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Na bazie odbieranych 
przez ponad 20 lat prze-
kazów, powstało wiele 

projektów. Ich celem jest popularyzacja systemu wartości, 
którego nośnikiem są przekazy ale przede wszystkim, my, 
ludzie. Odbyło się wiele warsztatów rozwoju duchowego 
i wykładów, również przez internet. Ukazało się 20 
książek prezentujących teksty przekazów, nazwanych 
wspólną nazwą „Myśl Warszawska”. Prowadzone są 
treningi energetyczne dla osób chcących świadomie 
siebie kodować. Najnowszym projektem jest „Myśliciel” 
– internetowe pismo prezentujące różnorodne teksty 
związane z  odbieranymi przeze mnie przekazami.

Po co robimy to pismo? Wyjątkowy szybki w naszych 
czasach rozwój techniki, powinien iść w parze z  równie 
szybkim rozwojem wewnętrznym ludzi. Bez tego, powstaje 
zbyt duży rozdźwięk pomiędzy tym, co jest możliwe do 
zbudowania poprzez przekształcanie materii, a tym, co 
potrafimy wykreować jako piękny, silny status swojego JA. 
Chcemy rozumieć świat ale jak to z robić, bez rozumienia 
siebie, innych, idei Istnienia?

Oszukujemy się twierdząc, że największym naszym 
wyzwaniem jest materia. Nawet z  nią umiemy dać sobie 
radę, gdy wpadniemy na odpowiedni pomysł dotarcia do 
niej, wtrącenia się w naturalne jej procesy. To samo jest z  
polem energetycznym – może być odbierane jako twarda, 
niedostępna ściana, jeśli nie umiemy się z  nim połączyć, 
wchodzić z  nim we współpracę. W przekazach jest 
zawartych wiele informacji pomagających zrozumieć  inne 
prawidłowości od tych, dotyczących materii – poznajemy 
specyfikę pola energetycznego (powszechnie nazywanego 
aurą), jego najdrobniejszych cząstek, będących nośnikami  
naszych myśli i uczuć. Dowiadujemy się, że materia jest 
w gruncie rzeczy pewnym rodzajem pola energetycznego, 

że dobrym pomysłem jest stosowanie w stosunku do 
niej takich samych praw, jakie stosujemy w stosunku 
do przestrzeni naszego ducha. Chcemy nagłaśniać te 
informacje ale jednocześnie umożliwić Czytelnikom 
„Myśliciela” umieszczanie w nim swoich przemyśleń.

Codziennie mamy do czynienia z  dwoma przestrzeniami 
– materialną i energetyczną. Edukacja dotyczy głównie 
wiedzy dotyczącej tej pierwszej przestrzeni a przecież 
ta druga też jest w nieustającym procesie zmian! Można 
odnieść wrażenie, że uczymy się o niej tego, co poznano 
dawno temu… Chcemy przestrzeń energetyczną poznać  
lepiej. Wszelkie źródła jej poznania warto jest brać pod 
uwagę!

W ostatnich dziesięcioleciach bardzo zmieniło się pole 
energetyczne ludzi, choć nie wszystkich. Coraz więcej osób 
dba o zdrowy styl odżywiania się, troszczy się o higienę 
swojego pola energetycznego. W aurach ludzi jest coraz 
więcej niezwykłych barw, harmonii, siły. Okazuje się, że 
dysproporcje pomiędzy ludźmi we współczesnym świecie 
nie tylko dotyczą jakości ich życia, również poziomu 
wrażliwości. To prowokuje do poszukiwań, dyskusji o tym, 
jacy jesteśmy, o co nam chodzi, jakimi metodami osiągamy 
cele, czy umiemy i możemy świadomie wpływać na swoją 
przestrzeń energetyczną itp.

Współczesny człowiek staje się myślicielem, osobą 
chcącą samo stanowić o sobie i swoim życiu, odporną na 
zewnętrzne kodowania… Potrzebne jest mu nowe, inne, 
bardziej dostosowane do współczesności i jego poziomu 
rozwoju, spojrzenie na siebie, swój rozwój duchowy, 
wewnętrzny. Porozmawiajmy o tym.

Mam nadzieję, że „Myśliciel” stanie się Twoim pismem 
internetowym!

Elżbieta Nowalska

Dlaczego Myśliciel?

filozofia powstała na bazie 
przekazów odbieranych w Polsce, w 
okolicach Warszawy od 1993 roku. 
To system myślowy poruszający 

fundamentalne zagadnienia dotyczące życia, człowieka, 
duchowości, śmierci itp., idea wiary w człowieka, życia 
budowanego w dystansie od cierpienia, chaosu. System 
myślowy zaprzeczający   idei determinacji przeznaczenia, 
równowagi, braku możności kodowania siebie, materii, 
przyszłości. To system wartości bazujący na tzw. Prawach 

Godności Istnienia, teoria świata i wszechświata, jako 
systemu budującego jedność. Podejście do materii jako 
struktury energetycznej. Traktuje energię jako strukturę 
myślowo – uczuciową, zbudowaną z wirów będących wciąż 
we wzajemnej komunikacji, które można zakodować. Myśl 
Warszawska to zbiór tekstów pozyskanych jako przekazy, 
nastawionych na wspieranie zmian we współczesnym 
świecie, transformacji, wychodzenie z funkcjonujących 
aktualnie schematów myślowych.                                        

■
 

Myśl Warszawska
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Jesteśmy uczeni od dziecka poznawania świata 
zewnętrznego. Żeby sobie w nim radzić, trzeba wiedzieć, 
jak udało się ludziom dotychczas zorganizować świat, 
jaką wiedzę na jego temat zdobyli, opisali w książkach. 
Poddajemy się temu prowadzeniu 
nas przez innych. Jesteśmy 
szczęśliwi, gdy umiemy w takim 
świecie funkcjonować, gdy spoty-
kamy miłość, przyjaźń. W trakcie 
życia rozwija się nasza intuicja, 
wrażliwość, uczuciowość. 

