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Od 1993 roku odbieram teksty przekazów. Opublikowałam 
je w 20 książkach, nagrałam na wielu płytach. To ogromny 
materiał informacyjny, emocjonalny. Przeprowadziłam wiele 
kursów internetowych omawiających wiedzę z tych książek.  
Zorganizowałam wiele spotkań autorskich, podczas których 
odpowiadałam na pytania dotyczące treści przekazów.

Od początku te przekazy nazywane są „Myślą Warszawską” 
– systemem myślowym na temat życia, innych wymiarów 
naszego Istnienia. To nie jest wiedza akademicka. Ona stara się 
towarzyszyć człowiekowi w jego codziennym życiu, inspirować do 
zmian, zachęcać do podnoszenia poziomu swojego wewnętrznego 
rozwoju.

Zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy będą czytać publikowane przeze mnie przekazy. Wielu twierdzi, że ich 
po prostu nie rozumie… Chcę o tym, co wynika z przekazów, opowiedzieć w sposób przystępny. Uważam, że 
współczesnemu człowiekowi potrzebna jest wiedza na temat jego jako postaci niematerialnej, określonej struktury 
zbudowanej z myśli i uczuć. Dlatego też postanowiłam publikować w odcinkach książkę, korzystając z możliwości 
dawanych nam przez internet. Książka nosi tytuł „Teoria Jedności”, bo w tym wszystkim chodzi właśnie 
o budowanie tego, co nas jednoczy! Ta książka jest moją opowieścią o „Myśli Warszawskiej”.

Zapraszam do czytania kolejnych odcinków „Teorii Jedności”. Mam nadzieję, że powstanie ich bardzo dużo!

Elżbieta Nowalska 

„Teoria Jedności” – książka internetowa w odcinkach. Pierwszy odcinek ukazał się w grudniu 2014 r.
Projekt graficzny: Elżbieta Nowalska
Wykonanie graficzne: Krzysztof Wasylów
Zdjęcia: ze zbiorów własnych
Wydawca: Ośrodek Informacyjny i Wydawnictwo MW 2014©

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.
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Rewolucja myślowa polega na tym, że po prostu zaczynamy inaczej myśleć – o sobie, życiu, świecie. Przestajemy 
definiować siebie, bazując na swoim wyglądzie, statusie społecznym i innych określnikach, jakie zafundował nam świat. 
Przeskok myślowy to nie tylko dostęp do szerszej wiedzy, bardziej spojrzenie na siebie z innej perspektywy. W tych 
czasach dotyczy on przestrzeni niewidocznej, nazwanej niematerią.

To nie wszystko. Rewolucją jest uświadomienie sobie, że materia jest w gruncie rzeczy niematerią, że nasze ciało 
zbudowane jest dokładnie z tego samego, co nasza przestrzeń energetyczna. Jak sobie wyobrazić taką budowę 
materii i niematerii, nazywanej najczęściej polem energetycznym? Pomocny w tym okazuje się wir, twór występujący 
we wszechświecie, wodzie, powietrzu itd. Wiry osiągają ogromne rozmiary, mogą być generatorem niesamowitej 
siły. Obserwujemy ich powstawanie, działanie w przyrodzie. Tym razem mamy wyzwanie zidentyfikowania się z nimi 
– potraktowania swojego ciała i swojego pola energetycznego jako struktury wirów w określony sposób ze sobą 
współpracujących.

Celem takiej rewolucji myślowej, jaką teraz przechodzimy, jest skuteczniejsze zadbanie o swoje zdrowie, wzmocnienie 
swojej odporności na perturbacje energetyczne tego świata.

Rewolucja myślowa

Czym różnią się wiry energii i materii?
W stosunku do materii i niematerii używamy tego samego określenia – wir. Gdy myślimy o barwie, poziomie wibracji, 

tempie wirowania wirów materii i niematerii, operujemy dokładnie takimi samymi obrazami, pojęciami. Mówimy o ich 
barwie, dźwięku, prędkości. Wiry materii i niematerii kodujemy tak, by były takie same! Jednak one czymś się różnią...

Wiry materii i niematerii różnią się między sobą długością trwania utworzonych przez nie połączeń oraz ich jakością. 
Cząstki materii nie tworzą wiecznych połączeń, w pewnym momencie rozpraszają się, zmieniają swoją konstelację lub 
po prostu wchodzą w inne połączenia… Okazuje się, że jest to możliwe, jeśli zadziała się na nie pewną energą wibracją 
umiejącą zmienić, skorygować ich obrany kod, program. Wolna wola każdej cząstki to jej program wewnętrzny. Zawsze ich 
połączenie się ze sobą jest aktem wolnej woli, tworzącym wspólną przestrzeń do bycia, rozwoju. Wiry materii są wieczne. 
Wydaje się nam, że można materię zamienić w pył, proch. Jej wiry zmieniają wtedy swoją wewnętrzną konstrukcję, 
wchodzą w inne połączenia.

