
   GAZETA  INTERNETOWA  WYDAWNICTWA  „MW”

Październik 2014GAZETA  INTENETOWA  WYDAWNICTWA  „MW”

Treningi przydają się również naszej energii

Diament

Jedności nie buduje się fałszywą energią

Anna Załęska

Energomasaż, promienisto-wirowy



Myśliciel, nr 4 |    2

Myśliciel – bezpłatna gazeta internetowa przezna-
czona dla osób interesujących się rozwojem wewnę-
trznym człowieka, wiedzą prezentowaną w przekazach 
odbieranych przez Elżbietę Nowalską.
Otrzymasz na swoją pocztę tę gazetę, jeśli wpiszesz 
swój adres mailowy w formularzu zamieszczonym na 
stronie www.nowalska.pl.
„Myśliciel” jest na facebooku. Poleć go swoim znajomym! 
Wydrukujemy Twoje refleksje dotyczące tematów 
poruszanych w „Myślicielu”. 
Czyta nas: około 1 500 osób
Wydawca: Ośrodek Informacyjny i Wydawnictwo „MW”, 
05-540 Jeziórko ul. Główna 17
Redaktor Naczelna: Elżbieta Nowalska
Wykonanie graficzne, obsługa internetowa, reklama: 
K. Wasylów; e-mail: mysliciel.mw@wp.pl; tel. 609 386 634
Teksty, materiały: Wydawnictwo „MW”,
Elżbieta Nowalska
Wszelkie prawa zastrzeżone ©
Kontakt: e-mail: mysliciel.mw@wp.pl 
tel. 609 386 634
Archiwalne numery Myśliciela znajdziesz na stronie 
internetowej:          www.nowalska.pl

W numerze:

Jedności nie buduje się fałszywą 
energią str. 3

Anna Załęska

Obraz dla Ciebie
„Miłość” W.T.

str. 15

str. 17

Sugestie na październik
str. 16

Drugie wydanie książki pt.
„Siła wibracji” str. 12

Treningi przydają się również naszej 
energii str. 6

Energo – masaż, 
promienisto – wirowy str. 10

Fragmenty z książki 
„O Miłości Nieba i Ziemi” str. 9

Diament
str. 9

Oferta Wydawnictwa MW

Reklama

str. 18

str. 19 i 20

List do redakcji
str. 14

Redakcja „Myśliciela” w pracy!

„Mistrzowie spotkali się, by przedyskutować 
ważną sprawę ich dotyczącą. Zastanawiali się, 
co powinni robić dalej, by zaistnieć w pamięci 
ludzi jako wyjątkowi. Jeden chciał zbudować most 
prowadzący wprost do Nieba. Dzięki temu mogliby 
po prostu być ponad swoimi kłopotami, bliżej 
miłości. Inny posiadał wizję zbudowania tunelu 
prowadzącego w głąb Ziemi. Gdyby pobyli tam 
przez jakiś czas, doceniliby możliwość chodzenia 
po niej. Kolejny chciał zbudować wielki dom, 
w którym przyjmowałby ludzi. Oni zadawaliby mu 
pytania dotyczące ich teraźniejszości i przyszłości, 
on by na nie odpowiadał. Jeszcze inny chciał 
pokazywać ludziom, że umie naprawiać to, co 
oni zepsuli. Chciał leczyć zerwane więzi, leczyć 
z chorób, rozdawać pieniądze…

Usłyszał ich rozmowę jeden z uczniów. Zapytali 
go, co on by zrobił, będąc na ich miejscu, będąc 
mistrzem. Pomyślał przez chwilę i odpowiedział:

– Już nie chcę być mistrzem takim, jak wy 
jesteście. Chcecie popisywać się przed innymi 
swoimi możliwościami, rozdawać nie oczekując, 
by obdarowani sami siebie obdarowali tym, co jest 
im potrzebne. Nie jest sztuką pokazywać innym, że 
coś się umie, jest sztuką wpływać na innych, by też 
to umieli.

Jakub
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Masz w swoim sposobie myślenia pewien kanon – wydaje Ci się, że musisz dużo mieć, by wpływać 
na coś, by coś zrobić, że nie masz odpowiedniej mocy wewnętrznej, kapitału albo ludzi, którzy pomogliby 
Ci  coś osiągnąć. Wchodzisz potem w przestrzeń swojego Istnienia, w niej słyszysz, że można z niczego  
dokonać wielkiego dzieła. Jakiego dzieła? Co takiego trzeba zrobić, żeby mieć poczucie, że coś się zrobiło 
wspaniałego w życiu?

Każdy, czy jest zwierzęciem, czy rośliną, czy człowiekiem, czy Postacią Nieba, buduje swój świat, 
swoją Mapę Istnienia, swoją przestrzeń. Łączysz się ze wszystkim, co znajduje się wkoło, pozwalasz temu 
wszystkiemu w tej Mapie zaistnieć albo nie. Jednocześnie starasz się, by w tej przestrzeni każda cząstka 
dokładnie wiedziała, czego pragniesz, czego szukasz, by każda pomagała Ci dać sobie radę, odnaleźć 
albo zgubić.

Relacja wzajemna, komunikacja, przepływ energii – to najważniejsze, co każdy dokonuje w swoim 
Istnieniu. (…) Budujesz swoją Mapę Istnienia. Czasami bierzesz do jej przestrzeni tych, którzy robią w niej 
zamęt, czasami buntujesz się, masz dość wszelkiego w Twoim świecie nieporozumienia. (…) Mobilizuj 
każdą cząstkę materii, energii, która już jest w Twoim świecie, która już chce komunikować się z Tobą do  →  

Zastanawiamy się, dlaczego coś udaje się od razu, nawet bez specjalnego naszego wysiłku. Bywamy 
obrażeni na świat, gdy mimo starań nic nam się nie udaje. Wielu twierdzi, że jest to wina albo zasługa 
karmy. Jak zwykle prawda leży po środku. Karma jednak nie jest mocarną siłą, zewnętrzną wolą kogoś albo 
czegoś. Jest ona po prostu efektem, systemem naszego myślenia i odczuwania, którym umiemy, możemy 
czegoś dokonać albo nie. Karma to nasze myśli i uczucia nabyte przez wieki, również posiadana przez 
nas wiedza funkcjonująca poza naszą świadomością, wolna od ingerencji świadomości. Podoba mi się 
definicja karmy zawarta w przekazach:

„Karma to zapis siebie sporządzany zanim Przewodnikiem staje się świadomość, 
a wartościami zablokowanymi podświadomości zadania”.

Żyjemy, by wzbogacać się o nowe energie, oczyszczać się ze schematów, pomyłek, weryfikować 
dotychczasową swą wiedzę, doskonalić. Oczywiście na bazie tego, co udało się nam do tej pory zdobyć. 
Jednym z najważniejszych procesów, jaki w nas i wokół nas zachodzi, jest proces jednoczenia się, scalania, 
porządkowania itp. Nie doceniamy siły tego procesu! To właśnie od tej umiejętności człowieka, od cząstek 
tworzących ciało i pole energetyczne zależy, czy zostaną zbudowane energetyczne połączenia z tym, na 
czym nam bardzo zależy! Pamiętajmy, najpierw jest energia, potem reaguje na nią materia! Udaje się to, 
z czym umiemy, możemy się połączyć energetycznie! Bywa, że mimo starań, takie połączenie nie jest 
możliwe, bo te dwie struktury po prostu nie mają możliwości stworzenia części wspólnej!

Na ostatnich warsztatach rozwoju wewnętrznego, które odbyły się w Warszawie we wrześniu tego roku, 
powiedziałam przekaz na temat potęgi Jedności. Ta energia nazywana jest Biało-Złoto-Srebrną albo, po 
prostu, miłością.

Jedności nie buduje się fałszywą energią

Przekaz z września 2014
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← wspólnego działania. JEDNOŚĆ w tej przestrzeni jest dla Ciebie rzeczą niezwykłą – udaje Ci się 
przeforsować swoją wolę, naprawić niby nienaprawialne, stanowić o możności tam, gdzie jej przed 
chwilą nie było. To jest magia życia! To jest to czarowanie energią! To jest zarządzanie potencjałem, który 
posiadasz! To jest opieranie się na energii, którą już się zdobyło, zbudowało, scaliło!(…) Połączenie energii 
– to jest ta siła, o którą ludziom chodzi. (…)

JEDNOŚĆ w Tobie, jak ją zbudować?…
Jest miłość w każdej cząstce energii. Każda energii cząstka kocha każdą cząstkę Twego ciała, o nią się 

troszczy, dla niej szuka najlepszego, chce najlepszego. Jest miłość – świat nie jest Ci wrogiem. Materie, 
które dostrzegasz, które są wkoło, nie będą działy Ci na przekór. Jest miłość - Niebo nie jest Ci wrogiem. 
Jest Jedność. Zrozum to wreszcie mój kochany człowieku!