W pewnym momencie uświa-
damiamy sobie, że nie do końca 
jest prawdą to, co uznawaliśmy 
za prawdę. Odkrywamy, że nasze 
życie nie zależy tylko od relacji z zewnętrznym światem. 
Wtedy otwiera się przed nami ogromna perspektywa 
wiedzy subtelnej, nie dającej się zawrzeć w jakiekolwiek 
schematy ją określające. Funkcjonują w tej wiedzy 
wprawdzie uniwersalne prawidła, ale każde z nich ma skalę 
możliwości, bierze pod uwagę indywidualność każdego 
człowieka. 

Nie chodzi tylko o poznawanie samego siebie, swoich 
myśli, uczuć, reakcji na bodźce. Gra toczy się o większą 

stawkę – o sięganie po niewidoczne dla oka narzędzia,  
które pomagają kreować samego siebie, tworzyć w sobie 
nowy kod energii, inaczej definiować łączność swojego ciała 
ze swoim polem energetycznym, łączyć się z przestrzeniami 

energetycznymi, wibracyjnymi, które  
funkcjonują nawet poza ziemią, 
czerpać z nich inspiracje, poprzez to 
funkcjonować na ziemi zupełnie inną, 
skuteczniejszą i doskonalszą energią!

Coraz bardziej odchodzimy od 
wizerunku człowieka rozwijającego 
się poprzez kontemplację, wyciszenia, 
stosującego praktyki mistyczne, od-
gradzającego się od nieciekawych 
energii poprzez tworzenie dla siebie 

enklaw pozytywnych energii. Ten etap mamy powoli za 
sobą. Duchowość staje się źródłem wiedzy o budowaniu  
szeroko rozumianej komunikacji  człowieka ze sobą, swoją 
nadświadomością, głębią, ciałem, innymi ludźmi, światem 
zwierząt, roślin, przestrzeniami duchowymi funkcjonującymi 
poza materią. Żaden z wymienionych kierunków nie jest 
ważniejszy od drugiego. Wszystkie pomagają w dokonaniu 
skutecznej, głębokiej wewnętrznej przemiany.

■

Ela – Uczymy się teraz nowych słów dotyczących 
duchowości, dzięki którym możemy się ze sobą lepiej 
komunikować. Posiłkujemy się też słowami związanymi 
z religią, bo w  przekazach jest wiele symboli kojarzonych 
z religią, symboli związanych z systemem wartości.

Krzysztof – Tylko, że to samo słowo na różnych 
poziomach Rozwoju Duchowego zupełnie co innego może 
dla różnych osób znaczyć.

Ela – Terminy w przekazach są opisane, zdefiniowane.
Krzysztof – Definicja jest definicją, nakazuje 

rozumieć słowo tak a nie inaczej. Dom dla jednego będzie 
czymś okropnym, bo był w nim bity, dla drugiego symbolem 
szczęścia.

Ela – To, co powiedziałeś tłumaczy, dlaczego przekazów 
jest tak dużo a wiele z nich trwa nawet 1,5 godziny. Chcą 
wyjaśnić dokładnie o co Im w gruncie rzeczy chodzi, o jaki 

system wartości. Tego nie wykłada się w punktach, jest tak 
i tak. Chcą, by te myśli ciągle tańczyły wokół Człowieka. 
Właściwie każdy przekaz wraca do elementów, które były 
w poprzednich przekazach, wciąż jest mowa o systemie 
wartości, o polu energetycznym, Niebie, Postaciach 
Duchowych, ich relacjach ze sobą. Przekazy wciąż malują 
obraz, który składa się z ogromnej ilości słów, uczuć, wizji. 
Wszystkie budują całość, wiedzę. O to chodzi. Nawet Ja, 
osoba przez którą przepływają wszystkie przekazy, nie 
jestem w stanie opowiedzieć o czym jest poszczególna 
książka z przekazami, bo porusza tak wiele zagadnień. 
Cokolwiek bym powiedziała, będzie to tylko jeden element 
z tej całości. Dlatego tych przekazów jest tak dużo, by nie 
zgubić niczego, by wszystko było dopowiedziane, by nie 
zostawić pustej przestrzeni w którą ktoś włożyłby własną 
interpretację.                                                                 →

Rozmowa Elżbiety z Krzysztofem

Piaseczno, 4 lipiec 2012…

Gra toczy się o większą stawkę!

O rozwoju duchowym

Co to jest rozwój wewnętrzny?



Wszystko zaczyna się od Stanu Duchowego człowieka. 
On jest twórcą, osobą budującą swój własny świat, swoją 
czasoprzestrzeń. Człowiek wchodzi w opowieść o sobie  
niemal jak w świat bajki.