Mistrzem jest ten, kto wie, dlaczego nagle wiry przestają mieć ze sobą połączenia.
Cudotwórcą jest ten, kto potrafi zatrzymać ich związku wzajemnego proces rozpadu.
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Wiry tworzące nasze myśli i uczucia to świat wieczny. Osiągnęły one możliwość wchodzenia w bardzo twórcze 
konstelacje – potrafią tworzyć ciągi myślowe, komunikować się bez ograniczeń przestrzeni, samosiękodować. Poziom 
osiąganej przez te wiry najdoskonalszej więzi nazwany został spleceniem, Energią Miłości. Jej niezwykłość polega na 
tym, że zespala ze sobą wiry na zawsze, że nie chcą one być poza nią, wyzwala w nich i pomiędzy nimi ogromną siłę 
jedności, bronienia ustanowionej przez siebie wizji i więzi.

Przeciwny proces jest w materii. Ona owszem powstaje, rozkwita, ale nie ma w sobie kodu wiecznego bycia z innymi. 
Materia przez jakiś czas odgrywa w stosunku do energii rolę sojusznika, partnera. Potem musi odejść z powstałej więzi... 
Póki co ten proces tak wygląda.

Wiemy, że im lżej funkcjonuje wir, tym większą ma prędkość, tym bardziej poszerza ogarnianą przez siebie 
przestrzeń. Dowiedzieliśmy się, że jego siła wynika z „dogrania się” stanowiących go cząstek, czyli utworzenia przez nie 
jednokierunkowego wirowania. Siła wiru wynika z jego samokreacji, ale również z procesu wzajemnego inspirowania się, 
wspierania powiązanych z nim cząstek. Sedno wiru jest jego mózgiem, osią główną.

Wiry w przyrodzie działają w sposób chaotyczny, destrukcyjny. Wiry w ciele, w polu energetycznym potrzebują stałego 
wzmacniania w nich sygnału głównego, wprowadzania aktualizacji istniejącego programu, kodowania nowych danych. 
Gdy człowiek tego nie robi, program możne wymknąć się mu spod kontroli…

Czy prawdziwe są teorie mówiące, że możemy wpływać na połączenia wirów w naszym polu energetycznym i w ciele? 
Jak możemy długoterminowo łączyć świat materii ze światem niematerii? Jak apelować do ciała, by było w tonacji, o którą 
nam chodzi? Próbą udzielenia odpowiedzi na te pytania jest stosowanie przez wiele osób w praktyce tego, o czym mówi 
teoria.

Poznaliśmy metody oczyszczania, wzmacniania i rozświetlania wirów budujących przestrzeń naszych myśli i uczuć. 
W koncentracji stosujemy te metody dokładnie tak samo w stosunku do swojego ciała. Czyli uczymy się, choćby poprzez 
wizje, intencje, komunikacji z czymś tak drobnym, niewidocznym dla oka! W ten sposób, skupiając się, nawet wyobrażając 
sobie strukturę budowy ciała i pola energetycznego, tworzymy obraz przestrzeni, która nas stanowi. Łączymy te dwa 
obrazy, wiedząc, że ich jak najpełniejsze ze sobą połączenie jest naszym sukcesem. To, jak się wtedy czujemy i cały czas 
potem, jest najwłaściwszym sprawdzianem słuszności teorii wirów.

 Czy można siebie, swoje ciało oczyszczać, wzmacniać, rozświetlać, czyli wprowadzać na coraz wyższe poziomy 
funkcjonowania, operując swoimi myślami i uczuciami? Może to szalony pomysł, ale działa! Ewidentnie zmienia się, 
choć powoli, kondycja człowieka. Poza tym, chodzi o wyzwalanie coraz większej aktywności i odwagi kreowania samego 
siebie, niemal konstruowania tego, kim jesteśmy. Odrywamy się wtedy od determinacji schematów przeszłości, z biernego 
odtwórcy siebie przechodzimy do roli aktywnego programisty.

Czy można siebie wyobrazić sobie jako strukturę wirową? Można, jeśli zaczyna się operować wizją najmniejszej cząstki 
jako nieskończenie funkcjonującego wiru. W tej wizji trzeba pozbywać się „kamieni energetycznych” przeszkadzających 
w tym wirowaniu i łączeniu się.

Kamienie energetyczne
Są w nas myśli, uczucia, myślokształty hamujące tempo wirowania wirów materii i energii, wprowadzające w nie ciężkość, 

gmatwające osiągnięty już przez nie poziom współpracy. Zły sposób odżywiania się wpływa dokładnie tak samo negatywnie 
na wiry materii, jak i na wiry niematerii. Za obciążające, jak kamienie, uważa się pamiętanie krzywd, bólu, niemożności, 
złych uczynków, powracanie, wręcz trzymanie się tego, co już było, zaprzeczanie sobie, gubienie wizji swojej przyszłości, 
niekończący się ping-pong energetyczny z innymi, z którego ni c nie wynika, nieszanowanie swojego ciała.