Jest miłość – Ty ją również dawaj ludziom, zwierzętom, roślinom, Ziemi. Jest miłość – dawaj ją też 
Niebu, nie doszukuj się w nim Postaci ciemnej dla Ciebie,  wrogiej. Jest miłość – piękna fala współistnienia. 
Teoria JEDNOŚCI o tym właśnie prawi, że można wejść w komunikację ponad podziałami, ponad różnicami 
Ziemi, Nieba, wejść w budowanie energii, której owocem jest właśnie takie człowieka odczuwanie siebie 
w życiu swoim.

Szukasz zdrowia? Naucz się w takiej Jedności istnieć, patrz na świat jako na piękny DAR, który 
otrzymujesz w momencie urodzenia, szanuj świat, myśl o tym, że on Ciebie szanuje, mów do materii tak, 
by nie była Twoim wrogiem, szukaj z nią Jedności, wszelkiego zespolenia.

Jaki to cud się zdarza, jaka to niezwykła jest struktura, że różne cząstki mogą się ze sobą tak 
komunikować? Energia, która wszystko łączy, która wszystko skleja, nazwana została miłością. Jeżeli 
szukasz w życiu tylko jednego człowieka, z którym będziesz mógł wejść w tego rodzaju relacje, to jesteś 
w błędzie. Tylu ludzi czeka na połączenia z innymi – to nie jest rozdrabnianie się w miłości, to jest Twój 
stosunek do świata, Twoja relacja ze światem, z dniem dzisiejszym, z Twoją przyszłością! W tym odnajdź 
tę niezwykłą siłę, tę niezwykłą magię!

Chcesz leczyć ludzi? Chcesz ich wspierać? Uczyń ich jednością, spraw, by poczuli wewnątrz siebie 
rozpromienienie światła niezwykłego, wewnętrznego i płynącego do nich ze Wszechprzestrzeni. Ono  
rozprzestrzenia się po ciele, polu energetycznym, wiruje w jedną stronę, sprawia, że możesz dotrzeć 
wszędzie, uczynić wszystko. A Tobie wydaje się, że jesteś tylko w jednym miejscu swojego życia.(…)

Siła JEDNOŚCI – magia Istnienia. Cały Wszechświat tę energię buduje. Ona z Nieba jako Dar nie spada, 
chociaż otrzymujesz od niego tę Złotą, Srebrną, Białą,  Diamentową energii strukturę. W gruncie rzeczy 
Ty samodzielnie masz ją budować w sobie, dokonać wewnątrz siebie wyjątkowego Aktu wewnętrznego 
zespolenia! Jest to piękne, wzniosłe. Jest to niczym hymn, który pragnie się wciąż śpiewać.

Wciąż odczuwaj w sobie wiosnę – nie martw się, że teraz pożółkną drzewa, że  będzie zimno, że śniegi 
spadną i deszcze. Miej w sobie wiosnę, patrz na każdą porę roku, na każde zdarzenie jako na strukturę, 
która od Ciebie czegoś jeszcze pragnie, stara Ci się coś jeszcze zasugerować, podpowiedzieć, do czegoś 
jeszcze zmobilizować. Bądź człowiekiem, który nie myśli o jakiejkolwiek swego życia biedzie. Bądź 
człowiekiem, który wie, że zasługuje na najpiękniejsze struktury Nieba i Ziemi. Buduj swoją Przestrzeń 
Istnienia. Niech tak czynią ludzie. Bądźcie dla innych druhem, przyjacielem. Niech inni dla Was będą 
druhem i przyjacielem. (…)                                                                                                                         →



Myśliciel, nr 4 |    5

←   Jeżeli człowiek kładzie się na łożu i ciągle mówi „chory jestem, chory, nie mam siły”, to jak 
może stać się silny, młody? Należy przezwyciężać słabość, to chorowanie – zwrócić się do siebie, do swojej 
energii, powiedzieć „wiem, to jest Moja lekcja, to dla Mnie wyzwanie” i przerwać dotychczasowe 
tendencje swojej energii. Czasami ona pragnie Cię zatrzymać, by była chwila ciszy, odpoczynek, ale to 
nie może trwać miesiącami! Przerwij tę energię! Należy przerwać takie wirowanie pola energetycznego 
człowieka, które powoduje, że on idzie w strach, słabość, wycofanie. Przerwać energię? Tak, zmienić 
kierunek i tempo jej wirowania, wzmocnić Jedność, miłość, rozpromienić światła wewnętrzne. Trzeba 
zmienić energię, by nie dać człowiekowi ugrzęznąć w marazmie, by przekonać go, że jest w stanie być 
wciąż młody, zdrowy.

Piękni ludzie, bo się starają, robią wszystko, co wciąż mogą zrobić dla siebie. Trzeba skumulować na 
ten temat wszystkie wieści, obdarować człowieka jakąś przewodnią dla niego myślą, pokazać, że warto 
harmonizować wnętrze człowieka (…).

Nie pozwalaj materii dominować energii struktury. Pozwalaj swojej energii, swojemu polu 
energetycznemu, komunikować się miłością z energią materii. Materia tego oczekuje. Nie pozwalaj materii, 
by wciąż ją kodowały Prawami Materii. Powiedz sobie „Moja materia według innych Praw funkcjonuje”. Nie 
pozwalaj swojej materii wyrwać się z wiru procesu Jedności. Pozwalaj materii być w bezpiecznym kokonie. 
Nie pozwalaj swojej energii wchodzić w wewnętrzne demony, niech ją ciągle Twoje wewnętrzne światło 
oświeca.

Magia – energia siły. Kochasz opowieści o ludziach, którzy tę energię poznali. Każdy z Nich w jakąś 
energię całością siebie umiał się zanurzyć, zbudować z nią Jedność. Dzięki temu, mając w sobie tę 
strukturę, pomagał innym z czystej wewnętrznej intencji. Dzięki temu budowali to, co było Ich wizją, umieli 
innych ludzi w zamysł swego serca pokierować. Dzięki temu przeszli do historii jako osoby, które umiały 
być absolutnie sobą, absolutnie prawdziwe, absolutnie szczęśliwe. Jeśli nawet miały wyzwania chorobowe 
czy problemy z ludźmi, wiedziały, że to, co robiły, zrobione było z serca, uczciwie.

Kim byli? Ludźmi w Jedności Istnienia. Chociaż potem czas zamknął Ich oczy, nadal sercem mieli 
ludziom wiele do przekazania, wiele do powiedzenia. Historia ludzi pamięta Postacie, które gromem 
siekały, mordowały innych, jednak ludzie miłość odczuwają myśląc o tych, którzy dla siebie i dla innych 
miłością byli.(...) Chociaż historia uczy o zbrodniarzach tego świata, Świat Duchowy tej opowieści nie 
popiera, energii tej historii ciągnąć nie chce. Ich Dusze powracały do Tamtych  przestrzeni, do Nieba, do 
siebie w pokorze. Po co ludzie nadal opowiadają historię o tych, co mordy czynili? Oni Jedność budowali 
fałszywą energią, bo sami wtedy fałszywi byli. Nie umieli inaczej.

Nie zbuduje Jedności człowiek, jeśli jest fałszywy w sobie – to fałszywa Jedność, w niej od samego 
początku powstaje wszelkiego rodzaju zdrada. Tak jak w związkach Waszych – jeżeli jest miłość 
prawdziwa, nie urodzi się w nich energia, która jest sprzeniewierzeniem się Idei Jedności. Jeżeli serce 
ku sercu przemawia prawdziwie, to ludzie zbudują ciepły dom, pełen miłości. Jeżeli w związkach zalążek 
kwitnie złego myślenia jeden o drugim, złego czynienia jakiegokolwiek, to wcześniej czy później związek 
się rozpada, bo to nie jest związek. (…)

(Kiara, Jakub)
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Życie to sztuka zwracania na coś swojej uwagi, odszukiwania tego, co jest nam potrzebne. 
Przyzwyczailiśmy się, że trenować trzeba ciało, aby było sprawne, aby jak najdłużej służyło swoją dobrą  
kondycją. W sporcie trening to proces poddawania organizmu stopniowo rosnącym obciążeniom, w wyniku 
tego następuje adaptacja i wzrost poziomu poszczególnych cech motorycznych organizmu.

