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Kolejny rok będzie niebawem 
poza nami… To nie jest powód 
do smutku, raczej do radości, że 
JESTEŚMY, że życie trwa, że nie 
załamaliśmy się definitywnie, że 
umiemy nadal wzbogacać swój 
potencjał energetyczny!

Wskazana jest jednak refleksja 
głęboka, nie powierzchowna 
– jakie jest każdego z nas miejsce 
w zmieniającej się rzeczywistości? 
Chcemy przecież nadal BYĆ, 
nie załamywać się pod naporem 
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chaosu, sprzeczności, skutecznie dbać o siebie – nie tylko o ciało, byt, również o kondycję swojego 
pola energetycznego, jego jakość.

Interesujemy się tym, czego nie widać gołym okiem, czyli niematerią. Czujemy, wiemy, że 
w niej znajduje się to, czego ludzie zawsze szukali, o czym zawsze marzyli – siła, mądrość, 
wiedza adekwatna do aktualnej sytuacji i ta, dzięki której MOŻNA lepiej, mądrzej budować siebie, 
swoją rzeczywistość.

Zawsze ludzie opisywali życie, jako proces konfrontowania się dobrego z tym złym… Dziś 
mówimy inaczej, to proces niwelowania słabości, niewiedzy, nieprawdy, niesprawiedliwości, 
budowania GODNEGO ze sobą bycia. Najpierw musi się to nam udać w NAS. Dlatego słuchamy, 
co o nas, ludziach, naszym życiu mówią Osobowości znajdujące się poza materią, poza naszym 
wymiarem Istnienia. Chcemy z Ich punktu widzenia brać to, co pomoże nam nie przegrać, nie 
zniechęcić się w budowaniu siebie i ziemskiej przestrzeni życia. Dlatego też:

Opowiedzieli nam o „Prawdzie odkrywanej na nowo”, jak wygląda „Ziemia w oczach 
Zaświatów”, na czym polega nasza „Opowieść o przemienianiu się”, zadali pytanie czy powinny 
dotyczyć nas „Zakazane poglądy?”, podpowiedzieli, co możemy zrobić „Zanim przyjdzie 
jutro”, opisali naszą nową „Epokę serca”, 
wytłumaczyli na czym polega „Być zawsze”, 
kto jest „Przyjacielem świata”, wskazali na 
znaczenie w nas „Siły wibracji”, zachęcali do 
niepozostawania na „Przystankach życia”, 
odkryli przed nami „Tajemnice Świata Energii”, 
wytłumaczyli, co to jest „Złota Nić”, dlaczego 
rozwój następuje „Gdy dotykasz Nieba”, na 
czym polega „Rozświetlenie” wewnętrzne, 
dlaczego podczas życia ważny jest „Powrót 
do domu” i niezapominanie „O miłości Nieba 
i Ziemi”, czym jest nasz „Eliksir szczęścia”, 
napisali, jak budować w sobie „Jedność” 
i odnajdywać nowe dla siebie perspektywy 
„Poza schematami” naszej rzeczywistości…

A my? Coraz bardziej wierzymy w siebie, 
w sens swojego życia, planujemy swoją 
przyszłość i na dokładkę wiemy, jak te plany 
zrealizować! Skutecznej kontynuacji swoich 
zamierzeń życzę Wam w 2016 roku! 

Elżbieta Nowalska
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Nie powinno się z tym czekać aż do końca roku. Istotne jest na bieżąco wiedzieć, co się robi, 
co z tego wynika, do czego można dojść dzięki swoim poczynaniom. Oczywiście, pod koniec roku,  
ludziom zbiera się bardziej na takie refleksje. 

Na czym polega planowanie przyszłości? Zaczyna się od refleksji,jaka jest nasza 
teraźniejszość. 

Właśnie zakończył się kurs internetowy – Twórz swój Kodeks Wewnętrzny. 
Mowa była w nim o Prawach Godności Istnienia. Były one tłem, przyczynkiem do tego, by 
pomyśleć o sobie, swojej teraźniejszości i zadać sobie pytanie, co z takiej a nie innej energii, 
struktury, wibracji w przyszłości może wyniknąć. 