 Aby takich kamieni w sobie nie gromadzić, ludzie starają się rozumieć siebie, mieć dobry kontakt ze sobą. Osiągają 
to poprzez operowanie tym niezwykłym majątkiem, narzędziem, jakie każdy z nas posiada – swoimi myślami i uczuciami. 

Dlaczego inaczej jest w materii, inaczej w sferze pola energetycznego? Być może odpowiedź jest 
prosta – nie chodzi w gruncie rzeczy o materię, nasze ciało, ale właśnie o pole energetyczne!
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Rzecz polega na pewnej deklaracji, niemal wkładaniu w każdą cząstkę energii i materii swojej woli, wspólnego kodu, 
intencji i odbieraniu od nich subtelnych sygnałów, dotyczących nas informacji, ukierunkowaniu myślenia na te stany 
duchowe, które przynoszą szczęście, sukces. Można to porównać do wyszukiwania w swojej wewnętrznej książce stanów 
duchowych tylko najciekawszych rozdziałów.

Nasz rozwój wewnętrzny to wzrastające możliwości coraz większego wpływania na swoje kody wewnętrzne. Dlatego 
uczymy się łączności ze światem niematerii, chociaż byliśmy uczeni zupełnie czegoś innego – bazowania na wiedzy 
o materii.

Kodowanie wirów zaczyna się od decyzji, czego chcę, jakim chcę być człowiekiem. Potem tę decyzję przemienia 
się w określoną wizję, obraz, konstrukcję, jakby architekt budował szkielet budynku. Następnie wypełnia się ją swoją 
uczuciowością, identyfikuje z nimi, koduje tę konstrukcję na stałe funkcjonowanie. Najskuteczniejsze jest to, gdy jest 
robione lekko, z miłością. Kodowanie to również operowanie pewnością, siłą, nazywaną wibracją.

Okazuje się, że nasze wyobrażenie na swój temat to ogromnie ważna rzecz. Trzeba być świadomym swoich uczuć, 
myśli i umieć ogłosić w sobie spokój wewnętrzny.

Skąd bierze się wewnętrzna siła?
Siła to pewność, ale również efekt współpracy wszystkich wirów energii i materii. To one pracują na efekt finalny, na 

rzecz każdego z nas, naszego wspólnego świata. Siła Energii to przede wszystkim ten bezbłędny kod, czyli każda cząstka 
naszego JA dokładnie tak samo przez nas traktowana, informowana. Ta siła jest efektem utworzonej JEDNOŚCI. Jednym 
głosem należy opowiadać się za posiadaną wizją siebie, określonym Systemem Wartości, Prawami Godności Istnienia, 
współpracą.

Na siłę wibracji wpływa również to, czy umiemy NIE łączyć się ze wszelkimi energiami chaosu, katastrof, nieszczęść 
i niemożności tego świata.

Dlatego tak ważne jest nasze pozytywne myślenie. Silny człowiek nie pozwala zamieszkać w sobie wątpliwościom, 
sprzecznościom, rozumie zawiłości świata, nie pozwala, by go przygniotły. Siłą każdego Istnienia jest umiejętność 
wchodzenia w pozytywne połączenia, funkcjonowania całością siebie, całą swoją przestrzenią energetyczną.

 
Dlaczego ludzie zaczęli zastanawiać się, jakie aury, mają wpływ na ich ciało? W kogo mamy się zmieniać? Zdecydowanie 
w mądrzejszego, skuteczniejszego i lepszego człowieka. Nie jest to łatwe, bo najtrudniej jest zmienić myśli i uczucia 
człowieka, wyprowadzić go ze schematów!

Jak skutecznie przekonać go, że może stać się doskonalszym, odciąć się od swojego dotychczasowego kodu, obrazu?
Znów pomocna w tym jest wizja, obraz funkcjonowania pola energetycznego. Taką, jaką umiemy aktualnie sobie 

wyobrazić, poczuć, trzeba przekonstruować na przeciwną, jakby w ten sposób samemu sobie pokazać, że przerywamy 
kontynuację tego, co do tej pory było, odcinamy się od dotychczasowych w sobie tendencji, schematów.

 

Zmienić Energię to zmienić kierunek jej funkcjonowania, poszukać w niej innej wibracji, innego dźwięku i barwy, 
nawiązać inne relacje. Świat nie będzie funkcjonował tak, jak funkcjonuje do tej pory.

One nie spadają z Nieba jak deszcz, wynikają z aktualnie istniejącej energii ludzi. Nie będzie lepiej, jeśli nadal ciągle 
się łączymy ze skostniałymi, zachowawczymi, negatywnymi energiami.

Siła Istnienia to oddawanie swoim myślom, uczuciom władzy nad swoją materią.
To jest rewolucja myślowa!