Pojęcie treningu obejmuje swoją definicją także naukę nawyków ruchowych, kształtowanie pewnych 
ich cech. W przypadku pola energetycznego człowieka chodzi o wyrobienie nawyków zwracania na 
coś uwagi, przyzwyczajanie siebie do automatycznego wchodzenia w połączenia z energiami dla nas 
wskazanymi, bardzo korzystnymi. Czy robimy to na co dzień? Moja znajoma opowiadała mi niedawno, że 
wzbudziła wielkie zdziwienie przechodniów, gdy stanęła na jednym z warszawskich chodników i zapatrzyła 
się zachwycona w tęczę, która pojawiła się wtedy nad miastem. Ludzie, po zorientowaniu się na co ona tak 
patrzy, ironicznie sie uśmiechali, szli dalej, najczęściej patrząc przed siebie lub w chodnik. Po co patrzeć 
na tęczę?

Na to i inne pytania starałam się odpowiedzieć nagrywając kolejne odcinki internetowego treningu 
energetycznego. Ten innowacyjny pomysł został zrealizowany w tym roku w IV edycjach, każda trwała  
10 dni. 

Treningi miały wspólny tytuł „Twoje wewnętrzne zdrowie”. Codziennie jego uczestnicy otrzymywali 
nagranie, które należało w ciągu dnia odsłuchać, najczęściej mając zamknięte oczy. Chodziło o wzbudzenie 
wrażliwości, nastrojenie siebie na odbiór energii  swojego wnętrza oraz otaczającego nas świata. Podczas   
ostatniej edycja treningu prosiłam słuchaczy o patrzenie na dołączone do nagrania zdjęcia lub filmy. 
Chodziło o zakodowanie siebie na łączenia się z pozytywną energią otaczającej nas natury.

Każda struktura energetyczna ma w sobie mądrość. Każda przez wieki wypracowała w sobie pewne  
prawidłowości, zasady funkcjonowania (prawa natury). Lubimy i powinniśmy patrzeć na te struktury, 
które podczas życia wciąż nam towarzyszą. Od nich mamy możliwość otrzymania niezwykle subtelnej, 
konsekwentnej i silnej energii. Dlatego lubimy patrzeć na drzewa, kwiaty, zwierzęta, w niebo, w słońce, 
na wodę, w ogień, w czyjeś oczy itd. Te struktury funkcjonują w stanie Jedności, posiadają niesamowitą 
konsekwencję odbudowywania siebie, odtwarzania, niepoddawania się.

Samo pobycie wśród takich wiecznie istniejących struktur, wszędzie dostępnych, nie jest tym samym, 
co połączenie się z nimi, pozwolenie na swobodny przepływ energii pomiędzy nimi a nami. Patrzymy 
powierzchownie, jedynie rejestrujemy fakt, czegoś istnienie. Patrzymy również głęboko, pozwalając sobie 
na pobycie całością siebie w relacji z jakąś strukturą energetyczną. Fakt, do istnienia wielu po prostu się 
przyzwyczajamy, uznajemy, że coś jest, nie doceniamy, że to jest. A niebo wciąż maluje nad naszymi 
głowami najróżniejsze obrazy energetyczne, na które nie wszyscy zwracają swoją uwagę!

Wokół nas znajduje się bogactwo energetyczne. Nie przez przypadek mówimy, że jesteśmy z natury 
tej ziemi i z przestrzeni wszechświata. Nasze wewnętrzne zdrowie to nic innego, jak energia umiejąca 
samoistnie czerpać ze wszystkich dostępnych źródeł, samodzielnie decydować, ile z którego zaczerpnie. 
Uczymy się, trenujemy swoje myśli i uczucia, bo chcemy świadomie wspierać to doładowywanie 
się. Zachodzi ono dzięki temu, że mamy oczy, narząd receptorowy przetwarzający energię      →  

TRENINGI

PRZYDAJĄ 

SIĘ 

RÓWNIEŻ 

NASZEJ 

ENERGII!
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←     świetlną w impulsy nerwowe, które przekazywane są do mózgu i odbierane jako obrazy. Trening 
pomaga kodować swoje oczy na nastawianie się na odbiór fal energii świetlnej, która wspiera, wzmacnia, 
uczy.

Zamierzeniem właśnie kończącego się treningu energetycznego było systematyczne przypominanie 
o potrzebie zwracania uwagi na najistotniejsze dla nas energie i wibracje, docenianie ich powszechnej 
dostępności oraz stałe utrzymywanie odpowiedniego poziomu energetyczno-wibracyjnego pól energe-
tycznych uczestników treningów.

Nasze wewnętrzne zdrowie zależy przecież od: umiejętności utrzymania harmonii wewnętrznej, jedności 
pomiędzy swoją energią a ciałem, posiadania stałego kontaktu z dobrymi dla nas źródłami energii. Dlatego 
na coś lubimy patrzeć, a od czegoś uciekamy czym prędzej swoim wzrokiem… Trenujemy kierowanie się 
tam, skąd nie będzie nam się chciało uciekać.

Woda – Ziemia ma niezwykłe struktury, niezwykłe. Wszędzie jest woda! Ona jest w drzewie, w roślinie 
najmniejszej i w Tobie, i w oceanach, i w małych strumykach. Utęskniona przez ptaków dzioby…

Woda – Ziemia daje Ci możliwość dotykania tej wody. Lubisz patrzeć na płynącą wodę, na tę, która 
rzeką płynie, która falami na brzegi się wspina. Tajemnica jej mocy tkwi w JEDNOŚCI, przecież w Jedności 
każdej cząstki z każdą, każdej kropli z każdą, tkwi siła.

Lubisz patrzeć na wodę. Jej krople niby oddzielają się, ale zaraz z powrotem jedna drugiej szuka. Twoje 
oczy do wnętrza kropel wnikają, do wnętrza morza, oceanu, jeziora, rzeki i wody ze źródła. Twoje oczy 
doszukują się w każdej kropli diamentowej struktury, nawet jeśli woda jest zabrudzona. Swoim spojrzeniem 
szukasz w niej diamentowej kropli. I ją odnajdujesz! Twoje spojrzenie szuka w wodzie tego, co jest jej 
niezwykłą strukturą.

Pod wpływem Twojego spojrzenia jej krople stają się czyste, diamentowe, bo swoim spojrzeniem 
przesyłasz do tych kropel serdeczność, swoją miłość. One chłonne są tego uczucia, tej przyjaźni. Szybko 
przemieniają swoją strukturę w tę najpiękniejszą, diamentową. A Ty patrzysz – zmieniasz wody strukturę, 
odnajdujesz w niej cząstki, którym chcesz przekazać swoją przyjaźń, swój zachwyt. Patrzysz w wodę 
– kojarzy Ci się z przemijaniem, z nieskończonym ruchem, z wciąż i wciąż się tych cząstek kodowaniem.

Widzisz, to jest bardzo zbliżone do Twojej natury. W Tobie tak samo jest ruch – symbol życia. W Tobie 
tak samo – każda kropla wody czeka na zakodowanie, na stanie się diamentową. Tak samo w Tobie – jest 
przemijanie. Ty jesteś przecież też wodą!

Patrząc w swoje wnętrze spojrzeniem pełnym uwagi, serdeczności, kodujesz w sobie każdą cząstkę 
na diamentową. Wpatrując się w  wodę czynisz dla natury cuda! Nie wartościuj, nie oceniaj wody – ona 
przecież Ciebie słucha. Nie oceniaj, nie wartościuj! Naucz się patrzeć spojrzeniem pełnym zachwytu. 
Ten strumień wody to diamentów płynięcie, diamentów ze sobą się łączenie, budowanie struktury silnej, 
pięknej, dobrej.

