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Nie jest łatwo wierzyć w to, co się 
dostrzega, gdy inni tego nie widzą. Nie jest 
łatwo zaufać temu, co wcześniej było poza 

Twoją świadomością, innych osób także. Trudno zaufać kontaktowi z przestrzeniami 
pozbawionymi materii.

Mimo przekonania o istnieniu potęgi myśli i uczuć, nadal mamy małą na ich temat 
wiedzę. Rozwój duchowy oferuje taką wiedzę. Ona nie jest wywodem naukowym, 
opartym na badaniach. Jest raczej poetycko podaną sugestią. Dowiadujemy się, że 
bardzo ważna jest energia tworzona przez nasze myśli i  uczucia, ich porządkowanie, 
troska o nie, odgradzanie od tych, które są z nami sprzeczne. Właśnie dzięki myślom 
i uczuciom następuje kontakt człowieka z  człowiekiem, roślinami, zwierzętami. Gest 
fizyczny jest tylko efektem tych myśli i uczuć. 

Jak dokonuje się połączenie Niematerii z Materią, jednych myśli i uczuć z innymi?
To jedna z większych zagadek do rozwikłania. Ludzie wciąż mają ogromne problemy 

z komunikowaniem się z sobą samym, z innymi! Abstrakcją jest dla wielu możliwość 
łączenia się z pozamaterialnymi Postaciami! W jednym i drugim przypadku ważna jest 
intencja, dobra wola i system wartości pozbawiony oceniania, agresji, chęci zdobycia 

nad kimś władzy. W kontaktach z ludźmi 
można się kamuflować, w przestrzeni 
niematerialnej nie wchodzi to w rachubę! 
W innym wymiarze odbiera się prawdziwe 
myśli i uczucia. Prawda determinuje wolę 
współpracy lub odrzucenia… Niemateria 
uczy nas szanowania prawdy, Nas, takimi, 
jakimi naprawdę jesteśmy. W drugą stronę 
nie mamy pewności, jak tamten świat 
odbieramy…                                                  ■

O Niematerii
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Dla ludzi ważne jest, co udowadnia nauka. Na szczęście, zaczyna 
ona coraz bardziej ogarniać swoimi zainteresowaniami zjawiska 
paranormalne. Wierzącym w nie, doświadczenie naukowe nie jest 
potrzebne. Jest ono ważne dla osób, które odrzucają istnienie sił, 
zjawisk, przestrzeni nazywanych innym wymiarem istnienia.

Za każdym razem, gdy czytam artykuł na temat aktualnych 
wniosków dotyczących Niematerii, mam ochotę konfrontować je 
z tym, co wiem na ich temat (z przekazów!).

Należy pochylić czoło przed Arystotelesem i Einsteinem za ich 
przekonanie, że całą przestrzeń wszechświata wypełnia niewidzialna 
substancja. Nazywali ją „eterem”. W moich książkach mowa jest 
o  Energii Istnienia – strukturze myślenia, odczuwania, która ulega 
nieskończonej transformacji. Oczywiście prawdą jest, że nasza dusza, 
energia, pole energetyczne, system myślowo-uczuciowy są związane 
z Energią Istnienia, po odejściu z ciała do niej powracają. Wszechświat 
nie jest pusty!

Naukowcy zgadzają się z tym, że energia istniejąca we wszechświecie 
jest stała, czyli zawsze obecna i niezniszczalna. Dokładnie tak opisywane 
jest nasze pole energetyczne – jako istniejące od nieskończoności 
po nieskończoność. Wszelkie zjawiska manifestowania się wiecznie 
istniejącej energii, tej pozbawionej materii, są zatem efektem zaistnienia 
odpowiednich warunków, okoliczności, dzięki którym materialny 
człowiek może zobaczyć, poczuć to, co jest w gruncie rzeczy jego 
niematerialnym, wiecznym światem.

Co jest irracjonalne? To, czego nie możemy zrozumieć, wyjaśnić, 
wyrazić przy pomocy słów, którymi się posługujemy i pojęć. 
Irracjonalne jest również to, co w naszej skali rozumienia jest 
niewymierne, trudne sobie do wyobrażenia.                                           ➢

Irracjonalne 

i racjonalne światy
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←   Jak wyobrazić sobie najmniejszą cząstkę, z której jest zbudowane 
nasze pole energetyczne? Otrzymaliśmy podpowiedź – to jest wir. 
Jak wielowymiarowo wyobrazić sobie współpracę tej cząstki, tego 
wiru z innymi? Otrzymaliśmy, opis na czym taka współpraca polega, 
ale dla nas trudne do uzmysłowienia sobie jest uznanie, że wszystkie 
przebiegają jednocześnie i nie blokują się wzajemnie!