Krzysztof – Dlaczego wchodzi w taką przestrzeń?
Ela – Dlatego, bo czuje się w niej szczęśliwy, że to jest 

jego miejsce. Człowiek jest twórcą – nawet w sytuacji biedy 
jest szczęśliwy, gdy tworzy. Jest szczęśliwy, bo wchodzi 
w swój Stan Ducha, jak do Świątyni własnego Istnienia. 
Wtedy to, co robi jest prawdziwe. Jego Stan Duchowy może 
w innych wzbudza ich własne, skłonić innych do budowania 
własnych. Zapewne chodzi o poprowadzenie człowieka  
głębiej w siebie – wtedy powstaje wielkie dzieło.

Ludzie wymyślili Internet, stworzyli świat, który 
znajduje się równolegle obok świata, w którym żyjemy. 
Jest to świat do którego wchodzi się dzięki temu, że 
włączysz komputer. Masz na monitorze możliwość wyboru 
przeglądarki. Mam wrażenie, że przekazy próbują również 
zbudować Świat, który towarzyszy Człowiekowi, który jest 
w pewnym sensie, równoległy do ziemskiego. ONI mówią, 
że jest zbudowany solidny MOST łączący te dwa Światy. 
Komputer mogę włączyć i wyłączyć kiedy chcę. W Stan 
Duchowy zaprezentowany w przekazach wchodzę kiedy 
się skoncentruję. Ktoś Mnie z Tamtej Strony woła, ma coś 
do powiedzenia, zaprasza do Tamtego Świata. On jest 
pewną czasoprzestrzenią, w której samoistnie pojawiają 
się obrazy, wizje. Odbieramy je w sposób indywidualny. 
Dlatego, ludzie słuchając tego samego przekazu, jeżeli 
nawet widzą różne rzeczy, nigdy nie usłyszą, że źle widzą. 
Wszyscy widzą dobrze, bo ten przekaz, ta czasoprzestrzeń, 
ten Stan Duchowy wzbudza w nich ich własne obrazy. Ta 
indywidualność jest fantastycznym zjawiskiem!

Krzysztof – Dlaczego człowiekowi potrzebne są te 
równolegle funkcjonujące przestrzenie?

Ela – Dziś już nikt nikomu nie zabierze internetu, bo 
okazało się, że jest ludziom bardzo potrzebny. To samo  
dotyczy czasoprzestrzeni wytworzonej przez system 
wartości. Jest to opowieść o Godności Życia, Istnienia, 
o tym, że jest jakieś miejsce z którego przychodzimy na 
Ziemię, do którego potem powracamy. To opowieść o tym, 
jacy powinniśmy być w stosunku do siebie, do drugiego 
człowieka, do każdej żywej istoty. To jest ważne dla ludzi, 
bo związane jest z Naszą uczuciowością, bo powoduje, że 
wytwarzają się w Nas coraz silniejsze wewnętrzne wibracje.

Dlatego właśnie Rozwój Duchowy jest i słowem, 
i dźwiękiem, Miłością, Stanem Ducha, otwarciem siebie 
na drugą osobę, drzewa, zwierzęta. Możemy dzięki 
tym uczuciom spotkać się w tym świecie. Mało tego, 
dowiadujemy się, że Świat Duchowy jest najważniejszy! 
Choć na Ziemię przychodzimy na te kilkadziesiąt lat, wciąż 
Tam JESTEŚMY. Któregoś dnia nie będę w stanie włączyć 
komputera, bo nie będę miała łączności z materią ale 
zawsze będę mogła łączyć się z tymi, na których Mi bardzo 
zależy, z którymi przez wszystkie wcielenia zbudowałam 
więź duchową! Do tego nie jest Mi potrzebne urządzenie 
techniczne, bo w tej przestrzeni, o której mowa, istnieje 
tylko energetyczny rodzaj komunikacji!

Uczymy się tej komunikacji poprzez uczucia, myśli. 
Gdy jej nie umiemy, rozpadają się związki, nie lubimy 
samych siebie, mamy pretensje do całego świata, jesteśmy 
agresywni. Przekazy sugerują – naucz się komunikacji, która 
jest we wszech przestrzeni, w czasoprzestrzeni o której 
opowiadają przekazy, zastosuj ją w swojej rzeczywistości. 
Będzie nam wtedy łatwiej.

koniec cz 1

Wszystko 
zaczyna się 
od Stanu 
Duchowego 
człowieka. 
Jest on 
twórcą, osobą 
budującą 
swój własny 
świat, swoją 
czaso-
przestrzeń. 
Człowiek 
wchodzi w nie 
niemal jak do 
świata bajki...



Myśliciel, nr 1 |    5

Wizerunek 
współczesnego 
myśliciela

Choć przez wieki zmieniał się wizerunek symbolizujący 
myśliciela, nie zmieniało się jedno – jego definicja. 
Najsłynniejszą rzeźba przedstawiającą postać myśliciela 
jest dzieło Auguste Rodina, znajdujące się w jego muzeum 
w Paryżu. Rzeźba przedstawia nagiego mężczyznę 
w zadumanej pozie. Rodin chciał stworzyć heroiczną 
postać z jednoczesnym odniesieniem do intelektu i poezji.

Jest on symbolem intelektualnego wysiłku.
W tekstach przekazów nazywa się myślicielem 

każdego człowieka, który dąży do poznania i rozumienia 
rzeczywistości, poszukuje prawdy o życiu, ludziach 
i świecie. Okazuje się, że coraz więcej osób fascynują 
takie poszukiwania! Ponadto, myśliciel odgrywa niezwykle 
ważną rolę inspirowania innych tym, co odkrył, przemyślał, 
zaobserwował. Myślę, że podobną rolę odgrywają teksty 
przekazów – wprowadzają ludzi w świat refleksji na 
temat tego, co jest, co może być, sensu wszystkiego, 
tworzą z „pojedynczego człowieka” osobę włączająca się 
w budowanie systemów myślowych bardziej adekwatnych 
do współczesnej rzeczywistości.