Ziemia – daje wodę. Ona wypływa ze jej źródeł, z jej serca. Po drodze tyle się dzieje w stosunku 
do  niej tego, co dobre i niezbyt dobre! Tak, jak w Twoim życiu – każdy dzień przynosi radość i przynosi 
smutek. Uczysz się patrzeć na radość i na smutek tym samym spojrzeniem – niepoddawania się. Uczysz 
się patrzeć w czystą wodę i w tę, która tyle już przepłynęła, tak samo – jasnym spojrzeniem, które czyni 
tylko dobro. Chcesz się zaprzyjaźnić z każdą kroplą wody na tej planecie.

Patrzysz na strumień wody. Wieść o Tobie poprzez wodę dotrze wszędzie. Ona opowie o Tobie 
kamieniom na brzegu, na dnie. Ona opowie morzom, oceanom o Tobie, że piękny jest człowiek. Ona 
poniesie wieść o Tobie, ta wieść pozostanie w jej pamięci, w jej skarbnicy. Nic złego Ci się nie stanie! Woda 
będzie troszczyć się o Ciebie, bo budujesz z nią Jedność, splecenie, przyjaźń. Ta wieść dotrze nawet do 
serca Ziemi, jakby kropla zawrócić miała do źródła swojego i tam opowiedzieć o spotkanym człowieku, 
który ją przemienił siłą spojrzenia swojego w diament.                                                                              →

Fragment z internetowego treningu energetycznego edycja IV

„Twoje wewnętrzne zdrowie”.
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←    Patrzysz na wodę – ona mieni się w świetle, nawet do końca nie wie, dokąd płynie. Ważna jest 
radość tej chwili, w której jej płynięcie się dokonuje. Tak jak w Twoim życiu – nie zawsze wiesz, dokąd 
dojdziesz, ale wiesz, że ważna jest radość każdej chwili w Tobie.

Tak wiele masz wspólnego z wodą! Ona w Tobie też jest strumieniem, który w nieskończoność płynie. 
A Twoim wyzwaniem jest, by każda tej wody kropla była jak diament. Wtedy bardzo dobrze się czujesz.

Bądź dobrodziejem dla siebie i dla Ziemi. Myśl o swoich cząstkach, kroplach jak o diamencie 
– przemieniaj je w diament. Myśl o każdej kropli wody jak o diamencie – przemieniaj je w diament. Kto wie, 
jaką Jedność ma ta kropla wody, która jest w Tobie, z tą, która teraz rzeką płynie? Kto wie, jak wielki wpływa 
na Ciebie ma woda, którą pijesz? Obejmuj kubek z wodą swoimi dłońmi, popatrz do niego spojrzeniem 
wyjątkowym, przemieniającym te krople w diamenty niezwykłe! Będziesz zdrowy. Będziesz zdrowy.

Poczucie Jedności z naturą Ziemi – jakież to ważne! Poczucie, że można nawet wodę w doskonałą 
zmienić – jakie to wielkie! To jest właśnie gest przyjaźni. Proś każdą wodę, przy której przysiądziesz, na 
którą będziesz patrzeć, o przyjaźń. Przywołuj do siebie z tej wody tylko diamentowe. Zanurzaj się myślami, 
ciałem w wodzie wiedząc, że wchodzisz do przestrzeni dla siebie przyjaznej. Podziękuj jej. Powiedz, że być 
z nią jest dobrze. Niech Twoje ciało nasącza, niech każdą cząstkę ciała nasącza dobra woda, żywa woda,  
niech nigdy martwą się nie stanie.

Patrzysz na płynącą wodę – wielu w niej pozostawiło swoje radości i skargi. A ona swoim rytmem 
żyje, płynie po poznawanie. Zanurz się w tę wodę myślami, sercem, spojrzeniem. Poczuj, że jesteś w niej 
głęboko, że z Ciebie, z Twojego wnętrza, rozpościera się ogromne, ogromne światło.

Przyjaźń – uczą się cząstki stanowiące Ciebie tego, co woda ma jako swoją niezwykłą naukę. Czujesz 
– przepływa ona przez Ciebie, przez ciało, przez Twoje pole energetyczne, z każdą cząstką jednoczy 
się. Brawo, brawo! Połącz się z tym, co w jej naturze jest mądre, mocne, silne. Brawo, brawo! Połącz się 
z tym, co w Tobie jest niezwykłe. Daj sobie przyjaźń – nie tylko od ludzi, również od natury Ziemi. Brawo, 
brawo! To jest właśnie miłość Tej i Tamtej przestrzeni, materii i niematerii świata – miłość, która schematy 
przekracza, ponad nimi stanowi. Brawo, brawo!

Poczuj, oto w Tobie diament – jeden, drugi, kolejny. W całą przestrzeń diamentową się przemienia 
Twoje pole, Twoja przestrzeń Twojej energii. Wodo, ty Mnie zawsze ucz czystości! Ty Mnie obmywaj, 
zabieraj z Moich cząstek wszelkie niedogodności! A Ja też Tobie pomogę w sobie doskonałość odkrywać.

Wzajemna praca, wzajemna wymiana, wzajemne się wspieranie – na tym polega prawdziwa przyjaźń. 
Obojętność obok nas nawet nie przystanie! Gdzie byś nie była, gdzie byś nie zanurzała się w wody 
przestrzenie, wszędzie będziesz czuła, że ona dla Ciebie jest wyjątkowo miła. Ona kocha Ciebie. Tak samo 
każda cząstka wody w Twoim ciele jest dla Ciebie przyjacielem. Ona kocha Ciebie. Te cząstki uczynią 
wszystko, by nie było w nich niczego, czego dla swojego zdrowia i szczęścia nie chcesz – nie przyjmą 
kodowania bólu, tragedii, zaprzeczeń.

Czujesz? Jesteś potokiem. Tryska z Twojego źródła, diamentowego źródła, strumień niezwykły, 
wypełnia Ciebie, wypełnia Twoje ciało, wypełnia przestrzeń energetyczną. Patrzysz w wodę – tam też 
diamentowe źródło tryska. Dziękując każdej cząstce wody, że jest, że będzie, że była, dziękujesz sobie za 
ten potok diamentowy, za przyjaźń, którą odnajdziesz w każdej cząstce wody. Nie poddawaj się, wygraj! 
Nie poddawaj się, wygraj!

Patrzysz w wodę – cisza w Tobie, poczucie bezpieczeństwa. Patrzysz w wodę. Co z tego, że jest 
przemijanie? Co z tego, że może już nie spotkasz obdarowanych przez Ciebie diamentem wody kropel? Co 
z tego? Woda wie wszystko! Woda wie wszystko! Ona będzie reagować wszędzie na to, co masz w sobie. 
Ona odpłaci Ci swoją miłością. Nie poddawaj się! Z takimi przyjaciółmi wygrasz!                                      ■
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Fragmenty z książki „O Miłości Nieba i Ziemi”:

„Wielką  sztuką jest połączyć porozrzucane elementy 
w całość, czegokolwiek by to dotyczyło. W Twoim świecie 
takim wyzwaniem jest połączenie SIEBIE w całość, tak 
zbudowanie swojego wnętrza, swojego JA, byś nie miał 
wątpliwości, że wszystkie elementy pracują na rzecz 
CAŁOŚCI. Wielką sztuką jest dostrzegać jak najwięcej, 
odczuwać jak najgłębiej i jednocześnie czynić wszystko, 
by nie kłóciły się w Tobie i poza Tobą te dostrzegania, te 
odczuwania… właściwie wszystko.” 

„Mistrzem, kto potrafi obudzić w drugiej Postaci, 
w drugiej Strukturze najpiękniejsze Nuty, przekonać, że 
poprzez to drżące jest w stanie pięknie swoje Istnienie 
dalej prowadzić.” 

„Myśliciel nie komplikuje spraw, odwrotnie, stara 
się znaleźć uproszczenia, budować Drogi proste do 

celu. On odkrywa wspólnotę odczuwania, jest dumny 
dochodząc do wspólnego wniosku.”

„Kiedyś na spotkaniu w jednej Płaszczyźnie, jak przy jednym „stole” siedli Mędrcy Ziemi. Każdy bez 
słów, ukazując siebie, opowiedział, co nosi w sobie. Zdziwiłbyś się człowieku, do jakich wniosków doszli, 
czego drugi raz nie zechcieliby przeżyć. Możesz się domyśleć...”