Racjonalizm ludzki wydaje się stabilnym, pewnym podłożem życia. 
Gloryfikowana jest rozumność, opieranie się na sprawdzalnej wiedzy 
i rozsądnym przemyśleniu wszystkiego. Jest to sprowadzanie życia do 
pewnych schematów, procedur, niemal techniczno-informatycznego 
funkcjonowania. Ludzie mają problem z wypośrodkowaniem tego 
–  bywa, że skupiają się na duchowości, pomniejszając znaczenie 
materii, i odwrotnie. Gdzie jest ten złoty środek?

Współczesność go szuka. Jedni starają się naukowo badać duchową 
naturę Istnienia, inni natomiast robią wiele, by swoją energią wpływać 
na materię. Który kierunek osiągnie większe sukcesy? Przyszłość 
odpowie na to pytanie. Stawiam na tę drugą opcję.                                 ■

to ogromne Przestrzenie połączeń Myśli i Uczuć, 
broniące swojego funkcjonowania w oparciu 
o  łączący je system wartości. Funkcjonują one 

według Praw Niematerii. Ta łączność stanowi Ich dobytek. Poszukują prawdy 
o sobie. To jest ich cel, najwyższa wartość. Poszukują tego, co je wzmacnia, zmienia. 
To Idea gloryfikująca myślenie i odczuwanie, bycie prawdą i funkcjonowanie 
poprzez to, co jest prawdziwe. To Świat łączności autentycznej, niemal przymierze 
Serc, istniejące ponad wszystkim. To zbiór cząstek, wirów i  wielkich struktur, 
również Postaci Osobowościowych.                                                                              ■

Świat Niematerialny
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Na Wirtualnej Polsce przeczytałam wywiad z dr Danutą Adamską- 
-Rutkowską, która od lat zajmuje się zjawiskami z pogranicza nauki. 
Wywiad przeprowadził Piotr Cielebiaś.

Oczywiście padło pytanie o stosunek ludzi nauki do zjawisk 
paranormalnych. Pani Adamska-Rutkowska odpowiedziała, że uważa 
się absolutnie za nierealne możliwości oddziaływania świadomości na 
materię.

Otrzymaliśmy dużo informacji na temat kodowania energii 
i materii, wpływu naszego myślenia i uczuć na rzeczywistość. Uczymy 
się, że najpierw powstaje określona energia, która potem determinuje 
zjawiska konkretne, materialne, że każde zdarzenie ma swoją genezę 
w określonej energii. Nasz rozwój jest staraniem się, by energia, którą 
jesteśmy i która nas dotyczy, była jak najczystsza, silna, piękna itp.
Oczekujemy, że osiągając coraz wyższe poziomy energetyczne, stajemy 
się coraz bardziej skuteczni w swoim życiu. Czy tak jest naprawdę?

Można znaleźć przykłady to potwierdzające i temu zaprzeczające. 
Bo nie działa tu aż tak  prosta zależność! Poziom energii to nie 
wszystko. Musi mieć ona jeszcze możliwość uruchamiania istniejącego 
w niej potencjału! Można to porównać do uruchamiania programu, 
ukierunkowania energii, wprowadzenia jej w szeroko rozumiany 
ruch! Posiadanie jakiegoś potencjału i określonych możliwości nie 
oznacza automatycznego ich realizowania się! Osoby o silnym, bardzo 
rozwiniętym polu energetycznym, bywają rozczarowane efektami   ➢ 

Jak  wpływać  na  materię?
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←   swojego rozwoju, bo nie wiedzą, jak operować swoim potencjałem, 
jak nim wpływać na materię. Zresztą, wpływanie na materię nie może 
dokonywać się w sposób dowolny, powodujący konfrontowanie się ze 
sobą pragnień wielu ludzi! Energia ma swój system wartości, kodeks 
zapewniający budowanie ładu, jedności, broniący przed chaosem, 
walką.