A dawni myśliciele?
Nie mieli łatwiej od współczesnych, też musieli 

konfrontować się z poglądami przeszłości, schematami 
swojej epoki. Na przykład w starożytnej Grecji (VII 
– VI wiek p.n.e.),( niedawno byliśmy na warsztatach 
na Rodos)była grupa tzw. siedmiu mędrców. Działali 
w czasach poprzedzających pojawienie się filozofii. Sami 
nie byli filozofami, raczej mężami stanu, działaczami, 
prawodawcami, reformatorami życia społecznego. Głoszone 
przez nich mądrości wynikały nie tyle z systematycznych 
przemyśleń, co z bogatego doświadczenia życiowego. 
Okres ich działalności nazywany jest okresem siedmiu 
mędrców. Zalicza się do nich m.in. Kleobulosa z Lindos 
na wyspie Rodos. Nie dziwię się, że to piękne miejsce 
potrafi  wprowadzać w niezwykłe stany duchowe, dzięki 
którym przekracza się progi dotychczasowego rozumienia 
i odczuwania!

Myśliciel jest też wizjonerem, czyli osobą umiejącą 
odnajdywać Energię, wibrację budującą zgodę, ład, 
harmonię, szczęście oraz siłę niezbędną do budowania 
Jutra. Może nie zawsze zdaje sobie z tej umiejętności 
sprawę ale bez niej nie umiał by formułować to, co odbiera, 
czuje i przekazywać innym. Poza tym, musi mieć w sobie 
ład, harmonię wewnętrzną, bo inaczej nie stworzyłby myśli 
i uczuć o istotnej, wielkiej sile wibracji.

Współczesny myśliciel nie przyjmuje pozy strapionego 
mędrca, bolejącego nad losami świata. Bardzo często jest 
nim kobieta! Płeć żeńska wyprzedza w swoim rozwoju 
wielu mężczyzn. Kobiety wchodzą w głębokie refleksje, 
dyskusje o współczesności, chcą rozumieć siebie, innych, 
sens życia, idee Istnienia. Nie robią tego z musu ani dla 
mody, bardziej z wewnętrznej potrzeby – a jest to główny 
rys charakterystyczny każdego myśliciela!

Jednym słowem, współcześni myśliciele spotykają się 
w grupach znanych sobie i nieznanych osób, by poszukiwać 
energii, systemu wartości pomagających wzmocnić 
każdego, kto tego chce, potrzebuje. Wcale nie muszą 
posiadać ogromnej wiedzy akademickiej albo niezwykłego 
doświadczenia życiowego – potrzebny jest w tym przypadku 
inny, najważniejszy wyznacznik: umiejętność wczuwania 
się w różnorodne energie tej i tamtej przestrzeni!              ■

Nie wystarczy dużo wiedzieć, aby być mędrcem. 
Ludwig Wittgenstein

Głupiec, który był między ludźmi, jest lepszy od mędrca, który 
siedział w domu.

przysłowie mongolskie

Mędrzec będzie żył tyle, ile żyć powinien, a nie tyle, ile żyć może.
Seneka Starszy

Masz tylko jedno zadanie – mądrzeć!
W.T.

Aforyzmy o mędrcach:
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Jak Energie odnoszą się do tych, którzy się do Nich 
nie zwracają?

Nie ma człowieka, który nie zwraca się do Energii. Jeżeli 
człowiek patrzy na swój ogród, dostrzega jego piękno, on 
już się zwraca do Świata Energii. Jeżeli człowiek płacze 
do gwiazd, wtedy mówi do Świata Energii, choć niby tylko 
do gwiazd gada. Jeżeli człowiek zapatrzy się w Słońce, 
w Księżyc, zwraca się do Świata Energii. Czyli, zawsze 
człowiek zwraca się do Świata Energii. Czy mówią jego 
usta czy nie, zawsze jest to mówienie do Świata Energii  
poprzez choćby skierowanie wzroku, lękiem albo ufnością 
reagowanie na uczucia, wizje.

Człowiek przez całe swoje życie komuś siebie opowiada. 
Nieprawdą jest, że tej opowieści przede wszystkim słuchają 
ludzie. Przede wszystkim tej opowieść słucha Świat Energii. 
A Ona później do ludzi powraca, jako podpora, wsparcie. Te 
przekazy pojawiają się, bo chcą nas inspirować Energie. 
One nie łamią tego, co nazywa się wolnostojeństwem, 
działają taktownie. Wiele Energii mówi do ludzi: Ja to zrobię 
dlatego, że Ciebie kocham, obronię Ciebie przed burzą, bo 
Ciebie kocham.

Człowiekowi kochającemu jest wszystko jedno, czy 
kiedyś będzie Tam się z czynów podyktowanych uczuciem 
się spowiadał, że obronił kogoś, wtrącił się w czyjeś 
życie. Robi tak z miłowania. Energie mówią, że to jest 
najpiękniejsze w Istnieniu – nikt się nie wtrąca a jednak 
liczy się jedność, miłowanie o którym tak dużo się myśli 
i mówi.

Czym jest miłość bezwarunkowa?