– Co robić, by nie mieć dylematów?
– Pytasz, jak połączyć Dwa Światy, gdy nie chcą one stanowić Jedności. Pytasz, co zrobić, by kogoś 

nie pozostawić, by ktoś nie poczuł się przez Ciebie pozostawiony. Każdy musi sam decydować, co czyni. 
Ale jedną rzecz należy brać pod uwagę – w rozwiązywaniu spraw, ustosunkowywaniu się do różnych 
dylematów nie możesz nigdy zgubić swojej wewnętrznej Jedności… Dylemat zawsze pozostanie, jeżeli nie 
nauczymy się rozumienia wyzwań poszczególnych Energii. Ta nauka zmierza do tego, by tych dylematów 
było mniej”.

■

Diament 
 Energia scalona, ma w sobie kod bycia 
w Jedności, odporna na chaos, zawiera w sobie 
wszystko, to piękno zjednoczenia wewnętrznego. 
Jest źródłem Światła. Symbol - Energia,  Materia 
osiągnęły stan czystości, pojednania. Jego moc  
polega na tym, że wysłana z niego energia 
zawsze dociera do celu, zawsze przynosi z po-
wrotem to, czego on pragnie.

Diamentowy człowiek 

– wygrał, bo pokonał brak Jedności wewnątrz siebie, w całym swoim Istnieniu. To człowiek pełen 
przemieniającej się Energii, przekonany o słuszności swoich racji, umiejący walczyć o swoje cele bez  
używania oręża, umie odnaleźć w ciemności jasne punkty, nigdy niemyślący o sobie jako o małości.
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We wrześniu 2014 odbyło się szkolenie nowego masażu – został opracowany przez Elżbietę Nowalską 
na bazie aktualnej wiedzy dotyczącej funkcjonowania pola energetycznego człowieka. Ponieważ nasze 
ciało jest lustrem, w którym odbija się wszystko, co dzieje się w naszym polu energetycznym, zasadne 
jest wpływanie na jego pracę poprzez stymulację energetyczną. Można taką stymulację dokonywać 
poprzez np. świadome kierowanie swoim rozwojem wewnętrznym, podnoszenie poziomu swojej energii 
i wibracji. Można to także robić poprzez dotyk – przekazujący ciału impulsy, wprowadzający porządkowanie 
i nasilający w nim ruch, przepływ energii.

To właśnie energia powoduje, że mimo upływu czasu nie słabnie kondycja naszego ciała, spowolniany 
jest proces jego starzenia się.

Masaż został nazwany „Energomasażem, promienisto-wirowym”. Bazuje on na stwierdzeniach, że:
– każdy z nas jest wielopłaszczyznowym i wieloprocesowym związkiem materii i energii;
– ten związek jest zawsze w procesie oczyszczania się, wzmacniania;
– ten związek bywa zakłócany przez gromadzone w nas substancje, sprzeczne z nami energie
– istnieje możliwość pozbycia się tych zakłóceń dzięki wprowadzeniu nowej energii, nowych kodów.
   Dzięki temu masażowi:
– pobudzona zostaje komunikacja energetyczna w całym ciele;
– intensyfikuje się przepływ energii od czubka głowy aż do stóp;
– następuje niwelowanie nieprawidłowości energetycznych;
– wpływa się na współpracę pola energetycznego z komórkami ciała;
– wpływa się na połączenie wszystkich punktów energetycznych ciała;
– wprowadza jednakową energię w całą przestrzeń ciała.                                                                  →

Energomasaż
promienisto-wirowy
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←   Masażysta wykonuje podczas masażu ruchy rąk promieniste i wirowe. Ruchy promieniste polegają 
na stanowczym, ale spokojnym przesuwaniu dłońmi po powierzchni skóry, ze średnio silnym uciskiem. 
Powodują one rozpromienianie się energii w kierunku wskazywanym przez gest ręki. Ruchy promieniste 
wpływają na połączenie się w całość wszystkich punktów energetycznych, przepływ pomiędzy nimi energii.

Ruchy wirowe są płynnym pocieraniem ciała, zawsze konsekwentnie w jednym, obranym na początku 
masażu kierunku. Celem jest, by ruch wirowy maksymalnie objął sobą jak największą przestrzeń ciała. 
Ponieważ masażysta odgrywa wtedy rolę „dodatkowego obwodu energetycznego” w stosunku do osoby 
masowanej, wymagana jest od niego umiejętność wczuwania się w człowieka, wyczuwania jego pola 
energetycznego. 

Poniżej przedstawiamy kontakty do osób, które posiadają Certyfikat upoważniający do wykonywania 
tego masażu, również do jego uczenia.

■

1. Józef Orzechowski  . . . . . . . . . . . . . Kraków  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . tel. 730 043 592
2. Halina Metryka  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Ostrowiec Św. . . . . . . . . . . . . . tel. 606 337 321
3. Iwona Jagiełło  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Biała Podlaska  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . tel. 605 855 562
4. Elżbieta Markiewicz  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Warszawa . . . . . . . . . . . . . . . tel. 601 812 775
5. Magdalena Orzelska  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Warszawa . . . . . . . . . . . . . . . tel. 518 093 838
6. Elżbieta Kułakowska  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Warszawa . . . . . . . . . . . . . . . tel. 501 005 265
7. Małgorzata Kowalska  .  .  .  .  .  .  .  .  Warszawa . . . . . . . . . . . . . . . tel. 731 657 888
8. Aleksandra Podmiotko  .  .  .  .  .  .  .  Warszawa . . . . . . . . . . . . . . . tel. 501 503 367
9. Elżbieta Rychlewska  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Katowice . . . . . . . . . . . . . . . . tel. 692 095 934
10. Józefa Łukaszewska . . . . . . . . . . Katowice . . . . . . . . . . . . . . . . tel. 512 354 157
11. Ewa Siedlecka . . . . . . . . . . . . . . . . Włocławek . . . . . . . . . . . . . . . tel. 606 941 369
12. Marzena Moderska . . . . . . . . . . . Włocławek . . . . . . . . . . . . . . . tel. 605 541 880
13. Alicja Drozd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kraków  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  tel. 12 – 421 73 72
14. Anna Górska   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Kalisz  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . tel. 609 997 772 

Osoby posiadające Certyfikat 
upoważniający do wykonywania i uczenia tego masażu:

Józef Orzechowski organizuje warsztaty z Energomasażu, promienisto-wirowego.
Dnia: 10-12.10.14r.       godz: pt. 1500 – 2000, sob. 1000 – 1900, nd. 1000 – 1700

Zapisy: tel. 95 717 64 64; 733 588 888, e-mail: eden@uzdrowiciele.pl; w godz. 1000 – 1800

Adres: ul. Mieszka I 56/6      Gorzów Wielkopolski
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Cytaty z nowego, poszerzonego wydania „Siły Wibracji”
„Poczuć czyjąś Energię to nie to samo, co określić poziom wibracji danej osoby. Energię Człowieka 

poczuć możesz odbierając Jego myśli, ich skalę dobra, uczuciowości, ich jakość. Poczuć czyjąś wibrację 
to odebrać skalę Jego siły wewnętrznej, mocy sprawczej działania.”

„Człowiek może w oparciu o osiągnięty przez siebie poziom dobra, miłości wypowiedzieć jakieś zdanie. 
Ono odzwierciedli to, co ten Człowiek w sobie ma, koloryt jego Energii, a więc myśli i uczuć Jego. To zdanie 
Człowiek może wypowiedzieć z różną mocą wibracyjną. Może powiedzieć je w taki sposób, że słuchający 
go ludzie wprawdzie je usłyszą, ale na chwilę tylko zapamiętają, albo od razu zapomną. Człowiek może 
to samo zdanie powiedzieć w sposób, który sprawi, że zabrzmi ono niczym dzwon. Choć cicho będzie 
powiedziane, zapadnie na zawsze w Serca słuchających go osób, w ich pamięci”.

