
 1 

 
NIEBO  
 
Z  
 
HATHORAMI 
 
 
 
Część Pierwsza i Druga  
 
 
NIEBO 
 Z  
HATHORAMI 
 



 2 

 

 
 
 
Lia – Ariël Hermans 
 

Niebo z Hathorami 
Tłumaczenie: Asya Leszczyńska  
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Część Pierwsza  
 
 
 
 
Niebo z Hathorami 
 
Wstęp  
 
Kim są Hathorowie? 
 
 
 

Hathorowie żyli tysiące lat temu na naszej planecie Ziemia. Od niepamiętnych 
czasów utrzymują stan pełnych miłości istot, które swoją obecnością gościły 
również na innych planetach. Ponieważ żyli już na naszej Ziemi, są obeznani 
z energią trzeciego wymiaru, wolnej woli, dualnością, czasem liniowym etc. 
Podczas pobytu na Gai, Hathorowie mieli bardzo bliskie więzy ze swymi 
braćmi i siostrami z innych galaktyk. 
 
W czasie swojego ziemskiego pobytu stworzyli przede wszystkim żeńską 
społeczność z matriarchalnymi zasadami, żyjąc na wysokim poziomie miłości, 
pokoju i współczucia. Poza tym, byli mocno związani z Boginią płodności i 
miłości nazywaną: Hathor. Używając swoich ciał jako kanałów, sprawiali, iż na 
naszą Ziemię spływała żeńską energia bogini. Energia ta tworzyła pokój, 
miłość i wielką empatię w całej społeczności. 
 
Hathorowie interesowali się rytuałami płodności, gdzie seksualność grała 
dużą rolę jako boska twórcza moc. Również zdawali sobie sprawę z tego, jak 
bardzo ważne są wibracje muzyki oraz wiedzieli w jaki sposób działa 
lecznicza moc dźwięków i kolorów, używając tych metod, utrzymywali całą 
społeczność w doskonałym zdrowiu. 
 
Hathorowie mieli własny, specyficzny wygląd. Byli bardzo wysokimi istotami, 
ich szerokie głowy cechowały się spiczastymi i dużymi uszami. 
 
Gdy w Egipcie przejęli władzę faraonowie, ponownie nastąpiło patriarchalne 
zarządzanie społecznością. Hathorowie nigdy nie byli przez Egipcjan 
zaakceptowani jako wysoko rozwinięte istoty. Tymczasem, oni już tysiące lat 
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temu wznieśli się do egzystencji wielowymiarowej i obecnie przebywają  m.in. 
na planecie Wenus. Po tym, gdy Hathorowie opuścili tę planetę, zostawili po 
sobie przepiękne kamienne posągi i budowle, które zostały niestety 
zniszczone. Te kamienne posągi i budowle były jedynym świadectwem ich 
kultury, a znajdowały się w okolicach Dendera w północnym Egipcie. W 
całości przetrwały tylko nieliczne posągi Hathorów, zaś cała reszta została 
pozbawiona głów. 
 
Choć Hathorowie nie są już fizycznie obecni na Ziemi, to jednak w dalszym 
ciągu są z Nią energetycznie związani. Jako Wzniesieni Mistrzowie, mają 
misję by służyć swoją pomocą i obecnością Ziemi, jak i jej mieszkańcom, we 
wzniesieniu do Nowej Rzeczywistości w wyższej częstotliwości. Robią to 
bardzo łagodnie i z miłością, nie wymuszając żadnego nacisku lub przymusu. 
Szukając kontaktu z nami, dzielą się swoimi własnymi doświadczeniami, które 
zdobyli podczas budowania Nowych Hologramów. Próbują nam również 
przekazać różne wskazówki odnośnie kroków, jakie powinniśmy wykonać w 
kierunku naszego własnego wzniesienia. Możemy się od Nich bardzo dużo 
nauczyć, jak również Oni poprzez ewolucję procesu Gai, wznoszą się na 
jeszcze wyższy szczebel w Wielkim Kosmicznym Planie Ewolucji. Ich wibracje 
miłości są bardzo silne, i gdy pracuje się z tymi Wielkimi istotami, to czuje się 
bardzo mocno tę czystą energię. 
 