Wiele osób jest już gotowych do przekroczenia granicy wyznaczonej 
przez racjonalne podejście do rzeczywistości. Czasami to się udaje, 
z punktu widzenia ludzkich oczekiwań, za rzadko! Jak uruchomić swój 
potencjał? Wymyśliłam treningi energetyczne, których zadaniem jest 
inspirowanie myślenia, uczuciowości człowieka, niemal wprowadzenie 
ich w ruch intensyfikujący pozytywne zjawiska. Opracowałam masaż 
promienisto-wirowy, którego zadaniem jest pobudzenie cząstek ciała 
i ducha do pracy, współpracy, do ich wirowania, niezwykle istotnego, 
szybkiego. 

Zastanawiam się, co jeszcze możemy w tym względzie zrobić?… 
Czy chodzi o stosowanie ręki, spojrzenia wnikającego w sedno materii 
i energii? A może nie umiemy kumulować swoich myśli i  uczuć 
w  jednolitą wiązkę, która skutecznie wpływa na to, co dzieje się 
w materii?

W moim treningu energetycznym, który odbył się przez internet, 
chodziło o niwelowanie blokad ograniczających człowieka. Padło 
wtedy do słuchaczy treningu pytanie: „Jak myślisz, na ile udało Ci się 
zniwelować dotyczące Ciebie blokady?”. Padła też na nie odpowiedź: 
„Nie ma takiej skali, która mogłaby to określić. Jednak, starając się 
niwelować to, co Ciebie ogranicza, zawsze uzyskujesz pozytywny efekt. 
Nie licz na precyzowanie tego, bo tego nie można sprecyzować”. Zatem, 
niemierzalne starania przynoszą niemierzalne efekty. Oby one były, 
choć trudno jest nam je podać, wyliczając ludzką materialną miarą.

Zastanawiajmy się, jak operować energią?…                                        ■
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Zdania na ten temat są podzielone, a odpowiedź zależy od tego, jaki 
człowiek jej udziela. Na dobrą sprawę każdy, bez względu na to, co na 
ten temat sądzi, ma rację. To, co człowiek uważa za PRAWDĘ, stanowi 
niejako Jego prywatną własność i jako taka, powinna być ona przez 
innych akceptowana.

Człowiek jednak zmienia się na przestrzeni swojego życia i to, co 
kiedyś uważał za ŚWIĘTĄ prawdę, bywa przez Niego bardzo często 
weryfikowane…

Jeśli wierzysz, że niczego nie ma poza tym, co dostrzegasz swoimi 
oczami, rejestrujesz swoimi uszami, to choćby ktoś godziny strawił 
na mówieniu Ci, że jest wprost przeciwnie, Ty i tak będziesz wiedział 
swoje. Jest też i odwrotnie. Ludzie śmiać się mogą z tego, że ktoś widzi i 
czuje niewidzialne dla innych Istnienia mimo, że człowiek ten zaklinał 
się będzie, że na pewno tak jest, jak On twierdzi.

Każdy z nas na podstawie tego, co przeżył w swoim życiu wie, że 
niesamowitą trzeba mieć siłę wewnętrzną, by bronić swoich poglądów 
wbrew temu, co inni ludzie mówią! Ile razy dochodzi do sporów przy 
rodzinnych stołach lub na towarzyskich spotkaniach! Efektem ich są 
bardzo często waśnie lub pozostaje po nich, delikatnie mówiąc, pewien 
niesmak. Dyskutanci rozchodzą się do swoich domów z przekonaniem, 
że jeden drugiego nie przekonał, niczego nie udowodnił. Zdecydowanie 
łatwiej jest przekonać kogoś, jeśli istnieje możliwość udowodnienia 
głoszonych poglądów. Trudniej, gdy trzeba coś przyjąć na wiarę.

 Ludzie wierzą w różne rzeczy. Jedni, że trzeba tak żyć, aby uzyskać 
zbawienie po śmierci. Inni za cel życia obierają oczekiwanie na    ➢ 

Czy Świat 

Niematerii 

istnieje naprawdę?
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←    wygraną w grze losowej. Z wiarą bywa tak, jak z Waszymi 
poglądami –  ulega przeobrażeniom na przestrzeni Waszego życia. 
Bardzo często to, w co wierzyliście, po paru dniach, tygodniach, latach 
okazuje się wątpliwą sprawą. I słusznie. Trudno przecież żyć latami 
w żelaznej zbroi własnych poglądów.

