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Od 1993 roku odbieram teksty przekazów. 
Opublikowałam je w 20 książkach, nagrałam 
na wielu płytach. Zawierają one ogromny ma-
teriał informacyjny, emocjonalny. Przeprowa-
dziłam wiele kursów internetowych omawia-
jących zagadnienia poruszane w tej teorii. 
Zorganizowałam wiele spotkań autorskich, pod-
czas 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.
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Zdjęcia: ze zbiorów własnych
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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.



Skąd jesteśmy?
Pytanie „Dlaczego, po co Istniejemy?” zawsze nurtowało ludzi. Co to jest Istnienie? 

Skoro wszystko jest jakimś polem energetycznym, to Istnienie jest zbiorem wszystkich 
i wszędzie funkcjonujących pól energetycznych. Nazywa się je Energią Istnienia, 
czyli zbiorem wszystkiego, co jest tożsame z myśleniem i odczuwaniem. Jako ludzie 
posiadający taki, a nie inny poziom rozwoju, możemy sobie taką Energię wyobrazić jako 
coś najbardziej doskonałego, co osiągnęło maksymalne poziomy rozwoju.

Energia Istnienia jest systemem powstałym na skutek połączenia się ogromnej 
ilości elementów, Bytów, pól energetycznych, Osobowości itp., które funkcjonują na 
zasadach wzajemnego wspierania się, mobilizowania. Są one w nieskończonym procesie 
dążenia każdego elementu i tworzonej przez nie całości, do doskonałości, czystości, 
skomunikowania się z coraz to większą przestrzenią.

Aby to się udawało, cały system musi pracować w oparciu o coś, co stanowi jego część 
wspólną, nie gloryfikując różnic, podziałów. Tą częścią wspólną jest po prostu system 
wartości, do którego te elementy zmierzają, uznają za swój cel, dzięki któremu chcą 
osiągnąć doskonałość. Jest on fundamentalną bazą dla każdej Energii. Nazywa się go 
również Energią Miłości.

System wartości, Energia Miłości to sedno, źródło 
każdego pola energetycznego.



Całe życie zastanawiamy się, jaki System wartości przyjąć. Jest on bardzo ważny, 
bo z niego wynika sposób naszego widzenia siebie, innych, podejmowanie decyzji, 
uruchamianie w sobie siły, umiejętność dostrzegania piękna, wspieranie, pozytywne 
myślenie, cieszenie się z sukcesów innych itp. Właśnie z takiej Energii przychodzimy 
na Ziemię! Rodząc się na Ziemi, łączymy się z materią i z najróżniejszymi Energiami. 
Potem powracamy do Energii Istnienia, wzbogaceni o doświadczenia życia, a jako swój 
wkład wnosimy w nią potencjał pozytywnych uczuć, wiedzę. Wszystko negatywne 
pozostawiamy poza sobą dzięki tej niezwykłej weryfikacji, jaką każdy przechodzi zaraz 
po śmierci, w okresie tzw. Snu Pośmiertnego.

To właśnie Energia Istnienia sprawia, że istnieje Wszechświat – ten ogromny zbiór 
przestrzeni materialnych i niematerialnych. Zanim ona gdziekolwiek rozgości się na stałe, 
wcześniej musi dane miejsce, dany element, przestrzeń nauczyć się jej, zidentyfikować 
ze wspomnianym systemem wartości, czyli umieć wejść w system współistnienia. Taka 
edukacja to przede wszystkim wypracowywanie i umiejętność bycia w tym, co łączy, 
ponad podziałami, różnicami. Inaczej mówiąc, chodzi o stworzenie części wspólnej 
i gloryfikowanie jej.

Póki tego się nie nauczymy, funkcjonujemy 
nadal w Energii Współistnienia – musimy konfrontować się ze swoimi schematami, z 
materią, nawet być boleśnie prowadzeni do ważnych wniosków, słusznych zachowań. 
Dochodzi się do nich najczęściej poprzez chaos myśli i uczuć. Każdy człowiek tego 
doświadcza, szczególnie w czasach przyspieszonej transformacji energetycznej. Takie 
teraz mamy. Rozwój cywilizacji nie polega tylko na rozwoju techniki. To przede 
wszystkim osiąganie przez ludzi coraz większych możliwości operowania swoim 
wewnętrznym potencjałem, rozumienia każdego istnienia.