Nie zmienimy swojego życia, jeżeli nie zmieni się nasza energia. 
Nie możemy oczekiwać lepszych zdarzeń w przyszłości, jeżeli sami ich nie wykreujemy.
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Życie to gra
To jest marzenie każdego człowieka – żyć szczęśliwie i pięknie. Dlaczego zatem tak trudno ludziom zbudować jedność?
Istnieje Energia, system wartości, która sprawia, że różnorodność potrafi zbudować jedność. Taka energia jest nam 

pilnie potrzebna, bo na Ziemi żyjemy w pewnym gąszczu energetycznym. Różnorodność wynika z osiągania różnego 
poziomu rozwoju. Ludzie mają wciąż problem z komunikowaniem się, rozumieniem siebie i innych. Wyzwaniem dla 
każdego jest zaprowadzić porządek w swoim systemie myślenia i odczuwania, ukierunkować je na rozwój, panować  
nad tym wszystkim, czyli nie pozwolić, by jeden element przeszkadzał drugiemu.

Co wpływa na to, że jesteśmy szczęśliwi? Wiele czynników. Nasze życie jest wiecznym poszukiwaniem Miłości, 
jedności z innymi, dobra. Chcemy być zdrowi, czyli mieć optymalnie funkcjonujące połączenie Sfery Materii i Sfery 
Energii, którymi jesteśmy. Szczęście zależy od naszego Stanu Ducha. Szczęście wynika z nastawienia do siebie, do 
zewnętrznego Świata i umiejętności komunikowania się ze sobą i z innymi. Efektem tego jest odczuwanie radości ze 
wszystkiego, co znajduje się i dzieje się wokół. Jednak nie istnieje stan szczęścia, jeśli nie umiemy przekraczać swoich 
dotychczasowych horyzontów, odnajdywać się w innej Aureoli Energetycznej. Szczęściem jest brak sprzeczności,  
pewien stopień uporządkowania wewnętrznego i siły.

Często ktoś mówi o sobie, że jest słabym człowiekiem, a przeczy temu siła, którą odbieramy z jego pola energetycznego. 
Bywa odwrotnie. Osoby uważające się za silne, mają dużo lęku, słabości w swojej aurze. To świadczy o nierozumieniu 
siebie albo o celowym mijaniu się z prawdą. Nie ma takiego sposobu, który sprawia, że nagle ze słabości wchodzi się 
w ogromną siłę. Musimy to sobie wypracować. Trzeba COŚ zrobić ze sobą. Pytanie – co? Wzmacnianie siebie to wieczne 
mobilizowanie się do szukania, zmiany, porządkowania, oczyszczania i udoskonalania.

NOWE SPOJRZENIE na nas, ludzi, to gloryfikowanie hasła JEDNOŚCI na wszystkich płaszczyznach Istnienia. Nie 
mieliśmy do tej pory do czynienia z taką ideą. Ona otwiera przed nami możliwość kodowania siebie.

Niezwykłą sugestią jest namawianie do stosowania praw niematerii w stosunku do przestrzeni opisanej przez 
ludzi prawami materii. Co ma powstać jako wypadkowa tych dwóch przedziwnych praw naszego Istnienia? Nowy Kod 
Energetyczny.

Jest piękna opowieść o energii, o wirach, które My przez wieki, jako struktura duchowa, energetyczna zbieramy, 
wcielając się wiele razy w materię, na różnych miejscach Ziemi i łącząc się z zupełnie innymi formami bycia, o których nie 
mamy pojęcia. Po co to robimy? Uparliśmy się, że będziemy wędrowcami. Chcieliśmy odnajdywać w ogromnej przestrzeni 
Wszechświata, i na Ziemi, w komunikacji z materią, z innymi ludźmi, zwierzętami i roślinami, cząstki myśli i uczuć, zbierać 
je. Chcieliśmy i chcemy szukać najwspanialszych, uwznioślających uczuć i myśli. One powodowały w nas transformację, 
przemianę. Nazbieraliśmy przez wieki dużo tych cząstek. One stanowią nasze pole energetyczne.

Życie to gra
o to, by wygrywał

ciągle w Nas
Stan Duchowy,
który powoduje,
że czujemy się

po prostu
szczęśliwi.
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Zbieramy z każdego życia SKARBY ENERGETYCZNE. Sprawdzamy, czy one autentycznie do nas pasują. Boli nas, 
gdy wzięliśmy coś, co stało się naszą bombą energetyczną. Boli nas, gdy jakaś cząstka myśli i uczuć staje się kolcem, 
który wiecznie uwiera. Boli, gdy niesiemy jakąś energię, choć mamy cały czas ochotę jej się pozbyć, ale z jakiegoś 
powodu nie możemy tego zrobić albo nie umiemy. Więc toczymy wewnętrzną rozmowę, uczymy się siebie, na ile możemy 
sobie pozwolić, na ile nam starczy sił. Uczymy się funkcjonowania całej swojej przestrzeni energetycznej.

Będąc w swoim kontekście życiowym, mamy przede wszystkim sprawdzić, co potrafi nasza energia – czy świat naszych 
myśli i uczuć potrafi dać sobie radę z każdą strukturą energetyczną, która znajduje się wokół? Zbieramy te cząstki, które 
się sprawdziły. Okazuje się, że Miłość jest tym największym SKARBEM, jaki znajdujemy w każdym świecie.

