Potrzebne nam są przekazy pomagające dokonać w sobie i wokół siebie takiej 
transformacji – od ludzi, od Osobowości i Źródeł, które chcą i mogą z nami dialog 
na taki temat nawiązać.

Mimo rozwoju urządzeń technicznych ułatwiających ludziom komunikowanie się 
z innymi, nasz świat ma ogromne problemy z komunikacją,

 nie umiemy  komunikować się sami ze sobą, z bliskimi,
 z przestrzenią, w której żyjemy. 



Jesteśmy polem energetycznym
Uświadomienie sobie, że jesteśmy określonym, niepowtarzalnym polem 

energetycznym, zmienia diametralnie sposób naszego myślenia o sobie. To niemal 
początek wewnętrznej rewolucji! Po takiej tezie zaczynamy zastanawiać się nad 
jakością i siłą naszych uczuć, myśli – czy tworzą nasze skuteczne pole energetyczne, 
jak ono wygląda na tle innych, co możemy zrobić, by lepiej  współpracowało 
z naszym ciałem itp. Coraz bardziej bierzemy pod uwagę, że kondycja naszego pola 
energetycznego ma wpływ na nasze teraźniejsze i przyszłe życie.

Pada pytanie, jak operować swoimi myślami i uczuciami, by być zdrowym, 
szczęśliwym człowiekiem? Słowo “energia” przestaje nam się kojarzyć tylko 
z prądem, zaczynamy zastanawiać, się jakie są w nas źródła ją wytwarzające!

Co wiemy o budowie pola energetycznego?
Pole energetyczne składa się z cząstek, które są po prostu wiecznymi wirami, 

które funkcjonują od nieskończoności po nieskończoność. Te wiry, najdrobniejsze 
cząstki, mogą istnieć samodzielnie, ale z jakiegoś powodu chcą wchodzić w 
połączenia z innymi – budują jedność. Co o nich wiemy?
•	 ich	siła	wynika	z	nieustającego	ruchu,
•	 struktury	powstałe	w	efekcie	ich	łączenia	się	z	innymi	też	są	cały	czas	w	ruchu,
•	 wirujące	 cząstki	myśli	 i	 uczuć	niemal	przeplatają	 się	 ze	 sobą,	przenikają	przez	

siebie, tworzą najróżniejsze struktury,
•	 wiry	 energetyczne	 cały	 czas	 przesyłają	 sobie	 informacje,	 negocjują	 je,	 coś	

wzmacniają, coś niwelują, z czymś się łączą lub likwidują połączenia. W efekcie 
powstaje ich wspólny kod, globalna informacja, która dotyczy całego utworzonego 
przez nie systemu,

Energia, pole energetyczne
to Osobowość, ktoś, coś, co myśli, czuje, struktura zajmująca sobą określoną 

przestrzeń, posiadająca jakąś siłę, poziom wibracji, częstotliwość, samostanowienie 
o sobie, starająca się skutecznie funkcjonować, komunikować z innymi, operująca 
swoim systemem  wartości, w oparciu o niego podejmująca decyzje. Jest połączona 

z materią na jakiś czas lub funkcjonuje poza nią.



•	 wiry	 energetyczne	 występują	 na	 Ziemi	 i	 we	 wszechprzestrzeni,	 tam	 tworzą	
galaktyki, układy, konstelacje,

•	 im	szybciej	wiruje	wir,	z	tym	większą	jest	w	stanie	komunikować	się	przestrzenią,	
tym większą osiąga siłę, która skorelowana jest z lekkością jego funkcjonowania, 
dobrą kondycją,

•	 wiry	wbrew	pozorom	nie	wirują	tylko	w	jedną	stronę,	bezkolizyjnie	dokonuje	się	
w nich wirowanie jednocześnie, bezkolizyjne w prawą i lewą stronę,

•	 sedno,	środek,	nieskończoność	rdzenia	każdego	wiru	ma	połączenie	z	do	końca	
niesprecyzowanym źródłem. W przekazach nazywa się je Białą Energią, Energią 
Istnienia,