Fragment zamieszczonej w książce dyskusji z Markiem:
– To co ma wpływ na nasze życie?
Marek: Posiadany wpływ na życie wynika z poszerzenia horyzontów swojego postrzegania. To 

posiadanie możliwości wpływania na swoje podejście do tego, co dzieje się w życiu, rozumienia tego, 
odwoływania się do tego, że wierzysz, że pewne zjawiska nie są takie, jakimi się wydają. Teraz nie wszyscy 
są gotowi uświadomić sobie, że człowiek jest Istotą Duchową, mieć taki punkt spojrzenia na świat. Cały 
czas mówi się „Tamta Strona”. Samo to sformułowanie pokazuje, że dużo osób jest oderwanych od „tej 
drugiej strony”. To ogromny problem, bo nie powinna dla człowieka istnieć „Tamta Strona”, bo jest jedna, 
bo wszystko jest tak powiązane ze sobą, że nie należy tych stron rozgraniczać. Problemem człowieka jest 
właśnie oderwanie się od „tamtej strony”, tworzenie „drugiej strony”. Tej granicy po prostu nie ma, granicy 
pomiędzy duchowością a fizycznością. Nie istniejemy w oderwaniu od „tamtej strony”. Jeśli chce się 
obcować z Energią, wystarczy wyjść na spacer! Wszędzie jest pełno Energii, której jesteśmy cząstką! Jeśli 
ktoś myśli, że gdy będzie ją czuł, widział, to będzie miał lepszy z nią kontakt, to się myli. Wtedy bardziej 
będzie zdawał sobie sprawę z tego kontaktu, ale ten kontakt nadal będzie. My jesteśmy Energiami. Nie 
należy ciągle iść w stronę poszerzania umiejętności kontaktowania się z Energią, ale w stronę skupiania 
się, co możemy zrobić, posiadając wiedzę taką, jaką teraz mamy.

– Jak iść trochę dalej?
Marek: Niech każdy rozwija się w sposób, jaki mu odpowiada. Warto uczyć się być w miejscu, które 

Ci odpowiada i nim się cieszyć. Jeśli się uważa, że wyznacznikiem rozwoju jest ciągłe zmienianie swoich 
poglądów, dążenie do bycia coraz bardziej rozwiniętym, coraz bardziej się zmieniać, jest się kimś,   → 

 „Siła wibracji”
Co to jest wibracja?

Wibracja – ten termin powstał jako uzupełnienie 
pojęcia energia. Energią jest system wartości 
– wibracja jest siłą jej wyrażania, mocą wewnętrzną, 
siłą sprawczą, umiejętnością świadomego 
operowania swoim wnętrzem dla osiągnięcia celu, 
umiejętnością sterowania sobą, wpływania na 
zjawiska. Jest to wartość przemieniona w czyn, 
specyficzna tonacja każdej cząstki. Można tę 
tonację podnieść na wyższe poziomy, poprawić, 
zmienić – tylko poprzez przeżycie sytuacji pro-
blemowej albo radosnej, w efekcie której tworzą 
się nowsze, głębsze Uczucia i Myśli. Wibracja jest 
też efektem jakości połączenia się ze sobą wirów, 
cząsteczek Energii i Materii, myśli i uczuć. Jest 
większa, silniejsza, gdy one łączą się w jednolite 
fale, jednakowo ukierunkowane, umieją budować 
zewnętrzną przestrzeń odporną na zetknięcia 
z przeciwnościami. 

Ukazało się drugie wydanie książki
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←     kto ciągle za czymś biegnie. Trzeba znaleźć swoje miejsce w tym wszystkim. Czym są zmiany?  
Ciągłym marzeniem o tej mocy sprawczej. Ludzie mówią, że jakby byli rozwinięci wewnętrznie, to by 
umieli poradzić sobie ze swoim problemem. Po co tak ciągle odwołujemy się do tej drugiej strony, jeżeli to 
wszystko sprowadza się do nas?

– Co zrobić, by wzrastała siła wibracji?
Marek: Chińskie powiedzenie mówi, że każdy człowiek ma w sobie dwa tygrysy, które ze sobą całe 

życie toczą walkę o kontrolę nad nim. Jeden jest tchórzliwy, malutki, bardzo wystraszony, słaby, a drugi 
jest silny, odważny. Który z nich wygra? Ten, którego się lepiej nakarmi. Na tym właśnie polega budowanie 
siły wibracji. Nawet Nietzsche pisał, że nie ma lepszej pożywki dla Duszy niż sukces. Przykładów ludzi 
posiadających bardzo dużą siłę wibracji, a nieposiadających odpowiedniego systemu wartości, jest 
mnóstwo. Oni potrafią dopiąć swego za wszelką cenę. Podziwiajmy siłę wibracji wtedy, gdy jest zgrana 
z systemem wartości.

– Co poradzić, jeżeli człowiek uważa, że ma pięknie funkcjonujący system wartości, ale nie ma tej siły, 
czuje się tym małym tygryskiem?

Marek: Musi karmić dużego tygrysa, czyli stawać naprzeciw wyzwaniom, które często wydają mu się 
trudne, przełamać w sobie strach przed rzeczami, których nigdy w życiu nie robił, albo mu się nie chciało 
zrobić. Nie ma innej drogi, jakiejś na skróty, ani matury, która to uczyni, ani książki, ani rozmowy, ani 
przekazu, który spowoduje, że nagle jesteś silny. One są w stanie spowodować motywację, ale cały wysiłek 
podejmujesz Ty sam, on jest Twój własny.

– Czyli moje porażki to moja nauka?
Marek: Energia właśnie w ten sposób postrzega życie i jego największą wartość. Ludzie boją się 

porażek, a Energia się ich nie boi. Jeżeli doznasz w życiu porażki, która ma Ciebie nauczyć tego, na co 
jeszcze nie jesteś gotowa, ona nic w Tobie nie zmieni. Ciągle boimy się, że coś się nam nie uda np. ludzie 
boją się rozpadających się związków.

– Boją się bólu z tym związanego…
Marek: Jeżeli boisz się bólu to znaczy, że boisz się, że ten ból okaże się silniejszy od Ciebie, że czujesz 

się mała w obliczu tego bólu. W doświadczenia należy wchodzić bez strachu. Nam się po prostu wydaje, 
że jeżeli coś w naszym życiu nie udało się raz albo dwa razy, to zaczynamy widzieć siebie w kontekście 
niedoskonałości, utożsamiamy się z tym. Myślimy, że jeśli coś się nam nie udało, to znaczy, że coś z nami 
jest nie tak. Dokładnie taki sam błąd robią ludzie, którym się coś udało, bo nabywają przeświadczenia, 
że są doskonali. Osoba rozwinięta rozumie, że tak nie jest, że ani błąd popełniony w życiu, ani sukces, 
nie definiuje Ciebie. Popełniając błąd, uciekając przed pewnymi sytuacjami, nie daje się sobie możliwości 
nauczenia się czegoś więcej.

– Mówisz o sile wibracji.
Marek: Wibracja to efekt zespolenia wewnętrznego, daje odporność na zakłócenia z zewnątrz. To 

zespolenie możliwe jest dzięki zrozumieniu siebie, ludzi, świata. Tak jest z oszlifowanym diamentem, jeżeli 
go wrzucisz do błota, wystarczy go potem tylko lekko oczyścić, by błyszczał. Siła wibracji pomaga, przy 
zetknięciu się ze wszystkim, nie dopuścić do zakłócenia siebie. Posiadając ją, nie musisz się od niczego 
izolować, uciekać, by móc się uspokoić. Skończyła się Epoka Klasztorów, zamykania się na szczycie 
góry, siedzenia w jaskini, żeby móc od siebie niechciane odepchnąć, by móc się skupić na sobie. Teraz 
jesteśmy dalej w rozwoju, trzeba umieć być sobą, kryształem nawet w środku chaosu. Trzeba się tego 
uczyć – umiejętności docierania do siebie, nietracenia pod wpływem czegokolwiek poczucia tego, kim 
się jest. Uczymy się w odpowiedni sposób przeżywać wszystkie emocje. Trzeba zachować równowagę 
pomiędzy popadaniem w euforię i w głębię depresji. Wszystko oddziałuje na Nas, ale nie może Nas 
definiować wbrew naszej wizji siebie. Rozumienie ludzi nie polega na tym, że patrzysz na nich i wiesz 
od razu, co komu w duszy gra. To raczej umiejętność wzniesienia się ponad podziały. Jeżeli akceptujesz 
taką konstrukcję Świata, że wszyscy jesteśmy Energiami, że każda jest na swój sposób różna, że dąży 
do tego samego, to tworzenie jakichkolwiek podziałów nie ma żadnego sensu. Jeżeli nie ma podobieństw, 
nie ma też podziałów, bo wszystko ma swoją przeciwność. Mówimy, że przeciwieństwem nocy jest dzień, 
a przeciwieństwem dnia, jest noc. Ale jedno nie ma sensu bez drugiego. Tak samo jest tu, jeżeli rozumiemy, 
że wszyscy jesteśmy różni, to nie ma powodu kogokolwiek z tej różności wykluczać, tworzyć z niego jakby 
osobny zbiór.                  ■

Książka do nabycia w Wydawnictwie „MW” (nowalska@wp.pl) – cena 35 zł.
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List do redakcji:
Pani Elżbieto,

W ostatnim czasie obejrzałam w internecie kilka Pani programów „Życie z innej perspektywy”. Muszę podzielić 
się z Panią refleksją, że jest Pani niesamowicie ciepłą i sympatyczną osobą, mającą niezwykle ciekawe podejście do 
życia, a rozmowy z gośćmi, których Pani zaprasza do swoich programów dotykają bardzo interesujących i ważnych 
w życiu człowieka tematów(...).