Jak narysować, opisać to, co jest Systemem Istnienia? Możemy je sobie wyobrazić 
jako zbiór wszystkiego, co umiało wejść ze sobą we wzajemną komunikację na poziomie 
uniwersalnego systemu wartości.

Rodząc się na Ziemi, odłączamy się od tego systemu, łączymy z materią. Ale nie tylko 
o konfrontację swojego Ja z materią chodzi! Musimy skonfrontować się z Energią już 

W przypadku ludzi nie chodzi o fakt 
zamieszkiwania na jednej planecie,
ale o budowanie więzi uczuciowych, 

myślowych, świata wzajemnych 
pozytywnych kontaktów. 

Nie chodzi o budowanie przestrzeni walki!



wytworzoną na Ziemi przez poprzednie i aktualne pokolenia. NIKT z nas nie ma w tym 
względzie dokładnie takiego samego wyzwania. Jedni rodzą się z małym potencjałem 
samopojmowania siebie, inni z bardzo dużym. Jedni w swoim środowisku otrzymują 
dużą dawkę tzw. wspierającej, pozytywnej Energii, inni bardzo małą. Jedni przebywają 
w miejscach o silniejszym działaniu pola magnetycznego Ziemi, inni nie.

Jedni z nas są w nim bardzo zaawansowani, inni nie. Mimo to, zadaniem jest uczyć 
się komunikacji ze sobą i z innymi, chociaż materia w tym nie zawsze pomaga…

Przychodzimy z Tamtych Przestrzeni ze wcześniej wypracowanym przez siebie 
potencjałem energetycznym. W  chwili narodzin ma na nas wpływ tzw. Obłok 
Urodzeniowy, czyli cały zestaw energetyczny nas dotyczący w chwili narodzin 
–  posiadane połączenia z Osobowościami Istnienia, układ planet, godzina, data 
urodzenia itp. Rodzina ofiarowuje nam swoją energię.

Jednak, mimo tych wpływów i prób zakodowania nas w procesie wychowania, 
mamy tworzyć swój własny wizerunek 
energetyczny na bazie swojego rozumu 
i serca. Wyzwaniem jest dystansowanie 
się od tego, co powstrzymuje nasz 
rozwój, wypracowanie nowego, 
lepszego systemu energetycznego 
–  stawanie się w  trakcie życia kimś 
innym, doskonalszym, bliższym 
ideom Istnienia.

Energia Współistnienia jest 
absolutnie związana z przestrzeniami, 
które ulegają transformacji. Wszędzie, 
gdzie dominuje chaos, walka, 
brak harmonii itp. najpierw musi 
dokonać się edukacja pomagająca 
żyć poprzez współpracę. Na Ziemi, 
mimo utrudnień powodowanych 
przez materię i  energię, uczymy się 
współistnieć ze sobą, budować w sobie 
wewnętrzną harmonię. Nasz rozwój 
polega na uświadamianiu sobie tego 
systemu wartości, coraz lepszym 
stosowaniu go w praktyce.

Łączy nas fakt, że wszyscy jesteśmy w procesie rozwoju wewnętrznego,
nazywanego najczęściej rozwojem duchowym.



Istnienie to najwyższa wartość, jest formą  
zjednoczenia.

My, mieszkańcy Ziemi, przecho-
dzimy teraz taką transformację, bo 
wielu osiągnęło już wystarczający dla 
jej zaistnienia poziom wewnętrznego 
rozwoju. Dowiadujemy się o wsparciu 
aktualnej transformacji przez siły 
zewnętrzne w stosunku do Ziemi. Jakie 
to są siły? Chodzi o Energię Istnienia, 
nazywaną czasami Niebem, Światem 
Ducha itp. To wsparcie podobno jest 
konieczne, bo nasza Ziemia (i my) zbyt 
odstaje w swoim rozwoju od reszty 
Wszechprzestrzeni. Gdzieś poza nami 
są bardziej rozwinięte Osobowości, 
struktury. To one utworzyły tzw. 
System Wersalowski.