Miłość bezwarunkowa to bardzo wielkie wyzwanie dla 
tych, którzy wędrują drogami poszukiwania uczuć. Jaki 
warunek możesz komuś stawiać, kochając daną osobę? 
Tylko warunek wierności, bycia w jedności z Tobą. Miłość 
bezwarunkowa jest wtedy, gdy ten warunek jest z obu stron 
spełniany. Jest ona wiernością i jednością kogoś z Tobą 
i Twoją z kimś. Po drodze mogą być spory, kłótnie, ale 
zawsze jest patrzenie sobie w oczy, zawsze jest to światło 
wierności i jedności, wola bycia ze sobą.

Bezwarunkowość jest też w innych płaszczyznach   

wzajemnego bycia ludzi. Chodzi o bezwarunkowe komuś 
coś podanie, bezwarunkowe za kogoś coś zrobienie, 
bezwarunkowe przytulenie. Jest to dokonane poprzez gest 
ukazujący jedność i wierność danej osobie.

Nie należy się obawiać stawiania warunków w miłości, 
bo nie tyle ten stawiany warunek jest ważny. Najważniejsze 
jest, by oboje tego chcieli – wtedy nie jest to na siłę 
wymuszany warunek. Jeżeli ktoś kocha i wie, że drugiej 
osobie coś sprawia przykrość, to chętnie zrobi wszystko, 
żeby tego elementu we wzajemnych relacjach nie było. Czy 
to można nazwać warunkiem? Jest to prawdziwe, szczere, 
automatyczne.

Jeżeli zwracam się do Energii w intencji moich 
dzieci, a one nie wiedzą często, że się zwracam, czy 
popełniam błąd?

Zdecydowanie jest to uprawnione, bo je kochasz i wiesz, 
czego chcą dla siebie. Kanały uczuć usprawiedliwiają 
wszystko, bo kochająca osoba odczuwa kochanego 
człowieka, nie umie zrobić jemu czegoś złego. Jeśli ktoś 
nie chce walczyć o swoje zdrowie, a Ty walczysz. To   
uczucie tłumaczy w tej sytuacji wszystko. Matka dotykając 
dziecko, nawet nie znając się na bioterapii, nigdy nie 
zrobi jemu krzywdy, bo łączy ich kanał uczuć. W niej jest 
wtedy tendencja, intencja czynienia tylko dobrego. Energie 
wszystko tłumaczą biorąc pod uwagę istniejące uczucia.  
I to jest piękne….

Na czym polega Wniebowstąpienie?

Za każdym razem, gdy łączymy się myślami i uczu-
ciami z Krainą nazywaną Światem Energii, jest to pewien 
rodzaj wniebowstąpienia. Okazuje się, że za życia 
człowiek ma możliwość łączenia się z przestrzeniami, 
które później , po życiu, będzie nazywał swoim Tamtym 
Domem. Wniebowstąpienie jest po prostu zwracaniem 
się – częściowym lub ostatecznym – do swojego Domu. 
Ono polega na uniesieniu się ponad to, co stanowi ten 
świat, w pełni, całością siebie, z pełną akceptacją, bez 
cienia wątpliwości. Takie połączenie jest możliwe, gdy 
człowiek ma wiedzę, co jest dla niego Domem. Bywa on 

Z archiwum 
Wydawnictwa „MW”

Warsztaty w Karolinowie k. Tomaszowa Mazowieckiego,
 lipiec 2006 – pytania i odpowiedzi
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określany symbolicznie, jako  Światło. Najczęściej mówi 
się o jasnej Postaci, która prowadzi do Tamtego miejsca. 
To prowadzenie należy bardziej rozumieć, jako torowanie 
drogi myślom i uczuciom człowieka. One zaczynają 
w Tamtą stronę płynąć, kierować się. To jest proces 
wniebowstąpienia.

Zawsze jest tak, że jeżeli człowiek za życia łączy się 
z Tamtymi Przestrzeniami, są obok niego Energie, które 
nim się opiekują. Zawsze, gdy Energia powraca ostatecznie 
do swojego Domu, są obok niej Energie, które nią się 
opiekują. To jest niemal komitet powitalny! Dlaczego? Żeby 
uszanować, uczcić, uhonorować tę chwilę 

Urodzenie się Energii na Ziemi jest przez ludzi 
witane z radością. Czy też ją odprowadzają wtedy 
inne postacie? 

Zdecydowanie tak, w rejon Ziemi ale potem idzie sama. 
Witają ją ludzie. Zawsze, przy tego rodzaju wędrowaniu, 
za życia i później, po wyjściu Energii z ciała, jest witana, 
wspierana. To jest dla wszystkich bardzo ważna i uroczysta 
chwila. Dlatego dla jej opisania wymyślono nazwę tak 
szalenie górnolotną – wniebowstąpienie. Nie mówi się:  

poszedł sobie do Nieba, tylko Wniebowstąpił.
Gdyby miał być namalowany obraz ukazujący to 

zjawisko,  składał by się z dwu obrazów. Jednocześnie 
ukazanie człowieka np. idącego ulicą, wykonującego jakąś 
czynność ale z jednoczesnym łączeniem się jego myśli, 
uczuć z Tamtą Przestrzenią. On jest jednocześnie tu i tam. 
A obok są Energie, Postacie będące uczestnikami  takiego 
połączenia. To są Energie opiekuńcze, zaprzyjaźnione 
z tym człowiekiem.