 Pisze jednak do Pani nie tylko po to, żeby o tym powiedzieć i za te programy podziękować, ale również, aby 
zapytać, co skłoniło tak światłą i mądrą osobę do zajmowania się spirytyzmem, wróżbiarstwem itp. Rozumiem, że 
w dzisiejszych czasach może być to świetny sposób na zarabianie pieniędzy, ale takiej osobowości jak Pani nie 
podejrzewałabym o wyrachowanie. Na świecie istnieje jeden Bóg, który jest stwórcą wszechświata i jedynym źródłem 
kontaktu z Nim jest list, który kazał dla ludzi spisać – Biblia. Tylko tam można znaleźć prawdę o świecie duchowym 
i tylko to jest wiarygodnym dla człowieka ziemskiego źródłem informacji na tematy związane z Bytem Duchowym. 
Natomiast wszystko inne pochodzi od duchów, które tylko sprawiają wrażenie dobrych, ale w gruncie rzeczy są 
zwodnicze, bo chcą odciągnąć ludzkość od prawdziwej i czystej wiary w jedynego Boga. Nie wiem czy rzeczywiście 
słyszy Pani jakieś przekazy z innego jak to Pani nazywa wymiaru, ale może warto byłoby się zastanowić, skąd coś 
takiego w rzeczywistości może pochodzić. Sama Pani wie najlepiej, czy to prawda, czy manipulacja, ale życzę Pani , 
aby odnalazła Pani drogę do Prawdziwego świata duchowego, który nie ma na pewno nic wspólnego z prowadzonymi 
przez Panią praktykami. 

Na koniec pozdrawiam serdecznie i życzę światłych, głębokich, pełnych mądrości przemyśleń. 
Z poważaniem, Beata

Odpowiedź:
Pani Beato!

Dziękuję za komplementy i za zadanie mi pytania, dlaczego robię to, co robię. Zacznę od tego, że 
nie jest moim zamiarem przekonywać kogokolwiek, co jest jedynie słusznym, prawdziwym światem 
duchowym. Każdy powinien sam sobie na takie pytanie odpowiedzieć. Akurat w sferze WIARY, jak sama 
nazwa wskazuje, opieramy się na swoich odczuciach, bo dowodu, sposobu uwiarygodnienia tego nie ma, 
nawet gdy opieramy się na dokumentach kiedyś, przez kogoś stworzonych. Ja również nie jestem w stanie 
udowodnić, że słyszę przekazy – wiem, że słowa, które do mnie docierają nie są kreowane we mnie. Mój 
znajomy, osoba bardzo wierząca, twierdzi, że te teksty płyną z moich głębokich pokładów duszy. Inny, że 
ludzką niemożliwością jest mówienie przekazów pełnych sensu, mądrości, logiczności, bez zająknięcia 
przez 1,5 godziny. Jak byśmy tego zjawiska nie oceniali, dla mnie ważne jest, co te teksty sobą przynoszą 
– a przynoszą opowieść o godności życia, miłości, potrzebie budowania jedności, szanowania innych itp. 
Takie treści nie są zarezerwowane tylko dla pism świętych. Warto wciąż mówić ludziom o konieczności 
bycia coraz lepszym człowiekiem – to przecież nie jest teoria demoniczna.

Ezoteryka – to tylko nazwa. W gruncie rzeczy chodzi o rozwój wrażliwości człowieka, bo dzięki niej 
ma szansę być lepszym człowiekiem. Gdybym postawiła na zarabianie pieniędzy, robiłabym show, 
akceptowała udział w programach tv, w których, moim zdaniem, plecie się wiele głupot na ten temat. Zależy 
mi na jednym – na wysłuchaniu wiedzy, która w ten niezwykły, również dla mnie, sposób do mnie dociera, 
zanotowaniu jej,  analizowaniu. Te teksty pojawiają się zawsze w obecności grupy ludzi, przy świadkach. 
Oni zawsze na bieżąco mogą ocenić autentyczności danej sytuacji.

Nie konkuruję z wiarą. Nie o konkurencję tu chodzi, ale o ZROZUMIENIE, co jest światem duchowym,   
przestrzenią poza nami i w nas, POCZUCIE w sobie i poza sobą tego, co nas wspiera, PRZEŻYCIE stanów 
duchowych dzięki którym WIEM, że umiem być lepsza.

Nie wiem, czy Pani wie, że na Wydziale Teologii Uniwersytetu Szczecińskiego, powstała praca 
magisterska na bazie pierwszych moich książek. Praca ta napisana była pod kierunkiem księdza doktora 
Andrzeja Wańki. W podsumowaniu tej pracy Autor, Andrzej Myślin, m.in.pisze:        →
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←     „Podsumowując całą pracę zauważyć należy, że publikacje Nowalskiej poruszają bardzo ważne w życiu 
każdego człowieka kwestie: cel życia, sens cierpienia, perspektywę życia pozagrobowego i zbawienia, 
odniesienie do absolutu. (…) Powyższe wnioski pozwalają stwierdzić, że system Myśli Warszawskiej zbliża 
się treściowo do szeroko pojętej współczesnej neognozy. Widać to w uzyskiwaniu w pismach Nowalskiej 
całościowej wizji świata poprzez równoczesne dowartościowanie poznania naukowego i nienaukowego”. 
Mam nadzieję, że będę mogła kiedyś tę pracę opublikować w „Myślicielu”. Nie znajduje się w niej ani jedno 
zdanie posądzające mnie o kontakty z ciemnymi mocami!

Dlaczego się tym zajęłam? Piszę o tym dużo w przedmowie do książki „Tajemnice Świata Energii”. 
Przede wszystkim – zdziwiło mnie, że zdarzyło mi się w życiu coś tak dziwnego, trudnego do wytłumaczenia 
poprzez rozum. Po drugie – nie mogłam schować do szuflady tekstów, w których jest tak dużo troski, 
miłości kierowanej do człowieka (z zawodu jestem socjologiem!). Po trzecie – wiem, że nie o nazywanie 
źródła chodzi, ale o to, by to źródło przemówiło do człowieka, wsparło go w życiu.

Świat się zmienia, ludzie też. Nauka (np. fizyka kwantowa) obdziera z magii to, co jeszcze niedawno 
uznawano za magiczne. Rozwoju nauki i wolności poznawania nie da się zatrzymać. Wiara nie może 
budować granic między ludźmi, mamy się uczyć tolerancji, dyskutować ze sobą, budować jedność i nade 
wszystko – nie straszyć się nawzajem wizjami demonów.

Ktoś mi powiedział, że idę drogą niewydeptaną przez innych… Ktoś straszył, że te Postacie wykorzystają 
mnie, że będę tego żałowała… Minęło 20 lat. Nadal zachwycam się każdym kolejnym przekazem 
– dobrożyczeniem kierowanym do człowieka. Mam problemy jak każdy. Żyję jak każdy. Mam marzenia jak 
każdy. Jednym z nich jest, by wiedza powstała na bazie przekazów pomagała ludziom dawać sobie radę 
ze wszystkim, co ich spotyka. Ta wiedza buduje siłę wewnętrzną, przecież tak każdemu potrzebną!