We współczesnych czasach człowiek nie lubi przyjmować czegoś 
na wiarę, bardziej lubi trzymać się konkretów. W szkole uczy się Go 
racjonalnego myślenia, tego, co zostało już przez innych udowodnione, 
sprawdzone. A co z niematerią? 

Coraz głośniej mówi się o zjawiskach niesprawdzalnych. Padają 
nazwy DUCH, ZJAWY, ENERGIE… I chociaż zazwyczaj nie da się 
tych zjawisk sprawdzić eksperymentalnie, to coraz większa liczba osób 
zagłębia się w te niezwykłe dla wielu tematy. Jedni dlatego, że czują je 
swoim sercem. Inni, bo dotknęli w pewien sposób niewytłumaczalnych 
zjawisk. Na przykład Ci, którzy przeżyli śmierć kliniczną dzięki temu, 
że coś widzieli, czuli, twierdzą z absolutną pewnością, że życie trwa 
nadal, mimo że na Ziemi kończy je śmierć ciała. 

Tym, których ominęły tego rodzaju przeżycia, pozostaje wiara albo 
uruchamianie istniejących w każdym człowieku kanałów odbierania 
otaczającej Ich rzeczywistości czymś ponad te pięć ludzkich zmysłów. 
Dla tych osób organizowane są kursy najróżniejszego rodzaju. 
Cieszą się one coraz większą popularnością. Zapotrzebowanie na nie 
i parapsychologiczną literaturę wynika z coraz większego odczuwania 
przez ludzi potrzeby sięgania w swoją głęboką, wewnętrzną 
przestrzeń.                                                                                               ➢
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←     Rozwój współczesnego człowieka udowadnia, że nie wystarcza Mu 
do pełni wewnętrznego szczęścia sucha, zwięzła definicja otaczającego 
Go świata. On chce słuchać również tego, co szepcze Jego Serce. A ono 
wielu osobom mówi, że istnieje Inny Świat poznawalny między innymi 
przez to właśnie Serce.

Wyobraźmy sobie, że jest rok dwa tysiące któryś tam. Ulicą idzie 
człowiek. Zauważa, że tą samą, co On, ulicą sunie COŚ niewidzialnego 
dla żyjącego w dawnych latach człowieka. Jak myślicie, przestraszy się, 
ucieknie?

Nie! Spojrzy na to COŚ i pójdzie dalej swoją drogą. Dlaczego?

Bo w przyszłym świecie, dzięki niesamowitemu rozwojowi ducho-
wemu (nastała przecież Era Wodnika!) ludzie będą umieli widzieć to, 
co dla zdecydowanej większości ludzi dzisiaj jest niedostrzegalne.

Ciekawi Was, co na ten temat powiedziała jedna z Energii?

„Przyszłe widzenie Nas przez ludzi ułatwi Im w pewien sposób 
pojmowanie samego siebie. Możliwość 
zobaczenia różnych wibracji, Energii 
pozwoli Im mieć obraz, jakimi będą, 
gdy już przestaną istnieć w  mate-
rialnym świecie. 

Wielu doda to sił i motywacji do 
przemieniania się. Z drugiej jednak 
strony, nim dorosną do postrzegania 
NAS, niech pamiętają, że nieładnie 
jest pokazywać INNYCH swoim 
wskazującym palcem…”

MESTO

Fragment z biuletynu 
„Ja, Człowiek” – nakład wyczerpanyy 

to wiry, które można uformować, 
do których można wprowadzić inną 
Energię. Ulega transformacji. Wszystko, 
co dokonuje się w Energii, wpływa na 

Materię. To nie tylko powłoka dla Energii, ale jej „współtowarzysz”, 
nauczyciel, który edukuje ją tak długo, jak to jest Energii potrzebne.

■

Materia
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Atom pochodzi z greckiego átomos, oznacza coś, czego nie da się 
przeciąć ani podzielić

Atom składa się z mniejszych cząstek, czyli protonów, elektronów 
i neutronów. Cząstki subatomowe zostały nazwane kwantami.

Niels Bohr uważał, że kwanty nie są rzeczywistymi podmiotami, 
tylko zapisem matematycznym fal. Przyjmują one postać 

cząsteczek tylko w wyniku ich bezpośredniej obserwacji. Kwanty 
istnieją jako materia, gdy na nie patrzymy, gdy przestajemy je 
obserwować, przyjmują postać fali.