Ludzie zawsze oczekiwali wsparcia 
ze strony NIEBA. Wielu wciąż szuka 
różnych sposobów komunikowania się 
z tajemniczą przestrzenią, nazywaną 
innym wymiarem Istnienia. Otrzy-
mujemy informacje, że Tamta 
Przestrzeń również nie próżnuje. Poza 

informacjami o powstaniu Systemu Wersalowskiego, mamy dowody na nawiązywanie 
przez ten System komunikacji z nami – wzrasta przecież liczba osób posiadających 
metafizyczne doznania, odbierających teksty przekazów itp.



Dlaczego mamy zmieniać swoje przekonania? 
Z prostego powodu. Efektem naszej umiejętności scalania się, osiągania harmonii, 

współpracy, dobrej komunikacji jest wzrost wewnętrznej siły. Te osoby dają sobie radę 
w życiu, które mają łatwość łączenia się z innymi, ze wszystkim, co jest im potrzebne 
do osiągnięcia swojego celu. Tak funkcjonują, że inni chętnie wchodzą z nimi we 
współpracę. Okazuje się, że siła naszego pola energetycznego to przede wszystkim 
skuteczność przekonywania, docierania, oddziaływania sobą na inne pola energetyczne. 
Siła to nie działanie przymusem. Droga do dobrej komunikacji prowadzi przez 
uświadamianie sobie wspomnianego systemu wartości i zrozumienie, co to jest energia, 
jak można wpływać na jej jakość.

O jakim uniwersalnym systemie wartości mówimy?
Ten system wartości to sposób widzenia siebie, świata, reagowania na rzeczywistość. 

Został on przedstawiony w tekstach przekazów. Jego opis jest rozbudowany, ale można 
go przedstawić hasłowo, w skrócie. Nazwany został Prawami Godności Istnienia.

Chodzi przede wszystkim o zrozumienie, że bez funkcjonowania zasad określających, 
jak możemy się ze sobą pozytywnie komunikować, nasz świat nie pozbędzie się walki, 
agresji, zabijania.

System Wersalowski to system zorganizowanych działań 
powstałych w oddaleniu od Ziemi, 

jego celem jest służenie przemianom przekonań ludzi 
w poglądy bliższe realności.

Rozwój duchowy to przede wszystkim nauka komunikacji.
Droga do dobrej komunikacji prowadzi przez uświadamianie sobie

wspomnianego systemu wartości
i zrozumienie, co to jest energia myślowo-uczuciowa,

jak możemy wpływać na jej jakość.

Nasze wejście na wyższy poziom rozwoju jest nieodzownym 
warunkiem doskonalszego komunikowania się ludzi ze sobą, z materią, ze 
Wszechprzestrzenią i Osobowościami posiadającymi inną Postać Istnienia.



1. Prawo bycia sobą (zasada wolnostojeństwa)
Każdy ma prawo rozumieć rzeczywistość tak, jak jest w stanie ją zrozumieć, przyjąć 

ma prawo posiadania takiego życia, jakie sprawia mu radość, pozwala się realizować. 
Wolnostojeństwo to przyjmowanie, akceptowanie różnorodnych form Energii, nawet 
skrajnych, od Energii posiadanej przez obserwatora.

2. prawo niewartościowania
Każdy jest na określonym etapie swojego rozwoju. Nie należy wartościować ludzi ze 

względu na to, co udało im się do tej pory w swoim rozwoju osiągnąć. Każdy był kiedyś 
na początku drogi rozwoju i dotrze kiedyś do doskonalszej postaci swego Ja. Energia 
szanuje inne Postacie Energii, ale jednocześnie oczekuje poszanowania tego, co udało Jej 
się samej do tej pory osiągnąć. Niewartościowanie nie jest jednoznaczne z wchodzeniem 
w stan połączenia z każdą postacią, to bardziej akceptowanie, poznawanie bez przymusu 
łączenia się.