Hathorowie wnieśli dźwięk i muzykę w nasze życie jako rytm tworzenia, 
twierdząc, że muzyka i dźwięk, zapewnią zjednoczenie nas wszystkich, 
jednocześnie pomagając stworzyć szybkie zmiany w całkowitym życiu w 
Jedności całej planety. Wszyscy wzrastamy w naszej ewolucji, by móc zrobić 
ważny krok naprzód wraz z naszą planetą Ziemią, a Ci Mistrzowie oferują 
swoją pomoc na tej drodze wzrastania. Pomoc ta opiera się na współczuciu 
oraz miłości i własnym doświadczeniu, którym to Oni chcą się z nami 
podzielić, dla naszego najwyższego dobra. 
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Niebo z Hathorami 
 
Przedmowa 
 
 
To było 10 Stycznia 2013 roku o 7 rano, byłam jeszcze w półśnie, kiedy 
Hathorowie przyszli do mnie z wizytą. Skontaktowali się ze mną przez bardzo 
mi znany i kochany głos. Czułam spokój i w głębi serca już wcześniej 
wiedziałam, że oni się pojawią. 
 
 Moje serce skoczyło z radości: Hathorowie! 
 
Cichy, spokojny głos zapytał mnie, czy znów poczułam potrzebę współpracy z 
nimi nad nową książką, którą miałabym napisać. Muszę przyznać, że już 
wcześniej oczekiwałam tego pytania od tych Wielkich Istot, lecz przez długie 
lata nie otrzymałam od nich żadnego nowego przekazu. Po napisaniu książki 
“ Healing met Hathors “, [Uzdrowienie z Hathorami – przyp. tłum.] Hathorowie 
coraz rzadziej kontaktowali się ze mną. Właściwie pogodziłam się już z tym 
faktem. Ostatnim razem, kiedy odwiedzali mnie, wspólnie kończyliśmy 
książkę “Healing met Hathors” w 2008 roku. To była niezwykła przygoda, jak i 
również czas wspaniałego, duchowego rozwoju dla mnie. A teraz znów 
usłyszałam ten sam głos, z prośbą z ich strony. Prawie natychmiast poczułam 
ciepło i radość w moim sercu. 
 
Głos wyraźnie dał mi do zrozumienia, że nasza współpraca będzie miała 
poważne konsekwencje dla mojego codziennego życia, ale to już wiedziałam 
z poprzedniej współpracy z Nimi. Wtedy musiałam przechodzić rożne życiowe 
doświadczenia, by ich słowa jak najlepiej zinterpretować i napisać.  
 
Gdy zapytałam ich o temat tejże książki, powiedzieli mi, że będzie o nauce 
radzenia sobie z Nową Energią na Gai. Gdy to usłyszałam, pojawiło się 
pytanie: Dlaczego dopiero teraz, a nie wcześniej przekazujecie te informacje? 
„Ponieważ po 21 grudniu 2012 nastała na Gai Nowa Energia”- usłyszałam. 
Dlaczego dopiero teraz? Przecież gdyby przyszli wcześniej z tą informacją, 
mogłabym zawczasu dać czytelnikom wiedzę Hathorów w tym temacie. I 
zanim ta książka zostanie ukończona, minie też trochę czasu. Dając mi 
odpowiedź uśmiechali się dobrotliwie, mówiąc, że wcześniej nie mogłam 
przewidzieć jak będzie po roku 2012. “Lecz wy potrafiliście to przewidzieć” - 
odpowiedziałam im. „Lieve, ty byś nie potrafiła zrozumieć naszych słów, 
gdybyśmy przekazali te informacje wcześniej, zanim na Gai powstała Nowa 
Energia”. Taka była ich odpowiedź. Rzeczywiście, czułam, że mieli rację. 
 
Gdy z nimi rozmawiałam, miałam uczucie, jakby siedzieli obok mnie. 
Zawarliśmy wspólnie następującą umowę: Najpierw będę musiała przeżyć i 
poczuć to, co przekażą, a dopiero później dostanę od nich pełny tekst do 
nowej książki. Zatem drodzy czytelnicy, przekazuję Wam po raz kolejny nowe 
wiadomości od Hathorów. Tytuł książki, jak poprzednim razem, od razu mi 
podali: “Niebo z Hathorami”. Bardzo rozradował mnie ten tytuł. 
 