SKARBEM jest każda cząstka, połączenie, struktura energetyczna, która wzmacnia w wierze, że znajdzie się kolejną 
prawdę, odnajdzie w sobie siłę, zrealizuje się to, po co się tutaj przychodzi.

Wiry materii też są biało-srebrno-złote ale spotykały się tylko na pewien czas. Nie mają w sobie intencji bycia razem 
przez wieczność. Nawet jeżeli ludzie przedłużą długość swojego życia, ciągle jest przed nimi perspektywa, że ich ciało 
zostanie pozostawione przez energię. Co w gruncie rzeczy skleja materię? Uczą nas, że to materia się rozwija, decyduje. 
Nie, to zamysł energii. To energia chce powstania cząstek materii. Nie ma materii bez energii. Biorąc pod uwagę, że każda 
materia ma pole energetyczne, dochodzimy do wniosku, że materia się rozpada, gdy jej zabraknie trzymającej, otulającej 
energii.

Materia składa się z cząstek, które nie znikają, dalej w jakiejś formie, postaci będą funkcjonowały. Nawet potłuczone, 
pocięte, spalone, w gruncie rzeczy w jakiś sposób funkcjonują. Tylko utraciły wolę bycia w połączeniu. Należałoby 
pójść w stronę szukania takiej energii, takiej metody jej wpływania na materię, który spowoduje, że ona nie znudzi się 
połączeniem z materią, i odwrotnie. Świat duchowy sugeruje, że wszelkie cudowne uzdrowienia, wszelkie wspaniałe 
rzeczy, które nagle się zdarzyły i zaskoczyły człowieka, wynikają po prostu z energii.

Nasz świat, nasze pole energetyczne to przestrzeń, do której szalenie zmienił się nasz stosunek. Wchodzimy w Epokę 
zupełnie innego człowieka. Dlatego powstaje NOWY KOD energetyczny. Chcemy wpływać na przyspieszenie procesów 
dokonujących się w nas poprzez łączenie obrazów wirowej budowy materii z takim samym obrazem energii.

Najpierw jest wizja, jak wygląda energia, potem, jak wygląda materia. Oczywiście rozumiemy je jako układankę 
składającą się z wirów. Potem łączymy ze sobą te obrazy. Po co? Zmieniamy jakość połączeń, które funkcjonują między 
obrazem materii i energii. Robimy to poprzez zacieranie istniejących wszelkich różnic, także pomiędzy ciałem i duchem. 
Zaczynamy patrzeć na siebie jak na ogromną strukturę bez podziałów, a więc przezroczystą. Wiry są jak krople wody 
w oceanie, każda jest osobną, ale razem tworzą cały ocean.

Doskonalimy połączenia ze sferą duchową, bo zaprzyjaźniamy się z Postaciami duchowymi. Jeżeli słucham monologu 
Postaci duchowej w formie np. przekazu, rozumiejąc, co ten ktoś do mnie mówi, przeżywając to, wchodzę w wibrację tej 

Jest opowieść o energii, wiecznej strukturze, która gdziekolwiek by nie była, jakiej materii by 
nie wzięła, i tak jej celem jest kumulacja potencjałów energetycznych.
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Światło wewnętrzne to efekt 
rozwoju wewnętrznego

Połączenie energetyczne to naprawdę jakiś cud! Gdy jedna cząstka potrafi się skomunikować z drugą, połączyć 
prawdą wewnętrzną, w sposób totalnego zrozumienia jedna przez drugą, to natychmiast w tej drugiej cząstce uruchamia 
się nieprawdopodobna mobilizacja do stania się podobną do tej pierwszej.

Jakaś namiastka tego procesu funkcjonuje, gdy człowiek łączy się z Postaciami duchowymi. Przy tego rodzaju 
połączeniach dokonuje się jeszcze, poza tym mobilizowaniem, przekazanie KODU energetycznego. Ta cudowność jeszcze 
na jednej rzeczy polega – te cząstki, które się połączą w niematerii poprzez dobro, miłość, prawość, światło, już się nie 
rozłączą. Jeżeli nawet jedna z drugą wybiorą inne kierunki funkcjonowania, będą w różnych częściach Wszechświata, to 
i tak będą ze sobą połączone.

Co one sobie wtedy przekazują? Non stop ma miejsce przepływ informacji, który stanowi dla jednej i drugiej fantastyczne 
źródło wieści o tym, co gdzie się dzieje, co z tego wynika. Obie cząstki, nawet będąc daleko od siebie, mają fantastyczny 
spokój wewnętrzny – że należą, są częścią, funkcjonują cały czas w jednym wspólnym świecie. Tym światem jest Energia 
Istnienia, energia miłości, dobra. A to wszystko opisane jest hasłem – Nasze Światła Wewnętrzne.