Uczony David Bohm zauważył, że cząsteczki wchodzące w skład 
plazmy zaczynają zachowywać się jak zespół, wykazują 

właściwości organizmu wielokomórkowego. Ten sam efekt odnaleziono 
też, badając zachowanie elektronów w metalach.

Podobne zachowania cząstek zauważono w metalach – każda 
cząstka harmonizowała się, jakby uzgadniała zachowanie 

z milionami innych.

David Bohm nie widział różnicy między żywymi i nieożywionymi, 
uznawał, że jest to w gruncie rzeczy niepodzielna jedna istota. 

Uważał, ze ignorowanie tej wiedzy prowadzi do większej ilości 
cierpienia, nienawiści.                                                                                 ■

rochę o atomach…T
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Ważne sprawy też mogą poczekać. Na co? Na 
samorozwiązanie. To, co przerasta Twoje możliwości, 
wyobrażenia o tym, co możesz zrobić, a czego nie 
umiesz, warto pozostawić swojemu losowi. Wtedy 
nadejdzie odpowiednia pora i czas, gdy Twoje 
możliwości, pomysłowość spotkają się z nim, by 
nastąpiło rozwiązanie sprawy. Nie wszystko realizuje 
się od razu.

Byk 
20.04 – 20.05

Każdemu trzeba pomagać, ale przede wszystkim 
trzeba pamiętać o pomaganiu sobie. Jak? Nie 
przeszkadzając rozwojowi myśli, uczuć, nie trwając 
w zamknięciu się w zamknięciu, nie stawiając na 
przeczekanie… Pomyśl o wyjściu w stronę ludzi, 
otwartości na nich, serdecznym zapytaniu się po 
prostu, co u nich słychać. Ich serdeczność powróci do 
Ciebie.

Baran
21.03 – 19.04

Wartością, na której skup się teraz, jest Twój spokój 
wewnętrzny. Odnajdź radość z utrzymywania go wbrew 
zewnętrznemu chaosowi, hałasowi. Zrozumiesz, że to 
nie jest takie trudne, jakby się mogło wydawać! Poza 
tym, w ciszy widzi się i odczuwa więcej, w niej rodzą 
się najlepsze pomysły.

Bliźnięta
21.05 – 20.06

Czasu nie da się zatrzymać, ale można siebie 
zatrzymać w zbyt pośpiesznym procesie starzenia się. 
Trzymaj od siebie z daleka przesadne smucenie się, 
opowiadanie o negatywności świata, doszukiwanie się 
powodów do niepokoju. Oddychaj głęboko. Dobrym 
pomysłem jest poszukiwanie lekkości, gorszym 
lubowanie się smakowaniem ciężkości.

Rak
21.06 – 22.07

Jeśli nie udaje Ci się oderwać od tego, w czym jesteś, 
to nie z powodu złośliwości losu, ale jego mądrości. 
W gruncie rzeczy to Ty nie chcesz być gdzieś indziej, 
robić czegoś innego. Jeśli chce się iść, a nie wykona 
się ruchu nogami, kto jest winien? Tak samo jest ze 
zdarzeniami – nie staną się, gdy w rzeczywistości ich 
nie chcemy, choć mówimy, że chcemy.

Lew
23.07 – 22.08

Otul siebie ciepłem. Zatroszcz się o spędzanie 
przyjemnych chwil, z sympatycznymi osobami. Patrz 
w słońce, grzej się nim. Ubieraj się w ciepłe kolory 
i  marzenia. Zafunduj sobie wiosnę wcześniej, niż 
pojawi się ona na Ziemi.                                                    ➢

Panna
23.08 – 22.09

Przekazy   na   marzec
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Doceniaj każdą chwilę bycia z innymi razem. 
Nie jest ważne mieć, tylko być. Dasz wielu dużo 
pozytywnego, otrzymasz satysfakcję. Nie nastawiaj 
się na zdobywanie, rewolucjonizowanie itp. 
Spokojnie żyj. Spędzaj czas z bliskimi, rozmawiaj. 
Odpocznij od niepotrzebnego Ci wyścigu… 
Przyjdzie na niego pora.

Koziorożec
22.12 – 20.01

Nie zawsze wizja przyszłości pokrywa się z tym, 
co się zdarzy. Jednak trzeba mieć taką wizję. Jest ona 
akumulatorem, z którego czerpie się siłę do działania. 
Odrzucając narzekania na wszystko, co umknęło, co 
jest nieosiągalne, skup się na robieniu tego, co chcesz 
zrobić. Miłość wygra w konfrontacji z brakiem miłości.