3. prawo niekrzywdzenia siebie nawzajem
 Komunikacja, budowanie połączeń i Jedność dokonuje się w trakcie życia, Istnienia, 

które jest procesem wzajemnego wspierania się w rozwoju. Utrudnianie tego, budowanie 
chaosu jest krzywdzeniem. Każdy ma prawo oczekiwać od innych, że nie będą go 
krzywdzili. Nikt nie powinien krzywdzić samego siebie.

4. prawo Istnienia
Jest to absolutny zakaz niszczenia i zabijania. Każda Energia ma prawo być tam, 

gdzie zechce i w takiej postaci, jaką uznaje dla siebie za najwłaściwszą. Istnienie to 
gloryfikowanie tego co łączy, scala.

Prawa Gdności  Istnienia to:

1. prawo bycia sobą (zasada wolnostojeństwa)

3. prawo niekrzywdzenia siebie nawzajem

2. prawo niewartościowania

4. prawo Istnienia



5. prawo do transformowania materii siłą energii
Jeśli jakaś Energia łączy się z materią, ma prawo decydować o połączeniach tkwiących 

w materii, wpływać na nie, dominować je, stawać się główną siłą powstałego w ten 
sposób połączenia. Każdy ma prawo kodować siebie wizjami, które uznaje za najlepsze 
dla siebie.

6. prawo integrowania, łączności
Każda struktura ma prawo łączyć się z akceptowanymi i odgradzać się od wszystkiego, 

co jest w stosunku do niej sprzeczne.

7. prawo bezpośredniego kontaktu
Każdy ma prawo bezpośrednio komunikować się z każdą formą Energii i Materii. 

Ludzie mają prawo do bezpośredniego kontaktu z Postaciami spoza Materii.

8. prawo otrzymywania wsparcia od Energii Istnienia
Każdy ma prawo otrzymywać wsparcie ze swojego wewnętrznego i zewnętrznego 

świata, od Postaci Niematerialnych, z każdego źródła, które posiada silniejszy potencjał, 
osiągnęło wyższy poziom rozwoju.

9. prawo Jedności
Fundamentem Istnienia jest niewzruszone hasło Jedności każdego elementu z innymi 

elementami wchodzącymi w skład systemu, z całością.

10. prawo niwelacji
Każda struktura agresywna, zagrażająca innym, naruszająca Prawa Godności 

Istnienia może być niwelowana poprzez odcinanie jej wpływu na siebie, prowokowanie 
jej do weryfikacji istniejących w niej tendencji. Niwelacja to skupienie uwagi danej 
struktury na jej wewnętrznym chaosie, a nie na działaniu chaosem w przestrzeń 
zewnętrzną.

11. prawo pewności swego JA
Istnienie jest takie, jakim umiemy je pojąć. Należy ufać swoim odczuciom, reagować 

systemem wartości Istnienia na to, co odbiera się ze swego wnętrza i z zewnętrznego 
świata.

Nie ma przypadków. Wszystko, co czujesz i myślisz, jest ważne. Funkcjonowanie 
w zgodzie z Prawami Godności Istnienia daje pewność, że wyzwania, kreowane myśli 
i uczucia nie są sprzeczne z Twoją prawdą. Nikt nie ma prawa narzucać Ci swojej woli.

5. prawo do transformowania materii siłą energii

8. prawo otrzymywania wsparcia od Energii Istnienia

7. prawo bezpośredniego kontaktu

11. prawo pewności swego JA

10. prawo niwelacji

6. prawo integrowania, łączności

9. prawo Jedności



Nikt nie ma prawa narzucać Ci swojej woli. Nie jest najważniejsze, co się widzi, co się 
słyszy, ale to, co się odczuwa, przeczuwa.