Jesteśmy wychowani tak, by głownie skupiać się na tym, co aktualnie się dzieje, a gdy już 
zastanawiamy się, co może zdarzyć się w przyszłości, wielu mówi, że jest to z góry zaplanowany 
harmonogram. Namawiani jednak jesteśmy do odwrotnego myślenia – zrozumienia, co z jakiej 
energii może się urodzić, zadziać, a co powstać z niej po prostu nie umie, nie może.

Refleksja o dniu dzisiejszym to refleksja – na czym bazowałam, co zrobiłam, co mi się udało 
a co nie, czy jestem z tym szczęśliwa? Na bazie tej wiedzy, planuje się przyszłość.

Planowanie przyszłości, kreowanie jej to budowanie swojego systemu myślowego 
i uczuciowego, który gwarantuje jej dobre perspektywy. W zależności od tego, jaki on 
będzie,  czeka nas sukces, albo porażka.

Każdy jest pewną przestrzenią, pewnym systemem uczuciowo – myślowym, który nie 
funkcjonuje w próżni, posiada połączenia, określone możliwości wewnętrzne, które decydują 
o prawdopodobieństwie, że coś się stanie, lub nie.

Zatem, kreowanie przyszłości to wzmacnianie i powiększanie prawdopodobieństwa 
stawania się rzeczy, zjawisk na których nam zależy.

Wiemy, że procedura ma taką kolejność – najpierw jest energia, potem staje się z niej konkret. 
Jeżeli w ten sposób pomyślimy o sobie, życiu, współczesności to pojawia się natychmiast 
odpowiedź na pytanie – dlaczego teraz panuje w ludziach, we współczesnym świecie chaos? 
Był zapowiadany wiele lat temu – jest po prostu wynikiem pewnej procedury energetycznej. 
Zbyt wiele rzeczy domaga się oczyszczenia, uporządkowania. Energia zabrudzona fałszem,    ➢ 



Myśliciel, nr 13 |    4

←        sprzecznościami  zawsze dąży do samooczyszczenia – w skali mikro i makro dokonuje  
się to poprzez uwidocznienie w niej tego, co przeszkadza jej rozwojowi. Potem trzeba przejść do 
działania!

Właśnie wtedy, gdy ten chaos jest widoczny, odczuwany, należy nasilać budowanie 
uporządkowanego pola energetycznego oraz drogi energetycznej, która nas poprowadzi 
w zadowalającą przyszłość. Gdy ma się w sobie nadmiar znaków zapytania, warto przemyśleć 
siebie na bazie systemu wartości, pod którym możemy podpisać się „rękami i nogami”.

To jest ważny temat dla każdego człowieka – budowanie siebie w relacji z przyszłością. 
Oczywiście, wszyscy funkcjonujemy na różnych pasmach energetycznych i w zależności od tego, 
jaka energia jest w Nas, jaką operujemy, takie będziemy mieli jej efekty. 

Żyjemy w czasach specyficznych, w czasach przemiany energetycznej, transformacji. Tak się 
zdarzyło, zapewne tego chcieliśmy. Wciąż cel jest ten sam – wygrać.

Co to jest wygrana w życiu? To tak 
funkcjonować, żyć, by system chaosu nas nie 
zniszczył, nie wchłonął żaden wir destrukcji, 
umieć bez względu na wszystko, co dzisiaj 
się dzieje, co stanowi nas, nasze ciało, pole 
energetyczne, kreować doskonalszą wizję 
siebie, nie przestawać emitować z siebie 
energii, którą wciąz stosuje się do budowała  
dalszych lat realizowania siebie.

Gdy przestajemy to robić,nasz system zaczyna 
źle pracować. Mówi się, że wielu się załamuje…
Kreowana bywa wizja totalnego przegrywania 
człowieka – umierają, chorują, rozpadają się 
relacje, ludzie okazują się w uczuciach nie 
wiarygodni itp. Można odnieść wrażenie, że 
następuje jakiś pomór energetyczny! Jeżeli nie 
chcemy być w takim „pomorze energetycznym” 
trzeba poznawać, obserwować siebie, pamiętać, 
że od uśmiechu wewnętrznego, lekkości 
wewnętrznej tak wiele zależy. Wygrać to mieć 
mądre patrzenie na siebie, rzeczywistość, ludzi. 