■

O Annie Załęskiej opowiedziała mi kiedyś koleżanka. Znała ją osobiście. Dziś mówi, że żałuje, że 
nie zdawała sobie wtedy sprawy z tego, z jak niezwykłą osobą miała do czynienia. W tym samym czasie 
moja znajoma poznała również Janusza Kucharskiego. On również leczył ludzi m.in. dając im narysowane 
przez siebie znaki, którymi należało dotykać do chorego miejsca. Janusz Kucharski miał przedstawić 
swoją wiedzę na jakimś kongresie w Kanadzie na temat leczenia ludzi poprzez energię, ale z powodów 
rodzinnych tam nie pojechał. Nikt nigdy nie wydał jego notatek. Zginął w wypadku samochodowym. Może 
ktoś z Was posiada na jego temat jakieś informacje, materiały?

Anna Załęska urodziła się w Wilnie 3.03.1917 roku. Gdy miała 3 lata, została sierotą. Wychowywał 
ją dziadek, hr. Zamoyski. Z jakiegoś powodu umieścił ją w klasztorze, gdy miała zaledwie 11 lat. Właśnie 
wtedy pojawiły się u niej pierwsze wizje dotyczące przyszłych zdarzeń. Potem dar leczenia ludzi. Wyszła 
za mąż za swojego kuzyna, gdy miała 18 lat. Urodziła 4 dzieci. Po 11 latach małżeństwa owdowiała.

Pod jej domem od samego rana czekał tłum ludzi proszących o pomoc. Przyjmowała chorych w Szczyrku. 
W Polsce leczyła ludzi latem, na zimę wyjeżdżała za granicę. Jak leczyła ludzi? Stawała za ich plecami, 
kładła ręce na ich głowie, a potem przesuwała dłonie wzdłuż ciała, aż do stóp. Mówiła, że wyczuwa chore 
miejsca odczuwając pieczenie w palcach albo ból u siebie tego samego organu. Z wykształcenia była 
biologiem i psychologiem. Miała tytuł profesora. Wykładała w wielu Instytutach naukowych.

Tragedią była dla niej śmierć jednego z synów. Opowiedziano mi, że mieszkał poza Polską, lubił biegać 
po lesie. Pani Anna miała wizję, że biegnie on przez las, potyka się i uderza głową w kamień. Zadzwoniła 
do niego prosząc, żeby uważał na siebie. Tego roku to się nie stało. Jej wizja spełniła się rok później.

W czasie wojny Anna Załęska spędziła 4 lata w obozie w Brzezince. Zmarła 4 grudnia 1992 roku. 
Została  pochowana na cmentarzu w Szczyrku. W internecie niestety nie znalazłam jej zdjęcia...

 ■

Warto o Nich pamiętać:

Anna Załęska
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 Byk 
„Wiesz wiele na temat życia. Gdy coś Ciebie w nim 
zaskoczy, nie wpadaj w panikę, Twoja wiedza przyjdzie 
Ci z pomocą.”20.04 – 20.05

 Baran
„Znajdując w sobie i poza sobą powody do radości, nie 
zapominaj, że trzeba się troszczyć również o to, co się 
udaje.”21.03 – 19.04

 Bliźnięta „Zwracaj uwagę na drobiazgi, bo one będą Ci pod-
powiadały, jak warto się zachować w stosunku do 
większych wyzwań.”21.05 – 20.06

 Rak „Przypływ wewnętrznych sił zapoczątkuje dobrą passę na 
przyszłość. Wierz w siebie.”21.06 – 22.07

 Lew „W atmosferze serdeczności i miłości będzie Ci się lepiej 
żyło. Ty też powinieneś starać się o taką atmosferę, 
wytwarzać ją w sobie i wokół siebie.”23.07 – 22.08

 Panna
„Teraz dokonuje się w Tobie głęboka transformacja 
– możesz reagować smutkiem, ale pamiętaj, że jest to 
pozytywny proces. Chodzi o to, by jutro nie przeżywać 
tego, co w miarę spokojnie można przerobić w sobie dziś.”

23.08 – 22.09

 Waga „Zdobądź się na odwagę powiedzenia sobie prawdy – nie 
oszukuj się, że czegoś chcesz, gdy tego nie chcesz, że 
coś zrobisz, a wiesz, że tego nie zrobisz.”23.09 – 23.10

 Skorpion „Spokojne dni będą zapowiedzią burzliwego następnego 
dnia. Nie daj się zwieść pozorom.”24.10 – 21.11

 Strzelec „Po trudnych, ciężkich latach pora na nowy etap, łatwiejszy 
i przyjemniejszy. Energia przyszłości jest dla Ciebie 
łaskawa.”22.11 – 21.12

 Koziorożec „Podejmując ryzykowne decyzje weź pod uwagę, że nie 
zawsze może być tak, jak jest teraz. Wszystko płynie, 
wszystko się zmienia.”22.12 – 20.01

 Wodnik „Przed Tobą czas nowych wyzwań, ale nie pospieszaj 
zdarzeń, one przyjdą do Ciebie w sensownie ułożonej 
kolejności. Miłość też.”21.01 – 19.02

 Ryby „Przeznacz więcej czasu na spotykanie się ze znajomymi, 
przyjaciółmi. Potrzebujesz teraz więcej rozrywki, bycia 
w sytuacjach, energiach miłych, innych od codzienności.”20.01 – 20.03

Sugestie   na   październik
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Obraz energetyczny dla Ciebie:

„Miłość” W.T.
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Wydawnictwo „MW” 
zaprasza na spotkania i warsztaty

w 2014 roku
Październik:
7.10.2014 – Warszawa, spotkanie autorskie ILMET, godz. 1800 – 2000

9.10.2014 – „O wyprawie duchowej na Kretę”.
godz. 2000 – 2100 – wykład internetowy dla wszystkich

18 – 19.10.2014 – warsztaty w Wiedniu, informacja – 676 722 4050

25 – 26.10.2014 – warsztaty Będzin k. Katowic, informacje – 663 104 534

31.10.2014 (piątek) – „Co trzeba wiedzieć o umieraniu?”
 wykład internetowy dla wszystkich w godz. 2000 – 2100

Listopad:
8 – 11.11.2014 – warsztaty „Jak się ma Twoja energia do Twojego zdrowia?”
warsztaty w Sękocinie k. Warszawy, nocleg – 55 zł/osoby, obiady – 17 zł,
śniadania i kolacje – po 10 zł, cena za udział w warsztatach – 300 zł/os.
Zapisy – 602 489 649 lub mwkursy@gmail.com

 13- 20-27.11.2014 – „Ty i Twoje Energie Opiekuńcze” kurs internetowy.
Zapisy – mwkursy@gmail.com   Cena – 150 zł ( w tym 23 %vat)
Kurs internetowy prowadzony na żywo w godz. 2000 – 2100

29.11.2014 w godz. 2000- 2100 – „Powróż sobie”,
Wykład internetowy dla wszystkich o wróżeniu, jasnowidzeniu.

Grudzień:
22.12.2014 (poniedziałek) godz. 2000 – wykład internetowy dla wszystkich
„Zaplanuj sobie przyszłość”

31.12. 2014 (środa, początek o godz. 1900) – 4.01.2015 (niedziela),
warsztaty sylwestrowe, Warszawa

Zadbaj o swój kręgosłup!
Kursy dla fizjoterapeutów, rehabilitantów i techników masażu.
Kurs terapii manualnej.
Osteopatia strukturalna - metoda krótkiej dźwigni.

Nastawianie kręgosłupa - rehabilitacja.
Warszawa – Centrum Fizjoedukacji ANIMUSZ – tel: 22 669 37 47, kom: 601 624 711, 605 232 762
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Nagrania internetowego kursu E. Nowalskiej 
pt. „Twoje wewnętrzne zdrowie”

Kurs prowadzony w formie treningu energetycznego 
– każda płyta zawiera 10 nagrań, do odsłuchania 
przez 10 dni. Dostępne są nagrania części 1, 2, 3 
kursu. Cena jednej płyty – 123,00 zł.
Zamówienia: nowalska@wp.pl

Płytę z oryginalnymi 
nagraniami przekazów 
z warsztatów na Rodos

pt. „Wyprawy Duchowe 
Rodos”

 Cena – 25 zł.

Nagranie kursu
internetowego

 „Jak się nie starzeć?”
Cena – 25 zł.

www.nowalska.pl 
informacje o działalności, projektach, wydanych książkach Elżbiety Nowalskiej.
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http://wandart.webs.com/

Zapraszam do odwiedzenia mojego świata! Miejsce na Twoją reklamę