W przypadku Energii, która nie posiada ciała ma-
terialnego, byłoby to jasnym kanałem płynięcie do góry. 
W górze byłyby Postacie, które czekają…

Wniebowstąpienie to nazwa połączenia specyficznego 
rodzaju, ukoronowanie osiągnięć danej Postaci. Nie ma 
możliwości, by tego rodzaju połączenia dokonywały się 
przez przypadek. To jest uszanowanie, ukoronowanie 
rozwoju – rozświetlenie danej osobowości.

Ci, którzy umieją łączyć się podczas życia z Tamtymi 
Przestrzeniami, odczuwają wewnętrzny uśmiech. Ci, którzy 
po odejściu z ciała materialnego, wracają do swojego 
Domu, też mają w sobie ogrom radości. I to jest właśnie 
ten wielki sukces Energii, że może świecić całością siebie, 
radością Istnienia.                                                                 ■
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Zamiast powszechnie używanego terminu AURA,  
w przekazach mówi się o POLU ENERGETYCZNYM,  
o Energii istniejącej w każdej rzeczy, osobie. Bez Energii 
po prostu nic nie funkcjonuje! Jak należy rozumieć termin 
Energia?

– to struktura utworzona przez Myśli i Uczucia, które 
cały czas są we wzajemnej interakcji, poszukują inspiracji, 
dążą do zbudowania siebie na coraz doskonalszą strukturę, 
są w ciągłym ruchu

– ta struktura zbudowana jest z niezliczonej ilość 
cząsteczek, wirów, będących w ciągłej ze sobą komunikacji

–  siła takiej Energii wynika z osiąganej przez te wiry, 
cząstki zgodnej współpracy, której jednym z warunków jest 
ich jedno-kierunkowość, brak dysonansów wzajemnych np. 
wynikających z różnego funkcjonowania poszczególnych 
cząstek

– ta struktura utworzona przez Myśli i Uczucia ma  
zakodowane w sobie swe dotychczasowe doświadczenia 
oraz cel swojego aktualnego i przyszłego funkcjonowania

– każda Energia łączy się na pewien czas lub na 
zawsze z innymi Energiami

– połączenie na pewien czas dotyczy np. materii, 
dla której Energia nawet odcina się od pamiętania 
dotychczasowych swoich osiągnięć, aby w relacji z materią   
odkryć, zbudować w sobie swój nowy potencjał

– nikt i nic nie zmusić Energii do zmiany obranej 
przez siebie wizji siebie, może to zrobić tylko ONA swoją 
wolną wolą

– zmieniając się Energia emanuje z siebie inne fale, 
częstotliwości, są one odbierane jako zmiana jej barw i siły 
wibracji

– w strukturze Energii cały czas dokonuje się 
edukacja, proces zmian, poszukiwanie wiedzy coraz 
bardziej zbliżonej do prawdy.

– Energia to Osobowość, struktura myśląca, 
odczuwająca, reagująca, nawiązująca komunikację  
z innymi, nie tylko komunikację poznaną przez ludzi.

– Energia jest w stałym procesie wzmacniania siebie, 
oczyszczania, budowania albo niwelowania komunikacji  

z innymi, scalania się wewnętrznego, budowania splecenia 
z innymi

– Energia nie traci swojego potencjału nawet wtedy, 
gdy jest wysyłana na ogromne odległości

– Pole Energetyczne jest wieczne, zmienia tylko 
miejsce swojego pobytu, relacje z innymi

– młodość czy starość Energii zależne są od ilości 
posiadanych przez nią wewnętrznych obciążeń

– obciążeniami dla Pola Energetycznego są: 
chaos istniejący w jego częściach składowych, walka, 
zaprzeczenia, bycie zakodowanym, zdominowanym przez 
inne Pole Energetyczne, nie korzystanie z posiadanych 
połączeń, nie uruchamianie mechanizmów dystansowania 
się od tego, z czym się aktualnie konfrontuje, również próby  
wspierania innych

– struktura nazywana Polem Energetycznym może 
być postrzegana jako Biała, gdy posiada stan wewnętrznej 
doskonałości

– Energią Dodatnią nazywa się tą, która wpływa 
pozytywnie na swoje otoczenie

– Energią Młodą jest struktura cały czas podejmująca  
wyzwania, posiadająca lekkość mimo wielości i ciężaru 
doświadczeń

– Energią Przezroczystą jest struktura posiadająca 
doskonały przepływ informacji, bezgraniczne połączenia, 
nie uwypuklająca niczego z siebie, posiadająca Stan 
Jedności, jej wszystkie składowe funkcjonują szybko, 
bezbłędnie, posiadają jednakową częstotliwość, nie-
wyobrażalne wręcz zespolenie, brak sprzeczności. To 
wręcz instytucja doskonała jeśli chodzi o komunikację, 
realizację celów, szybkość znajdowania recept na wszelkie 
wyzwania, całkowicie czerpie ze swojej Głębi itp.

– płynięciem Energii nazywa się jej wiecznie 
wykonywaną pracę konfrontowania, łączenia, niwelowania, 
wzmacniania, poznawania.

– Energia funkcjonuje jako dźwięk, wibracja, fala 
promienista i wirowa.

■

Energia – ten wyraz 
nie jest zarezerwowany 

tylko dla prądu!



Myśliciel, nr 1 |    9

Sugestie na sierpień 2014
Wodnik 

21.1 – 19.02
Masz więcej, niż myślisz. Będziesz 
mieć więcej, niż pragniesz.