Rozwój to budowanie w sobie coraz lepiej funkcjonującego systemu energetycznego, którym 
jesteśmy i w którym jesteśmy… Jak?

Trzeba myśleć o tym, co się w nas dzieje, reagować na smutki, bronić się przed czarnowidztwem 
w stosunku do siebie i życia, nie pozwalać, by „wrzucano” w nas wszystkie nieszczęścia tego 
świata, nie pozwalać sobie na wierzenie, że nasz system nie wytrzyma naporu energii świata 
zewnętrznego, ba, nawet tej, która w nas się tworzy. To jest po prostu odpowiedzialność każdego 
za siebie. 

Przyszłości nie buduje się ze smutku, w chaosie. Ją się kreuje w spokoju wewnętrznym, bardzo 
pozytywnym nastawieniu do siebie, życia bez względu na to, jak ono do tej pory wyglądało. Należy 
stale wysyłać w przyszłość energię o odpowiedniej wibracji i kolorystyce. Jaką jest ta odpowiednia 
wibracja i kolorystyka? Pada hasło: energia biało-złoto-srebrna, czyli spokojna, majestatyczna, 
nie wartościująca, zawsze znajdująca to, co jest jej potrzebne, spokojnie oczekująca dotarcia do 
struktur, których potrzebuje.                                                                                                           ➢
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←           Przede wszystkim trzeba pamiętać, że przyszłość to My, każdy z NAS, istnienie  
każdej cząstki naszych myśli i uczuć, również ciała

Nie można wątpić w swoją przyszłość. Nie wolno myśleć, że ona nie jest już dla nas, że 
życie płynie obok, że nie stanie się nic miłego. Gdy nie umiemy siebie zobaczyć w przyszłości, 
jako uśmiechniętej, zdrowej osoby, gdy w przyszłości dopatrujemy się tylko pewnych skał 
energetycznych, które polecą na nas jak lawina, to jak nasza przyszłość może być pozytywna?

Czy wygra w nas świadomość siebie, poczucie własnej siły, PRAWA do Istnienia opisanego 
Prawami Godności Istnienia? Rozwój świadomości, rozwój duchowy to uświadamianie sobie 
siebie właśnie w takiej tonacji. Więc, rozwijaliśmy się przez lata, mamy dzisiaj efekty swojego 
rozwoju. Będziemy je mieli też w przyszłości – dla niej dziś tworzymy nową energię.

Pada sugestia – nie pozwól człowieku, by zewnętrzny świat organizował Ciebie, Twoje życie, 
w sprzeczności z Tobą. Twoja rzeczywistość ma różne pomysły na Twój temat, rożne wizje, jak ma 
ten świat wyglądać. Nie pozwól, by system, którym jesteś, źle funkcjonował tylko z tego powodu, 
że ktoś wymyśla obce w stosunku do Ciebie teorie.

Kiedy wzrasta prawdopodobieństwo stania się tego, na co czekamy – dobrego, 
pozytywnego? Gdy człowiek ciągle niemal wygrzebuje się z własnych naleciałości myślowych 
i uczuciowych, dba o swoją wewnętrzną jedność, wzmacnia swoje pole energetyczne, oczyszcza 
jego relacje ze światem zewnętrznym.

Prawdopodobieństwo tego, co nam zdarzy się w przyszłości, absolutnie zależy od tego, 
co dzisiaj mamy w swoim polu energetycznym.