Wodnik
21.01 – 19.02

Szczęście potrafi przyjść nagle, niemal zaskakując. 
Dlatego, nie szukaj jego imienia, kształtu, 
kierunku, z  którego przyjdzie. Pozwól, by zrobiło Ci 
niespodziankę.                                                                   ■

Ryby
20.02 – 20.03

Spotykają się teraz przychylne Ci energie. Nawet 
Niebo wyznaczyło dla Ciebie czas pomyślności. 
Zastanawiać się będziesz, skąd u Ciebie nagle taki 
pozytyw  wewnętrzny i w relacjach ze światem? Nie 
znajdziesz odpowiedzi na to pytanie. Najważniejsze, że 
ten pozytyw będzie się długo utrzymywał. Ciekawe, co 
dzięki niemu osiągniesz…

Skorpion
24.10 – 21.11

Dużo zakrętów, dylematów, wyzwań. Pora na 
zmianę konstelacji życia. Nie buntuj się przed nią, to 
dobry proces. Nic nie jest wieczne. Nic nie musi być 
wciąż takie same i w tym samym miejscu. Zatem, niech 
energia tańczy.

Strzelec
22.11 – 21.12

←    Trzeba być silnym i stanowczym, ale nie przesadzaj 
z tym. Każda energia jest dobra, gdy jest stosowana 
w  odpowiednich okolicznościach. Pora na stworzenie 
wielkiego dzieła swojego życia – postanów coś w tym 
względzie. Zrób to lekko, spokojnie, odczuwając radość, 
że wreszcie przystępujesz do tego dzieła.

Waga
23.09 – 23.10
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Na takie pytania padnie odpowiedź podczas internetowego kursu

Energia Roślin i Zwierząt
kurs odbędzie się w dniach:

Kurs internetowy 
E. Nowalskiej!

Kurs internetowy to 
przystępna forma zdobywania 
wiedzy. Nie musisz wychodzić 

z domu – dzięki internetowi 
możesz spotkać się z osobami 
mającymi podobne do Ciebie 

zainteresowania!

Energia 
Roślin i Zwierząt  

Ziemię zamieszkuje ponad 
milion różnych gatunków, 

wliczając w to ludzi! Nie 
wyobrażamy sobie Ziemi bez 

roślin i zwierząt…

Co o nich wiemy?

Poznaliśmy wiedzę dotyczącą pola energetycznego człowieka. A jakie jest 
pole energetyczne roślin, zwierząt? Czy jest takie samo jak u ludzi? Na czym 
polega różnica pomiędzy naszą energią a energią roślin, zwierząt? Co się 
zmienia w naszej z nimi komunikacji? Jak rośliny i zwierzęta nas odczuwają?

Dokąd odchodzą, gdy umierają?…

2.03 2015 (poniedziałek), godz. 2000 – 2130

5.03.2015 (czwartek), godz. 2000 – 2130

9.03.2015 (poniedziałek) godz. 2000 – 2130

12.03.2015 (czwartek) godz. 2000 – 2130

Pod koniec każdego spotkania internetowego udzielane będą odpowiedzi na 
pytania uczestników kursu. Cena kursu – 150 zł.
Zapisy – mwkursy@gmail.com
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Oferta Wydawnictwa MW

Rok 2015
21 – 22 lutego – Warszawa, warsztaty dwudniowe rozwoju wewnętrznego, początek o godz. 1000, Hotel Hera 
Warszawa ul. Belwederska 26/30. Cena – 250,00 zł. Zgłoszenia – mwkursy@gmail.com lub tel. 602 489 649

7 – 8 marca – Warszawa, warsztaty dwudniowe oraz „Wieczór przy Kominku Złotej Energii” (plus zabawa!),
Hotel Leśna Polana Sękocin k. Nadarzyna. Cena – 300,00 zł.

17 marca – Warszawa, spotkanie autorskie, wykład pt. „O rozumieniu współczesnego świata”.
W godz. 1800 – 2000. Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście, ul. Polna 7a, II piętro, mała sala. Wstęp – 20 zł.

7 kwietnia – Warszawa, spotkanie autorskie, wykład pt. „Jak wspierać siebie, swoje szczęście?”. 
W godz. 1800 – 2000. Wstęp – 20 zł. Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście, ul. Polna 7a, II piętro, 
mała sala.

24 kwietnia – 1 maja – planowany wyjazd do o. Pio.