Ryba
20.2 – 20.03

Serdeczność okazana innym,bardziej 
się opłaca, niż powstrzymywanie się 
od niej.

Baran
21.3 – 20.04

Smucenie się to najgorszy z Twoich  
możliwych pomysłów.

Byk
21.4 – 20.05

Dziękuj też sobie, nie skupiaj się tylko 
na wdzięczności do  innych.

Bliźnięta 
21.5 – 21.06

Sen podpowiada, ale nie nakazuje.

Rak
22.6 – 22.07

Nie dziw się światu. Dziw się temu, co 
robisz wbrew sobie.

Lew
23.7 – 23.08

Oczekiwanie na cud jest 
oszukiwaniem siebie.

Panna
24.8 – 23.09

Kochaj to, co przychodzi 
niespodziewanie.

Waga 
24.9 – 23.10

Mów, nie milcz – będzie Ci łatwiej“

Skorpion
24.10 – 22.11

Postaw na przyjaźń, przyniesie 
więcej owoców, niż myślisz.

Strzelec
23.11 -21.12

Masz przed sobą dobre perspektywy, 
nie przegap ich.

Koziorożec
22.12 – 20.01

Tworzenie to wypełnianie wszel-
kiej pustki i przeciwdziałanie jej.
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             Używała pseudonimów  
    A.P., Agni P., Agnieszka 
     P., Wysocka A… Urodziła 
         się 16 grudnia 1888 roku  
                   w na terenie obecnej Ostrawy. 
       W dzieciństwie ciężko zacho- 
    rowała, zapadła w dwudniową 
              śpiączkę.

       Po tym zdarzeniu często „zamyślała 
się”, traciła kontakt z rzeczywistością. Miała łatwość 
nawiązywania kontaktu ze światem duchowym. Zaczęła 
pomagać chorym, stosując bioenergoterapię i zioła. 
Szybko stała się znaną osobą. Została poddana badaniom 
na uniwersytecie w Pradze, które potwierdziły jej medialne 
zdolności.

Po rozstaniu z pierwszym mężem, wyszła ponownie za 
mąż i zamieszkała w Wiśle. Urodziła 4 dzieci. Willa w której 
zamieszkała w Wiśle nazywała się Sfinks. Przez wielu 
miejscowych uznawana była za czarownicę. W 1929 roku  
w Wiśle zamieszkał również inny znany ezoteryk Jan 
Hadyna, który wydawał Miesięcznik Wiedzy Duchowej 
„Hejnał”. Przekazał jej prowadzenie jego pod koniec 1933 
roku. Miesięcznik publikował artykuły poświęcone zjawiskom 
paranormalnym, leczeniu ziołami. Agnieszka Pilchowa 
udzielała ludziom porad – mówiła o zanieczyszczeniach 
występujących w ich aurach, zalecała jako lekarstwo sen 
oraz przebywanie na łonie natury.

 Pierwszą książkę wydała w 1926 roku pt. „Życie na 
ziemi i w zaświecie czyli wędrówka dusz”. Otrzymała za 
nią podziękowanie od marszałka Józefa Piłsudskiego! 
Jej kolejna książka ukazała się w 1933 roku „Spojrzenie 
w przyszłość”. Podziękowanie za nią otrzymała od 
prezydenta Czechosłowacji Tomasza G. Masaryka. Za 
wydaną dwutomową powieść okultystyczną „Zmora” (1932) 
i „Umarli mówią” (1933) dziękował jej prezydenta Ignacy  
Mościcki. Drukiem ukazały się również jej „Pamiętniki 
jasnowidzącej” (Wisła 1930) i „Jasnowidzenie” (Wisła 
1935). Przypisuje się jej autorstwo słynnej przepowiedni 
Tęgoborzy opublikowanej w marcu 1939 roku. Zawarta 
w niej przepowiednia losów II wojny światowej oraz wyboru 
Polaka na papieża wywołała wtedy sensację

Leczyła też na odległość. Jej pacjentem był sam 
marszałek J. Piłsudski, który bardzo interesował się 
ezoteryką. Leczyła ziołami, odpowiednią dietą, wnikała 
w przeszłe zdarzenia z życia pacjenta, szukając przyczyn  
chorób. Rozgłos uzyskała dzięki audycjom radiowym. 
Przepowiadała zakończenie wojny w Europie, wybuch 
bomby atomowej w Japonii. Jej córka wspominała,  że 
w czasie wojny Pilchowa nagle przerywała to, co robiła, 

zamykała oczy i mówiła: Iksiński tu jest, właśnie zmarł, 
podawała okoliczności śmierci i miejsca, w którym 
znajdowało się ciało… W czasie wojny redakcja „Hejnału” 
została zlikwidowana przez Niemców, a dorobek literacki 
zniszczony. Agnieszka Pilchowa z mężem została 
aresztowana w 1943 r. Przewieziono ich najpierw do 
Cieszyna, potem do Mysłowic. W kwietniu 1944 r. ją 
wywieziono do obozu koncentracyjnego w Ravensbruck, 
jego do obozu Sachsenhausen. Mąż po przesłuchaniu 
mógł zostać zwolniony, ale nie opuścił żony, poszedł z nią 
do więzienia. Przeżył wojnę. Agnieszka Pilchowa została 
rozstrzelana w obozie Ravensbruck w lutym 1945 r. Po 
wojnie dwoje z jej dzieci wyjechało do Brazylii, inna córka 
wyszła za mąż za pastora w Wiśle, najmłodsza zamieszkała 
w Warszawie.