Światło
to symbol siły, która umożliwia porozumiewanie się, łączenie ze wszystkim, pozwala materializować nadzieję, 

gwarant nieprzyjmowania w swoją przestrzeń tego, czego się nie chce. To symbol wspólnej Idei przyświecającej 
każdej cząstce, wirowi. Poprzez Symbol Światła Energia buduje Nowy Świat, Nowy Czas Istnienia. To największe 
wsparcie w Istnieniu, bo tworzy WIĘŹ z każdą Energią, bez względu na to, czy ona jest w Materii, czy poza Materią. 
Powoduje kumulowanie się i zwielokrotnianie potencjału miłości, dobroci, prawości. Ma w sobie system wartości, 
który jest kręgosłupem życia i Istnienia.

Postaci, stajemy się połączonym ogniwem. Co się wtedy dzieje? Ta Postać wzmacnia we mnie prawość, miłość, procesy 
energetyczne. Wtedy każda moja cząstka uczy się tego NOWEGO KODU.

Jako człowiek najczęściej nie mam możliwości zetknięcia się z tego rodzaju strukturą, doskonałą, więc skąd mam 
wiedzieć, jak mam siebie budować, kodować? Te Postacie, łącząc się z nami, tłumacząc nam, dają ogromne wsparcie 
energetyczne. To jest fantastyczna rzecz dla człowieka – poczucie obecności Postaci duchowej, która działa na Ciebie 
w sposób pozytywny.

Budujemy swoje pole energetyczne, ujednolicając różne tendencje, konsolidując w jedną myśl i uczucie, angażując 
coraz mniej energii w obsługę materii. Jednego dnia możemy spotkać piętnaście osób i każda na jeden temat może 
powiedzieć zupełnie coś innego. Mamy ujednolicić to, co do nas dociera, ustosunkować się do tych poglądów, wyrobić 
sobie jakieś zdanie. Jeżeli tego nie zrobimy, zaczynają w nas żyć te różne tendencje.

Niemal jak bajkę opisano w przekazach proces dominowania materii przez naszą energię. Polega on na tym, że wir 
energii, z racji swojej dobrej kondycji, coraz szybszego tempa i wzrostu swojego potencjału, zaczyna „obsługiwać” coraz 
więcej cząstek materii. Po prostu bez problemu wykonuje większą jakościowo i ilościowo pracę. To znaczy, że nie musi 
zużyć tak samo dużo energii jak poprzednio. Powstaje oszczędność energetyczną. Chodzi o mniejsze angażowanie 
energii na samo zabezpieczenie, przez co więcej jej można przeznaczyć na realizowanie siebie.
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Jesteśmy wirującym 
polem energetycznym

Jest to zagadką natury – jak cząstki z pozoru niewidoczne potrafią się ze sobą skomunikować, w efekcie swojego 
wirowania wytwarzać nieprawdopodobną potęgę, siłę? Wszystko wskazuje na to, że od sposobu ułożenia tych cząstek 
zależy jaką siłę tworzą, jaka powstaje jako wypadkowa całej tworzonej przez nie struktury.

Wiry funkcjonujące w sposób optymalny, czyli bez kolidowania w nich czegokolwiek, stają się „przezroczyste”. Co 
to jest przezroczysta energia? To Energia, w której jest wszystko i to wszystko niemal zlewa się ze sobą, bo składowe, 
czyli wszystkie wiry tworzące daną energię, gubią pomiędzy sobą wszelkie podziały, różnice. Dzięki takiemu „zmieleniu  
energetycznemu”, wypracowaniu takiego rodzaju doskonałej współpracy, powstaje nowa struktura. Każda cząstka, wir 
inwestują w nią swoją wolę pełnej współpracy, połączenia.

Przezroczystość pojawia się również w polu energetycznym człowieka. Następuje to wtedy, gdy zniwelowane zostaje 
w tym polu energetycznym wszystko, co do tej pory zostało w nim zdefiniowane, zakodowane oraz było w nieoptymalnym 
układzie. Wszystko zostaje jakby nagle wymazane, by można było na nowo tę płaszczyznę zakodować. Oczywiście 
doskonalej!

Dochodzimy w pewnym momencie do wniosku, że nasza młodość, siła wewnętrzna, zdrowie wcale nie zależą od 
materii, czasu, tylko od tego, co nasza energia, czyli MY, może ustanowić.

Jeżeli chcemy dokonać zmian w sobie, w swoim życiu, w świecie zewnętrznym, musimy przede wszystkim nauczyć 
się wchodzić w swój zupełnie inny świat, ten subtelny. Nawet gdy czasami mamy wrażenie, że go sobie wyobrażamy.

Mamy sukcesy jako ludzie w zmienianiu materii, ale nadal jesteśmy laikami w zmienianiu niematerii.
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Niemateria ma inny sposób 
funkcjonowania

Warto znać zasady, jakie obowiązują w przestrzeni energetycznej, nazywanej światem niematerii. One są niemal 
jak znaki drogowe na drodze, które każdy kierowca musi znać. Skoro funkcjonujemy jednocześnie w dwu światach 
równoległych – materii i niematerii, poznawanie tylko tych pierwszych to zdecydowanie za mało!