Kochani czytelnicy, czy wybierzecie się z nami w podroż po Nowym Świecie? 
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Ta książka oferuje nam ogrom przeróżnych metod naszych Braci i Sióstr, 
którzy po raz kolejny dzielą się swoją wiedzą i mądrością, zdobytą poprzez 
własne doświadczenie. Będzie to podroż do wnętrza, pełna przygód.  
 
Powiedzieli mi, że książka ta będzie o wiele lżejsza i łatwiejsza do szybkiego 
przyswajania treści w niej zawartej. Czy cieszycie się tak jak ja, na tę nową 
przygodę? Poprzez przeżycie nowych doświadczeń, które będą mi dane i 
którymi się z wami tutaj podzielę, mam nadzieję pomóc nam wszystkim, 
byśmy wspólnie razem nauczyli się żyć w Nowym Świecie. 
 
Sam decydujesz o tym, jak głęboko pójdziesz w tą wewnętrzną podroż z 
Hathorami. Proszę, zrób to z miłością i radością. 
Lia- Ariël 
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Niebo z Hathorami 
 
Przedmowa Hathorów 
 
 
Nasz duchowy kanał, przez was znana jako Ariel, jest naszą siostrą, którą 
nazywamy Lieve (czytaj Liwe). Po raz kolejny zgodziła się, by z nami 
współpracować. W ostatnich latach, musieliśmy wymyślać przeróżne sposoby 
na to, aby móc przekazać jej nasze informacje. Byłoby znacznie łatwiej 
zarówno dla niej jak i dla nas, gdyby w poprzednich latach odbyła podróż po 
Egipcie, zanim zaczęliśmy tę książkę. Ponieważ przebywając w naszych 
świątyniach zdobyłaby wiele informacji. Jednak z wielu powodów nie mogła 
pojechać tam w swym fizycznym ciele. Energetycznie przebywała tam bardzo 
często podczas nocnych podróży, dzięki temu zdobyła potrzebne informacje. 
Siedem osób, z którymi miała kontakt, odwiedziło w ostatnich miesiącach 
Egipt. Te osoby przekazały jej potrzebną energię, która przyniosła 
szczególne, energetyczne informacje. Wszystkie siedem osób, są od dawien 
dawna połączone z energią Hathor tak jak ona. To odbyło się bez żadnych 
problemów, ponieważ nasza tłumaczka bardzo szybko zorientowała się, że 
nie był to przypadek, iż osoby te, właśnie wtedy ją odwiedziły, wracając z 
Egipskich świątyń. Ostatni odwiedzający, przekazał jej największą i 
najbardziej intensywną energię. Ponieważ dostała ściągniętą informację 
poprzez “energię przewodniczki nieba”, mumii pochowanej z ramionami 
skierowanymi ku górze, w muzeum Carnac, z wizerunkiem bogini Nut na 
pokrywie sarkofagu. Ona przyniosła jej właściwą energię i informacje. Ta 
“przewodniczka nieba”, która połączona jest z Boginią Nut, przekazała Lieve 
kody, które zawierają wiedzę na temat gwiazd, planet i pracy z energiami 
zmarłych osób. Sama Lieve również jest połączona z energią “przewodniczki 
nieba”, lecz musi sobie najpierw zdać z tego sprawę, mieć świadomość tego 
procesu, zanim będzie mogła odkodować wszystkie informacje zawarte w 
tych duchowych kodach. Co również będzie miało wpływ na jakość tejże 
książki. 
 
W sumie jesteśmy na właściwym miejscu. Mieścimy się w normie i w 
schemacie z naszymi informacjami dla was. Dawno temu umówiliśmy się, że 
przyjdziemy was wspierać w tym ważnym procesie. Taka była nasza umowa. 
Pod zwrotem “wasz proces”, mamy na myśli życie na Ziemi, w czasie 
przejścia do Nowego Świata. Możemy wam serdecznie pogratulować tego 
przejścia, które rozpoczęło się 12 grudnia 2012, a które około 21 grudnia 
2012 zbudowało potężne pole energetyczne. Wy, którzy czytacie te 
informacje, egzystujecie obecnie w zupełnie nowym polu energetycznym. Ten 
potężny przypływ energii dotknął was wszystkich, ale tylko niewielka liczba 
ludzi osiągnęła świadomość wibracji piątego wymiaru. W rzeczywistości dla 
wielu z was, to przejście już się zakończyło. Natomiast ci, co pozostali, 
wkrótce będą mogli łagodnie przejść w te wyższe częstotliwości, choć wpływ 
owego procesu, będzie z pewnością bardziej odczuwalny. 
 