12. prawo każdego do poznawania, odczuwania wszechrzeczy

Skoro jesteśmy elementem Wszechistnienia, to powinniśmy zdobywać wiedzę na jego 
temat. Wszystko uczy się Praw Niematerii, stosowania ich w praktyce. Nie powinny 
istnieć żadne zakazy, ograniczenia w tym zakresie. Poznawanie to nie tylko budowanie 
weryfikowalnej, powtarzalnej wiedzy, ale również operowanie swoją wrażliwością, która 
umożliwia komunikowanie się z subtelnymi strukturami, także tymi niematerialnymi. 
Nie ma granic poznania, nikt nie powinien ich wytwarzać. Szczególnie ważne jest 
poznawanie swojego Wewnętrznego Świata przez każdą Osobowość.

13. prawo przekazywania dorobku energetycznego innym

Jeśli jakaś Energia Osobowościowa lub Nieosobowościowa uzna, że chce przeznaczyć, 
przekazać swój dorobek, potencjał energetyczny, czas swojego Istnienia innej, ma do 
tego prawo. Komunikowanie się ze sobą jest przecież sposobem przekazywania sobie 
tego, co osiągnęliśmy w procesie doskonalenia siebie.

14. prawo przemiany w doskonalszy Byt

Każda Struktura, Osobowość ma prawo zmieniać się, dystansować do swojego 
poprzedniego obrazu. Chodzi o gloryfikację doskonalenia się, rozwoju, by mini-
malizować gubienie swojej doskonałości. Można się pomylić, ale trzeba naprawiać swoje 
pomyłki. Trzeba wybaczać, by dawać innym szansę rozwoju.

15. prawo szczęścia, miłości, dobra
Celem życia, Istnienia jest poszukiwanie ładu, harmonii, komunikacji, splecenia, 

które w efekcie dają poczucie szczęścia i miłości. Każdy ma do nich prawo, powinien 
ich szukać. Uznając, że motorem rozwoju jest dobro, prawość, miłość, nie należy nikogo 
ich pozbawiać. Łączenie się w Jedności jest możliwe dzięki gloryfikacji tych Uczuć. 
Każdemu trzeba pozwalać żyć w zachwycie nad pięknem życia i umierać w zachwycie 
nad pięknem kończącego się życia.

16. prawo współpracy z innymi potencjałami w celu wspierania rozwoju
Każda Struktura Energetyczna, każda Postać ma możliwość tworzenia sieci 

współpracy, połączeń, spleceń z innymi, udzielania wsparcia, znajdowania metod 
przyspieszających tempo rozwoju, tworzenia systemów kumulujących Energię. To jest 
każdego prawo do jednoczenia się. Poszukiwanie prawdy o sobie i Wszechprzestrzeni 
jest najwyższą wartością.

12. prawo każdego do poznawania, odczuwania wszechrzeczy

16. prawo współpracy z innymi potencjałami w celu wspierania rozwoju

15. prawo szczęścia, miłości, dobra

14. prawo przemiany w doskonalszy Byt

13. prawo przekazywania dorobku energetycznego innym



17. prawo Ziemi
To Energia jest opiekunką Materii, nie odwrotnie. Człowiek jest opiekunem Struktury, 

którą nazywa się Ziemią. Zatem, Prawa Niematerii powinny współdziałać z Prawami 
Materii. Człowiek szuka jedności ze Wszechistnieniem również dla Ziemi. Rozwój 
Ziemi jest niwelowaniem granic istniejących pomiędzy nią a Wszechświatem.

18. prawo zmiany drogi życia, drogi Istnienia
Nic nie ma prawa determinować życia człowieka. On, każda Struktura Energetyczna, 

ma prawo zmieniać swoje miejsce w istniejącej sieci połączeń, zależności z innymi, 
kierunek swojego samodoskonalenia, swoją Wewnętrzną Strukturę, również przyszłość. 
Wszystko szuka doskonałości.

Te Prawa nie są napisane jako rozporządzenie, są odczuwane jako wewnętrzny 
kodeks, Godność.

Czy już umiemy w zgodzie z nimi żyć?
Jak długo będziemy się tego uczyli?