Bardzo ważną dla nas informacją, istotną podpowiedzią jest, że wszystko dąży do Jedności. Zatem,

Najczęściej uczy się nas, że mamy się w życiu bronić, asekurować, odgradzać, zabezpieczać, że wokół jest bardzo 
dużo zła, zagrożeń. Biorąc pod uwagę wagę budowania Jedności, zadajemy sobie pytanie, jak to przełożyć na konkretne 
życie?

Przyzwyczailiśmy się ufać swoim oczom, ale zapomnieliśmy, że oczy pokazują tylko fragment pewnego zjawiska, 
rzeczywistości. W głębi tego, na co patrzymy, istnieje struktura to „wypełniająca”, określająca, od której docierają do 
nas sygnały najczęściej przez nas sobie nieuświadamiane. Uczymy się patrzeć niepowierzchownie, wnikać w to, na co 
się patrzy, łączyć z tym, by to lepiej zrozumieć. Przy takim koncentrowaniu się na czymś lub na kimś odbieramy obrazy, 
informacje, które pojawiają się wtedy w nas, na płaszczyźnie naszego niematerialnego widzenia.

Wnikliwe patrzenie polega na poczuciu danego człowieka, struktury, materii. Wtedy nie tylko funkcjonują nasze oczy, 
również całe pole energetyczne. Jest to patrzenie całością siebie, odczuwanie całością siebie.

Dobrze wiemy, że nie da się oddzielić patrzenia od odczuwania, myślenia od uczuć, bo to jest jedna struktura. Dlatego 
nazwano ją po prostu – strukturą energetyczną.

Co się dzieje, gdy patrzymy? Nawet gdy się tylko przyglądamy na kolor czyjegoś ubrania, nasze pole energetyczne 
toczy w zawrotnym tempie negocjacje, sonduje, podejmuje jakąś decyzję. Zawsze gdy dwoje ludzi, dwa pola energetyczne 
znajdą się obok siebie, nawet gdy na siebie nie patrzą, te przestrzenie badają się, sondują, ważą jakość wzajemnych 
relacji. Cały czas chodzi o to, kto jaki jest, co może wyniknąć z wejścia we współpracę itp. Następuje zawiązanie relacji 
lub nie. Efektem takiej negocjacji jest kreowanie ciągu dalszego zdarzeń.

Warto być takim człowiekiem, z którym maksymalnie wszystko chce nawiązać pozytywne więzi nie z powodu 
posiadania majątku, czy tytułu profesorskiego, ale dlatego, że posiadasz taki, a nie inny poziom swojego rozwoju. 
Jesteśmy w takim razie określoną strukturą energetyczną, której status Istnienia, kondycja wewnętrzna wpływają na efekt 

wygrywamy, jeżeli we wszystkich przestrzeniach swojego życia szukamy 
komunikacji, połączenia, zrozumienia, scalenia, a nie dążymy do wojny, ataku.
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takich negocjacji. Czy jest w tym wyrachowanie? Myślę, że nie. Zdecydowanie łatwiej jest znaleźć jedność z czymś, kimś 
miłym, sympatycznym, mądrym, niż z zimnym, pogubionym, bezsilnym.

Ktoś powie: to trudne, bo patrzę oczami, mam patrzeć całym swoim polem energetycznym, jednocześnie być osobą 
ciepłą, mądrą, starać się, by jak najwięcej pól energetycznych zwróciło na mnie uwagę, wyszukiwać z pól energetycznych 
te  fantastycznie pasujące do mnie, będące w stanie zbudować ze mną jedność. Na tym polega sztuka życia.

Bycie gdzieś, patrzenie lub niepatrzenie wtedy na coś, to automatyczne ukazywanie swojego systemu wartości. 
Dlaczego? Bo System Wartości jest w naszym polu energetycznym, w każdej jego cząstce. Pora uświadomić sobie, że 
jesteśmy odbierani przez innych tak, a nie inaczej, dlatego że mamy w sobie jakiś  poziom wibracji, barwę energii, poziom 
osiągniętego uporządkowania, rozwoju.

Nasz koloryt energetyczny wynika, nie z rodzaju posiadanego ubrania, tylko z kondycji pola energetycznego, jego 
każdej cząstki.  To, jak nas odbierają, jak patrzymy na świat, zależy od osiągniętego poziomu rozwoju wewnętrznego.

Ocenianie wszystkich, krytykowanie bez uważniejszego przyjrzenia się, nie świadczy dobrze o naszym Systemie 
Wartości.

Energia to magiczna struktura! Umie wnikać w siebie i w inne. Każdy ma prawo do wnikliwego patrzenia się na coś. 
Powstająca w efekcie tego wiedza, obraz jest efektem nawiązania niepowierzchownej komunikacji.

Patrzenie wnikliwe pomaga zrozumieć status odczuwania drugiego człowieka, struktury materialnej i niematerialnej.
Ludzie osiągają teraz taki poziom swojego rozwoju, który umożliwia im wchodzenie w takie głębsze połączenia. Zmienia 
się poziom współpracy wirów w polu energetycznym, są coraz bardziej skuteczne. Energia wie, czego i gdzie ma szukać. 
Dotrze tam, gdzie ją wyślemy. Tworzymy np. pocztę, która czasami nie dostarczy listów z powodów organizacyjnych. 
Tak samo jest w energii, gdy jest zharmonizowane, masz dobrą współpracę z nim, twoje myśli i uczucia są tym bardziej 
skuteczne.