Kończący się Rok 2015 Energie nazwały – rokiem milczącej zmiany. Co się dokonało poza tym, 
co widzieliśmy w mediach, na wyciągnięcie ręki? Dokonała się zmiana w ludziach, widać ją w ich 
energii. Ludzie przebudzają się, zaczynają głosić Godne teorie, wierzyć, że są w stanie kreować 
rzeczywistość, oni mimo przeciwności, poczuli siebie, odkryli w sobie piękne stany wewnętrzne 
myślowe, uczuciowe, zrozumieli, że można wyjść poza ograniczniki, które ten świat zbudował. 
Zrozumieli również, że to oni są odpowiedzialni za siebie, biorą więc sprawy w swoje ręce. Im 
bardziej to robią, im lepiej im to wychodzi, tym bardziej chcą budować nowy świat, szukają metod 
innego, niestandardowego podejścia do siebie, leczenia, wiedzy…

Co chce od Nas Istnienie, życie, ten system, ONI wszyscy ponad nami? Ten system chce 
rozwoju, nowej energii, doskonałości, trwania – tak jak nasz organizm, nasze pole energetyczne. 
Nie ma w nas zakodowanej żadnej katastrofy! Uczymy się możności, siły wewnętrznej!

Jeśli zatankuję ileś paliwa do samochodu, to przejadę dzięki temu ileś kilometrów - tyle, 
na ile starczy mi paliwa. My siebie, swoje pole energetyczne, ten system ciągle zasilamy 
potrzebnym jemu paliwem - chodzi o doładowanie energetyczne. To doładowanie mamy z siebie, 
z produkcji wewnętrznej, również z przestrzeni 
zewnętrznej: ziemi, wszechświata. 

Uczymy się tego doładowania! Postawmy 
na kreowanie swojego uporządkowanego pola 
energetycznego, pozytywnego nastawienia do  
siebie, ludzi, świata. Dbajmy o kontakty, relacje 
ze źródłami pozytywnej dla nas energii. Nie 
dajmy się kodować negatywnościami! Wtedy, 
zwiększymy prawdopodobieństwo spełnienia 
się naszych upragnionych wizji przyszłości.

Z jakiego powodu przyszłość ma być inna, 
niż chcemy?

Fragmenty wykładu E. Nowalskiej na 
spotkaniu autorskim w Warszawie 

16.12.2015.r
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Odbudujesz zaufanie do siebie, 
bardziej zaczniesz słuchać się tego, 
co naprawdę stanowi Ciebie – swoich 
myśli i uczuć. Ważne stanie się dla 

Ciebie budowanie własnego zdania i wyrażanie jego. To nie będzie 
upartość, raczej realizowanie życia po swojemu, w zgodzie ze 
sobą. Nie bój się problemów ze zdrowiem, dasz sobie z nimi radę. 
Skup się jednak na zmianie przyzwyczajeń żywieniowych, słuchaj 
swojego organizmu, obserwuj jego reakcje na to, co jesz. Poznasz 
kilka bardzo ciekawych osób – zaufaj im.

Koncentruj się na sprawach związa-
nych z Twoją egzystencją. To dobry 
rok na ważne decyzje w tej sprawie. 
Zasiedzenie w jednym miejscu 

zawowdowym nic przyniesie Ci niczego dobrego. Stać Ciebie na   
więcej. Dzięki temu, wejdziesz w nowe przestrzenie towarzyskie,  
przekonasz się, jakie masz jeszcze dotąd nie wykorzystane w sobie 
możliwości…

Masz przed sobą rok owocnych decyzji, 
częstego odnoszenia wrażenia, że 
bardziej obserwujesz świat, niż w nim 
uczestniczysz. Pozwól sobie na takie 

refleksje, ale nie zapominaj, że zbierasz teraz pozytywne plony 
swojej dotychczasowej aktywności. Pora zaplanować coś nowego…

Największym Twoim wrogiem jest 
smutny, apatyczny sposób widzenia 
siebie i świata. Kolejny rok zrobi 
z tym porządek. Zatem, pojawiać 

się będą sytuacje, zdarzenia burzące Twoją konstrukcję myślową 
i uczuciową. Witaj je z zadowoleniem pamiętając, że wszystko  
dzieje się dla Twojego dobra. Oczywiście, możesz już teraz 
ustosunkować się do swojego wroga.