Jej mąż Jan Pilch zmarł w 1976 roku, „Sfinks” został 
sprzedany na dom wypoczynkowy

Fragment z jej pamiętników:
Ze zdolnościami jasnowidzenia jakie posiadam, 

przyszłam już na ten świat. Gdy mam spojrzeć w świat 
ducha nie potrzebuję zapadać w trans, czy tez używać 
jakichś środków pomocniczych. Z początku przymykałam 
oczy (…) potem już i przymykanie oczu zaczęło być 
zbyteczne.

Z pamiętnika jej męża, Jana Pilcha:
Naturalnie miała też i przeciwników, nieraz bardzo 

nieprzejednanych, szczególnie wśród tych, którym nie 
chciała radzić i pomagać w różnej, brudnej i nieuczciwej 
robocie. Inną, wrogo do niej nastawioną grupą ludzi byli 
spirytyści z Radwanic k. Ostrawy. Dążyli oni do rozwinięcia 
u siebie jasnowidzenia, a ponieważ widzieli, że nie 
dorównają Agnieszce, więc stąd podstawianie jej nóg na 
każdym kroku i szerzenie o niej ujemnej opinii. To też było 
do pewnego stopnia przyczyną, że w 1920 roku opuściła na 
stałe Czechosłowację i przeniosła się do Polski.

Książkę biograficzną o Agnieszce Pilchowej napisał 
Stanisław Hadyna – „Przez okna czasu”. Był zało-
życielem Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”. Poznał ją jako 
dziesięcioletni chłopak. Jego stryjem był Jan Hadyna 
(1889 – 1971), sąsiad Agnieszki Pilchowej, sekretarz 
Towarzystwa Metafizycznego w Krakowie, propagator 
wiedzy ezoterycznej w Polsce, do roku 1934 redaktor 
i wydawca “Biblioteki Wiedzy Duchowej”, w 1934 roku 
założył i redagował miesięcznik „Wiedza Duchowa”, 
przemianowany później na „Lotos”.

Niektórzy sugerują, że Wisłę można uznać za pierwszy 
ośrodek ezoteryczny w Polsce…

■

Polski channeling.

Agnieszka Pilchowa 
(16 grudnia 1888 – 4 stycznia 1945)
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„Zmieniła się sytuacja…
Nauczyciele Ludzi, Mistrzowie (mówię o Postaciach Świata Ducha) 

robią wszystko, by Człowiek osiągnął w sobie taki poziom Rozświetlenia, 
który umożliwia stanie się przede wszystkim dla siebie Mistrzem  
i Nauczycielem. (…)

W ogromnej Krainie Istnienia, w której JESTEŚMY wszyscy,
co możesz zrobi dla bliskich? Możesz stać się Światłem, które 

oświetla Ich Życie. Możesz stać się Mistrzem, który Im mówi, że 
będzie dobrze, że dadzą sobie radę, że przyjdą chwile szczęśliwe i jak 
je przywołać. Na tym polega bycie Mistrzem – nie na tym, by uczynić 
coś za Kogoś…

Mistrz utrzymuje Energię Nadziei, pilnuje tego Ogniska (…). Mistrz 
wciąż jest nośnikiem i przekaźnikiem Energii, która wzmacnia Prawdę 
Człowieka o sobie i Świecie (…). Czy na tym kończy się rola Mistrza 
we współczesnym Świecie? Nie. (…)

Przyszłość, przed której drzwiami stoimy w Jedności uczynionej, 
mozołem tylu Ser, tylu Ludzi… Musi być zwyciężeniem!”

( str. 295 – 296)

Ludzie mieli rację mówią, że istnieją Dwa różne Światy rów-
nocześnie. Jest Świat Tu, którego, gdy wyciągniesz rękę, możesz 
dotknąć… Istnieje Świat, zawsze Istniał, którego dotykała nie ręka, ale 
Ludzkie Serce. To Świat Wrażliwości, Świat Uczuć, Świat Subtelności, 
które suną tak, jak Mgła nad wodą… (…)

Ludzie zawsze wiedzieli, że należą do Tamtego Świata, którego 
tylko subtelność Ich mogła dotknąć, który rodził się wciąż i odkrywany 
był wiąż przez Nich jak Prawda na nowo. Zawsze czuli, że im większa 
jest łączność Ich z tym Innym Światem, tym stają się przez to lepsi, 
piękniejsi i mądrzejsi. (…)

(str. 191)
„Wszystkie problemy wynikają z braku Wewnętrznej 

Jedności… Bez względu na posiadany system wartości, 
wizję siebie w przyszłości, wyobrażenia i w Sercu koleje losu, 
funkcjonowanie z Tobą powiązanych Ludzi, najważniejsza 
jest Twoja Wewnętrzna Jedność…”

(str. 121)                                                                       ■

Fragmenty z książki 

„Rozświetlenie”
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Nagrania z internetowego kursu Elżbiety 
Nowalskiej pt.

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

Polecamy:

Nagranie kursu internetowego
 „Jak się nie starzeć”
Cena - 25 zł.

Płytę z oryginalnymi nagraniami przekazów 
odebranych podczas warsztatów na Rodos
pt. Wyprawy Duchowe Rodos”
 Cena - 25 zł.

www.nowalska.pl 
na tej stronie znajdziesz informacje o działalności, projektach oraz wydanych pozycjach przez Elżbietę Nowalską.

Czytaj!