Uczymy się wnikliwego patrzenia, by rozumieć teraźniejszość, lepiej wykreować przyszłość, nie budować falsyfikatów 
jedności, dawać się zwieść spojrzeniu   fizycznemu. Energie się zmieniają, ludzie się zmieniają, nasz sposób patrzenia 
też się zmienia.

Nie dziwmy się, że Świat duchowy chce nas uczyć innego patrzenia, umiejętności wchodzenia w jedność. To buduje 
w nas szacunek, miłość i pokorę. Spojrzenie wnikające w każdą strukturę to mądrość.

Mądry, kto nie pomija struktur nawet najdrobniejszych, szanuje każdą strukturę, chce ze swojej Aury dawać innym siłę, 
wsparcie, inspirację i wie, że od każdej kiedyś to samo może otrzymać. Wir jest mądry

W prawach niematerii mowa jest o tym, że wir jest niepokonany, wieczny, samostanowiący, ma swój kod funkcjonowania, 
kierunek wirowania, określoną rozpiętość. Jest również otwarty na nowe zakodowania, szuka doskonałości.

To fantastyczne wiadomości. Jeśli się z nim pozytywnie skomunikujemy, uzyskujemy, istnieje możliwość wspólnego 
wytworzenia z nim części wspólnej, wypadkowej naszego świadomego i nieuświadamianego sobie kodu funkcjonowania.

W co my mamy wierzyć? W siebie i w to, że dogadamy się – człowiek z człowiekiem! Powinniśmy wierzyć, że cały 
świat, składający się z wirów materii i niematerii, jest przestrzenią umiejącą nawiązać komunikację z każdą strukturą 
materii i niematerii. Jest ona możliwa, gdy oba akceptują te same prawa (niematerii).

Wszystko dąży do JEDNOŚCI, bo dzięki niej jest się szczęśliwym, bezpiecznym, silnym.

Nic nie jest postanowione do końca. To, co będzie, wynika z relacji pól energetycznych.

W niematerii scalenie umożliwia tylko wzajemna akceptacja i wiara w siebie.
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Kilka rad:
● Nie zaprzeczaj temu, co aktualnie odbierasz! Jeżeli zaprzeczasz,  wprowadzasz chaos w swoim wewnętrznym świecie, 

w swoim życiu.
● Zaprzeczając sobie, tracisz swój potencjał. Nie dlatego tracisz swój potencjał, bo ktoś go zabierze. Ta strata polega 

na tym, że cząsteczki wchodzą w chaos, a zanim się zharmonizują, powrócą do dawnego stanu rzeczy, trochę czasu 
upływa. Tracimy potencjał na powtórne uporządkowanie siebie.

● Rozwój to niwelowanie granic – myślowych i uczuciowych!
● Wszystko jest możnością – zatem powinniśmy wiedzieć, wierzyć, że wir jest w stanie komunikować się z każdym innym 

wirem. Brak tej wiedzy sprawia, że nie ma wizji wchodzenia w takie połączenia, że uznaje się bycie w niemożności. 
Odwaga kodowania energii opiera się na wierze, że każda cząstka potrafi, może o wiele więcej, niż czyniła do tej pory.

● Kodowanie to sprawianie, że pojawia się w danej strukturze akceptacja, wola bycia właśnie taką, na jaką ją kodujemy, 
czynienia tego, o co jest proszona. Kodowanie jest skuteczne, gdy dokonywane jest jak najczystszą energią.

● Nawet samym patrzeniem, nicniemówieniem, wywiera się na coś wpływ. Jesteśmy wciąż nadającym polem 
energetycznym, które głosi nasze pragnienia, opowiada o nas.

● Życie to samodzielne kodowanie lub bycie przez kogoś kodowanym. Nie ma inaczej!
● Kiedy jesteśmy odporni na kodowania przez innych? Gdy z uśmiechem, bez lęku, z wiarą w siebie, umiemy spojrzeć na 

inną strukturę, być z nią w relacji zgodnej z Prawami Godności Istnienia, z prawami niematerii.
● To jest absolutna reguła funkcjonowania niematerii – posiadanie szacunku do wszystkich, nawet „obcych, strasznych” 

dla siebie energii sprawia, że one z szacunku do ciebie nie będą wymuszały z tobą relacji.
● Jeżeli się czegoś boisz, ucz się na to patrzeć z szacunkiem.

Wszystko, co rodzi się w świecie zewnętrznym, wcześniej rodzi się w systemie naszego ze sobą Istnienia. Mowa 
oczywiście o negocjacji. Dlatego Moc jest w tym, czego niby nie widać… „Niby”, bo w gruncie rzeczy widzimy niematerię, 
tylko nie umiemy jej zarejestrować swoją świadomością, bo kładziemy nacisk na rejestrowanie wszystkiego świadomością.

cdn.