Wciąż szukasz powodów, by siebie 
przekonać, że jest źle, że jesteś  osobą  
krzywdzoną przez rzeczywistość. 
To błędna droga. W przyszłym roku 

uświadomisz to sobie. Nowy rok pomoże Ci wejść w inną tonację 
– docenisz tych, którzy są z Tobą, wspierają Ciebie. Uświadomisz 
sobie, że świat niczemu nie jest winien, tylko Twoje zasłanianie  
się poczuciem ogólnie doznawanej od niego krzywdy.

Czeka Ciebie rok spokojnego życia.  
Nawet, trudne sytuacje, wyzwania, 
będą miały tendencje do samego 
się rozwiązywania. Ale, nie daj uśpić 

swojej czujności. Mimo tego spokojnego czasu, postaraj się 
wyznaczyć sobie nowy cel, zrób wszystko, by dobrze się do 
jego realizacji przygotować.

Panna
23.08 – 22.09

Lew
23.07 – 22.08

Rak
21.06 – 22.07

Bliźnięta
21.05 – 20.06

Byk
20.04 – 20.05

Baran
21.03 – 19.04



Myśliciel, nr 13 |    7

Nie martw się o swoją przyszłość, 
raczej staraj się wzmacniać w sobie jej 
pozytywne wizje. Przyszły rok będzie 
Ci wciąż, w różny sposób, zadawał na 

ten temat pytania. Konsekwentne dążenie do realizacji tego, czego 
pragniesz dla siebie, będzie na nie najlepszą odpowiedzią. Nie 
odrzucaj propozycji, które otrzymasz, nie odcinaj się od ludzi, którzy 
będą chcieli mobilizować Ciebie do wprowadzania zmian w swoim 
życiu.

Przyszły rok da Ci wszystko, ale 
nastroje będą zmieniały się jak w kalej-
doskopie. Najważniejsze, uznaj, że taka 
różnorodność jest z jakiegoś powodu 

wskazana dla Ciebie. Akceptuj to, co nowy rok przyniesie ale cały 
czas nie pozwalaj, by wybił Ciebie z właściwej dla Ciebie tonacji. To 
okaże się łatwe! Po prostu bądź sobą – na wszystko reaguj tak, jak 
podpowie Ci rozum i serce. To będzie dla Ciebie bardzo szczęśliwy 
rok.

Masz wrażenie, że siłujesz się 
z rzeczywistością – raz Ty wygrywasz, 
raz ona. Nowy rok to zdecydowanie 
Twoja wygrana. Nawet nie musisz się 

specjalnie starać, by tak było. Po prostu poprzednie lata bardzo 
Ciebie wzmocniły. Teraz zbierzesz tego plony. Masz dobre 
perspektywy na poprawienie swoich warunków bytowych.

To Twój rok! Przekona Ciebie, że 
możesz skutecznie realizować zamie-
rzenia, które jeszcze do tej pory 
wydawały Ci się niezbyt realne. Czeka 

Ciebie rok miłych niespodzianek i związanych z nimi emocji. Mimo 
wszystko, wciąż będziesz niedowierzać, że dzieje się to,co się 
dzieje.

Nowy rok upłynie Ci pod znakiem 
spraw rodzinnych. Okażą się ważne, 
absorbujące czas. Pojawi się potrzeba 
zweryfikowania swojego podejścia do 

osób bliskich, naprawienia relacji rodzinnych. To również dobry czas 
na odświeżenie uczuć w związku lub wejście w bardzo silny związek 
uczuciowy. Problemy zawodowe okażą się zbyt przesadzone…

Nie każdy ma w sobie wystarczająco 
dużo siły, by unieść tak wiele. Dojdziesz 
do wniosku, że trzeba zweryfikować 
ogrom wyzwań, które chcesz zrea-

lizować. Doprowadzi to Ciebie do zupełnie nowych pomysłów na 
siebie i swoje życie. Zrealizujesz je bez problemu. To będzie rok 
fundamentalnych zmian w Twoim życiu.

Ryby
20.02 – 20.03

Wodnik
21.01 – 19.02

Koziorożec
22.12 – 20.01

Strzelec
22.11 – 21.12

Skorpion
24.10 – 21.11

Waga
23.09 – 23.10
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