Tytuł tej książki “Niebo z Hathorami”, jest bardzo właściwy, zwłaszcza w tym 
czasie. Wasze niebo na Ziemi, może być teraz inaczej urządzone oraz 
wyposażone i wy możecie to zrobić, zupełnie samodzielnie. My dajemy wam 
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wskazówki i służymy pomocą, ale to od was zależy czy chcecie ją przyjąć, czy 
też nie. 
 
Zauważyliśmy, jak bardzo pozytywnie przyjęliście naszą pierwszą książkę i 
głęboko wierzymy, iż tę książkę również przyjmiecie z uznaniem, a podane w 
niej informacje, będą dla was pomocne. Chcemy jak zawsze podkreślić, iż 
teksty, które przeczytacie, powinniście jak zwykle sprawdzać i badać w 
waszym sercu. 
 
W radości i w spełnieniu Hathorowie 
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Niebo z Hathorami 
 
Rozdział 1 
 
Nowe narodziny 
 
 
Pozdrawiamy was wszystkich. Ponownie spotykamy się tutaj wszyscy razem. 
My jesteśmy tymi, ktorych nazywacie Hathorami. Przychodzimy w momencie 
waszego życia, kiedy nasza pomoc jest najbardziej potrzebna. 
 
Nasze ostatnie przekazy, które mogliście przeczytać, były wam udostępnione 
przed wielkim przejściem, które miało miejsce między 12 grudnia 2012 a 21 
grudnia 2012. Ta nowa energia, jak wiecie, wciąż spływa na Ziemię. Ale 
również i teraz zawarte w książce “Uzdrowienie z Hathorami” teksty są bardzo 
aktualne. Wszyscy ci, którzy te informacje czytają lub przeczytali, mogą 
zawarte w poprzedniej książce treści widzieć przez pryzmat nowej energii. 
Tak, dobrze przeczytaliście - mamy zaszczyt powitać was w stanie bycia, 
który jest bardziej zbliżony do naszego. W tej nowej rzeczywistości możemy 
do was dotrzeć jeszcze łatwiej. A pomimo tego faktu, jest dla nas dziwne 
widzieć was nadal brnących w starej energii. 
 
Teraz sobie troszeczkę pożartujemy, gdyż widzimy, że większość z was żyje 
po staremu, tak, jakby byli jeszcze w trzecim wymiarze. Przypomina nam to 
sytuację Ziemian, którzy niespodziewanie zginęli i pomimo tego, że są martwi, 
wykonują swoje codzienne czynności, jakie wykonywali przed śmiercią. Choć 
już dawno dostrzegli, że nie mają ciał fizycznych i są niewidoczni dla innych, 
to jednak udają, że wszystko jest tak jak dawniej: siedzą przed telewizorem, 
martwią się o brak pieniędzy, o rodzinę, zupełnie tak, jak robili to kiedyś. Tak 
kochani, wy również wciąż bawicie się w te trójwymiarowe gierki, choć od 
czasu do czasu zauważacie, że teraz wszystko funkcjonuje troszeczkę 
inaczej. 
 
Wierzcie nam, dokładnie wiemy jak się obecnie czujecie. Niektórzy z was, są 
bardzo zdezorientowani i rozczarowani, ponieważ wszystko co było obiecane, 
nie wydaje się spełnione. Wiele osób w tym czasie czuje ciężar na barkach, 
który zamiast dodawać skrzydeł, ciągnie ich w dół, choć tak naprawdę 
chcieliby się czuć inaczej. 
 
Widzimy również, jak aura niektórych z was, jest bardzo skurczona, dokładnie 
tak, jakbyście się znaleźli w próżni bez wyjścia, odczuwając duszność. 
Jakbyście byli już narodzeni w Nowym Świecie, lecz znajdujecie się 
zamknięci jeszcze w błonie macicy, czując się przez to bardzo niekomfortowo. 
Funkcjonujecie na bardzo niskim poziomie energii, często odczuwając strach. 
Wasza błona jeszcze nie pękła, więc nadal macie ją przed oczami, widząc 
nowy świat niewyraźnie, jak przez mgłę. 
 