•	 wir	połączony	jest	systemem	komunikowania	się	z	nieskończoną	ilością	innych	
wirów, struktur,

•	 poziom	 wibracji	 wiru	 to	 nic	 innego	 jak	 możliwa	 do	 osiągnięcia	 przez	 niego	
częstotliwość wewnętrznej pulsacji,

•	 wiry	łączą	się,	dobierają	na	zasadzie	wspólnoty	celu,	podobieństwa	osiągniętego	
statusu funkcjonowania,

•	 wiry	rezygnują	z	wcześniej	utworzonych	połączeń,	gdy	są	one	zdezaktualizowane,	
przeszkadzają, obciążają ich aktualną kondycję,

•	 rodzaj	 połączenia,	 jaki	 tworzą	 wiry,	 daje	 w	 efekcie	 to,	 co	 odbieramy	 jako	 coś	
płynnego, twardego, miękkiego, widocznego lub niewidocznego,

•	 wiry	reagują	na	docierające	do	nich	fale	elektromagnetyczne,
•	 każdy	wir	energetyczny	może	mieć	inny	kod	wewnętrzny,	inny	program	i cel,
•	 wir	jest	wieczny,	bo	nie	dotyczy	go	czas,
•	 wiry	 są	 zainteresowane	nowym,	doskonalszym	kodowaniem	siebie,	przekazują	

sobie wieści o osiągniętych, sprawdzonych, możliwych dla nich poziomach 
funkcjonowania,

•	 wiry	łączy	coś,	co	istnieje	w	ich	sednie…	Ono	jest	niewyobrażalną	dla	nas	drogą	
do Energii Istnienia.



Wszystko jest zbudowane z wirów. Ziemskie żywioły są wirami, wszechświat ma 
budowę wirowych struktur. Taka energia jest inna od tej, do której przywykliśmy 
– powstaje w wirach jako efekt ich łączenia się ze sobą, nie traci swojego dorobku 
energetycznego, już zbudowanych przez siebie połączeń, jest przesyłana na odległość, 
dociera do celu bez strat energetycznych, docierają do niej informacje poprzez 
kanały połączeń, jakie posiada. Nasze myśli i uczucia są energią, funkcjonują 
w systemie globalnych połączeń, który nazywany jest Energią Istnienia.

Każdego pole energetyczne jest utworzone z niezliczonej ilości wirów, całe  też 
jest wirem. Znajduje się w nim wszystko, co poznaliśmy w procesie inkarnacji, i nie 
tylko. Jesteśmy efektem niekończących się doświadczeń, przemyśleń, przeżyć. Dziś 
jesteśmy tacy, a nie inni dzięki temu, co do tej pory zrozumieliśmy, poczuliśmy. 
Będziemy inni, doskonalsi, gdy poczujemy i zrozumiemy więcej. Nasza energia 
zmienia, się gdy umie utożsamiać się z coraz doskonalszym systemem wartości, 
skuteczniejszej stosować swoją siłę, wchodzić w coraz silniejsze więzi komunikacyjne 
itp.

Celem każdej energii jest wygrywać, nie przegrywać. Wygrywa pole energetyczne 
funkcjonujące w sposób optymalny w aktualnym kontekście swojego życia. Ono ma 
wygrywać samo ze sobą, doskonaląc się, osiągając spokój wewnętrzny, harmonię, 
maksymalnie uruchamiając swój potencjał, mając coraz lepszą komunikację 
wewnętrzną i zewnętrzną.

Gdy wieki temu rodziliśmy się na Ziemi, mieliśmy zdecydowanie mniejsze 
i słabiej funkcjonujące pole energetyczne od dzisiejszego. A wszystko dzięki temu, 
czego nie lubimy – konfrontowaniu się z materią, różnorodnymi energiami. Wciąż 
uczyliśmy się szukać jedności, łączyć, bronić, odnajdywać pasujące do nas cząstki 
energetyczne, wchodzić z nimi w splecenie. Wciąż się tego uczymy: budowania 
jedności na wielu płaszczyznach, gloryfikowania części wspólnej, tego co nas łączy, 
nieskupiania się na tym, co nas różni.