12 maja – Warszawa, spotkanie autorskie, wykład pt. „Energia roślin a Ty”, w godz. 1800 – 2000. Wstęp – 20 zł.
Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście, ul. Polna 7a, II piętro, mała sala.

9 czerwca – Warszawa, spotkanie autorskie, wykład pt. „Nowa Energia – 2015”. 
W godz. 1800 – 2000. Wstęp – 20 zł. Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście, ul. Polna 7a, II piętro, mała sala. 

12 – 19 lipca – tygodniowe warsztaty na Mazurach, okolice Olsztyna, nad jeziorem. Rezerwacja miejsca pobytu po 
zebraniu się grupy!  Zgłoszenia - mwkursy@gmail.com

Osoby, które nauczą Ciebie nowego masażu energetycznego 
(promienisto-wirowego).

Masaż ten pobudza pracę organizmu, wprowadza w nim harmonię.

1. J. Orzechowski   .  .  .  .  .  .  Kraków  .  .  .  . tel. 730 043 592

2. H. Metryka . . . . . . Ostrowiec Św.  .  .  .  . tel. 606 337 321

3. I. Jagiełło  . . . . . . Biała Podlaska  .  .  .  . tel. 605 855 562

4. E. Markiewicz . . . . . . Warszawa  .  .  .  . tel. 601 812 775

5. M. Orzelska . . . . . . . . Warszawa  .  .  .  . tel. 518 093 838

6. E. Kułakowska . . . . . Warszawa  .  .  .  . tel. 501 005 265

7. M. Kowalska . . . . . . . Warszawa  .  .  .  . tel. 731 657 888

8. A. Podmiotko   .  .  .  .  .  . Warszawa  .  .  .  . tel. 501 503 367

9. E. Rychlewska . . . . . . Katowice  .  .  .  . tel. 692 095 934

10. A. Łukaszewska  .  .  . Katowice  .  .  .  . tel. 515 125 292

11. E. Siedlecka . . . . . . Włocławek  .  .  .  . tel. 606 941 369

12. M. Moderska   .  .  .  .  . Włocławek  .  .  .  . tel. 605 541 880

13. A. Drozd . . . . . . . . . . . . Kraków  .  .  .  . tel. 12 421 73 72

14. A. Górska.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Kalisz  .  .  .  . tel. 609 997 772

Kurs  masażu  promienisto-wirowego  
wg Elżbiety Nowalskiej. 

Ostrowiec Św. dnia 09.05.2015 (sobota)

Certyfikat po ukończeniu kursu. 
Zgłoszenia do dnia 05.05.2015,  mail: halinam2@wp.pl lub tel. 606 337 321. Koszt 500 zł 
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Biznes TV
Zakres tematyczny
● Gospodarka
● Społeczeństwo
● Finanse
● Technologie
● Kariera
● Motoryzacja
● Świat

Biznes TV
Zakres tematyczny
○ Zdrowie
○ Uroda
○ Moda
○ Kulinaria
○ Fitness
○ Podróże
○ Pasje
Relax TV
Zakres tematyczny
○ Kultura
○ Rozrywka
○ Sport
○ Życie gwiazd
○ Czerwony Dywan
○ Imprezy

Możliwości współpracy

➢ Lokowanie produktów w produkcji filmowej

➢ Spoty reklamowe

➢ Relacje z wydarzeń firmowych i imprez

➢ Zamieszczanie reklam

➢ Banery reklamowe

Bloki tematyczne

☐ Biznes TV

☐ LuxStyle TV

☐ Relaks TV

Kontakt
Osoba do kontaktu:

Anna Kalata

E-mail: anna@kalata.pl

Tel. +48 602 626 628

Kalata MEDIA sp. z o.o.

ul. 1 Maja 17B

05-860 Płochocin

E-mail: kontakt@kalatamedia.pl

Tel: +48 22 292 61 20

Fax: +48 22 731 62 61



Drugi odcinek książki internetowej 

pt. Teoria Jedności.

Następne odcinki książki znajdą się 

w kolejnych wydaniach Myśliciela.

Elżbieta Nowalska
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Te o r i a 
Je d n o ś c i

Elżbieta Nowalska

Książka internetowa w odcinkach 

Odcinek 2
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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.
Grafika: 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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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.
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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 to 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!
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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.
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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.
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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.
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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
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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
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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
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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
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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?
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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!