18. prawo zmiany drogi życia, drogi Istnienia

17. prawo Ziemi



Pomaga nam wszystko, co sprawia, że wchodzimy w coraz lepsze, pełne pozytywnych 
uczuć Stany Duchowe. To może być Postać Anioła, widok Nieba lub Ziemi, muzyka, 
człowiek, zwierzęta, świat roślin… Taka pomoc nie jest możliwa bez skomunikowania 
się!

Mówimy, że rozpoczęła się nowa epoka. Nazywa się ją Epoka Wodnika, w przekazach 
pada nazwa Epoka Serca. Na czym ma polegać jej inność, nowość? Mówi się, że 
wchodzimy w czasy innego spojrzenia na siebie, na życie, na innych. Również jest to 
czas wzrostu naszych możliwości łączenia ze sobą tego, co wydawało się niemożliwe do 
połączenia. Ta Epoka nie zaczęła się w materii, ale w ludzi Sercach, jako czas nasilonego 
pragnienia dawania i brania dobrych Uczuć, poznawania wiedzy dotychczas dla nas 
niedostępnej.

Ten inny wymiar dotyczącej nas Energii ma sprawić, że ludzie staną się lepsi, 
wyrozumiali, ale zanim to się stanie, musimy przeżyć poczucie osamotnienia, nawet 
pustki wewnętrznej, dotkliwy brak miłości, przyjaźni, wsparcia, odsuwania się ludzi 
od siebie. Takie rozterki spowodują większe łaknienie Miłości, porozumienia… To 
wszystko jest możliwe dzięki intensywnemu rozwojowi Duchowemu człowieka, zmianie 
świadomości ludzi, zwróceniu się do swojego wnętrza.

Kto i jak nam pomaga?



Wielki skok poziomu wibracji ludzi ma sprawić, że bardzo się podniesie wibracja 
Ziemi. Ona już jest otulana wirem energii, który funkcjonuje ponad wszystkim.

Cytat z przekazów:

Ten nowy Systemem Myślenia da przepustkę do przeciwstawiania się staremu 
obrazowi świata, pozwoli ludziom wpływać na swoją teraźniejszość i przyszłość. Już 
uczymy się kodowania, czyli tworzenia innej wizji tego, co jest w nas niemal zaklęte, 
zapisane, funkcjonuje jak wewnętrzna Matryca. Jest to świadome pozwalanie, by jakiś 
obraz nas dominował. Dlatego poznajemy Prawa Niematerii, które uczą, że możemy 
zastępować to, co jest, tym, co ma być.

Czy taka wizja zrealizuje się?

cdn.

„Wszystko na zewnątrz pozostanie takie samo, ale wewnątrz ludzi, w nagłym 
przypływie potęgi woli, wyrośnie nowe spojrzenie na sens życia, spojrzenie 

z perspektywy bytu energetycznego. To czas wyzwania dla ludzi – pomnażanie dobra 
w sobie, które ma się w nich rodzić autentyczną wewnętrzną pracą, baczenie na swoją 

uczuciowość stanie się najważniejszą pracą. 
Wiedza i uczuciowość spotkać się mają w Sercu człowieka”.

Czas Przemian otwiera perspektywę 
zwyciężenia nad małością, smutkiem, bólem, niemocą,

to ciąg zdarzeń zmieniających wszystko, co do tej pory stanowiło Twoje Pole 
Istnienia, to wejście w inny system energetyczny,

to zmiana systemu wartości i prawd dotychczasowych.

Przyspieszenie Energetyczne na Ziemi następuje na skutek 
zmian zachodzących w Polach Energetycznych ludzi,

odczuwania silnej potrzeby zweryfikowania
 wzajemnych relacji, celów, metod życia, systemu wartości,

zrozumienia konieczności dostosowania ich do aktualnego poziomu rozwoju ludzi.
Te zmiany dokonują się na wszystkich płaszczyznach Istnienia,

 ich wielość i szybkość nie pozostawiają złudzeń, że tym zmianom można się oprzeć!