Pytacie więc siebie samych: Co teraz? Co wydarzy się teraz? Nie macie dużej 
swobody ruchu i w tym stanie egzystencji czujecie się więźniami własnej 
rzeczywistości. Brakuje wam powietrza i czujecie się niespokojni, ponieważ z 
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tego punktu widzenia jesteście bardzo wrażliwi i bezbronni. Już samo 
kontrolowanie oddechu stwarza wam wiele trudności, jak również trawienie 
jedzenia czy transformowanie lęków. Tak bardzo zmęczeni są niektórzy z was 
i nie rozumieją tego zmęczenia. Po prostu pracujecie na zmniejszonych 
obrotach. 
 
Zrozumcie, kochane Siostry i Bracia, to jest ważne: wszystko co się wam 
przydarza, te wszystkie objawy i dolegliwości muszą mieć swoje miejsce, 
zwłaszcza w tym czasie. To jest konieczne, abyście mogli się zaklimatyzować 
do życia w nowej rzeczywistości. Nie możecie oczekiwać od siebie, byście 
rodząc się w Nowym Świecie, od razu mogli funkcjonować na poziomie 
dorosłych. Porównajcie to do narodzin dziecka w trzecim wymiarze. Tutaj 
również trzeba się rozwijać, aby można było wstąpić w dorosłe życie. 
Radzimy wam, byście mieli cierpliwość w waszym procesie duchowego 
rozwoju. I prosimy, miejcie wiarę i zaufanie, że narodziliście się w piątym 
wymiarze i że teraz potrzebujecie czasu, by się w tych wibracjach 
zakotwiczyć. 
 
Prosimy, abyście zaufali swojemu sercu, które mówi, że dobrze jest tak jak 
jest. Poddajcie się temu procesowi. Połączcie się z energią mądrości Nowego 
Świata. Zaufajcie tej energii - płyńcie z jej prądem, abyście mogli stopniowo 
przyzwyczajać się do tych energii, jak i również do całkiem nowych zasad i 
mocy nowego wymiaru. 
 
Jednakże prosimy, abyście nie panikowali związku z tym faktem! Zwracajcie 
uwagę na oddech, oddychajcie świadomie, oddychajcie spokojnie i bądźcie 
pełni zaufania, puszczając wszystkie swoje stare myśli. Zwróćcie uwagę na 
swoje myśli. Czy myślicie nadal starym sposobem? Mówimy wam, to już nie 
funkcjonuje tak jak za dawnych czasów, dlatego zatrzymajcie swoje wszystkie 
myśli i obserwujcie, co się będzie działo. Nastąpi odprężenie waszych ciał jak 
i umysłów. I powoli, powoli wszelkie napięcie ustąpi. W takim stanie 
odpoczywajcie tak długo, jak tylko możecie, ponieważ będziecie musieli 
bardzo często wracać do tego stanu i odpoczynku. Czeka was dużo pracy. 
W tym stanie odpoczynku z waszych ciał stopniowo zostanie uwolnionych 
wiele traum i emocji z trzeciego wymiaru, które powinny być oczyszczone, 
ponieważ nie każdy tego dokonał na głębszym poziomie, a TERAZ czas na 
ten proces jest bardzo odpowiedni. 
 
Bardzo dużo starych traum i urazów blokuje wam cel, aby w pełni objąć swój 
własny potencjał w Nowym Świecie. Te traumatyczne wydarzenia są 
kumulacją wszystkich waszych poprzednich inkarnacji, a w niektórych z was 
są bardzo głęboko zakorzenione. Ten ból, smutek i żal są wynikiem 
przeróżnych starych wierzeń, uwarunkowań i dylematów, które w Nowym 
Świecie będą mogły być wyleczone i rozpuszczone, ale wy kochani, będziecie 
musieli poświęcić temu wystarczająco dużo potrzebnej uwagi. 
 
To jest indywidualny proces, a każdy z was z osobna potrzebuje na to 
odpowiedniej ilości czasu. 
 
Już słyszymy waszą rozpacz: “Jeszcze bardziej się oczyszczać? Przecież 
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zajmujemy się tym już tak długo...“ Ależ kochani, prosimy, nie patrzcie na to, 
jak na coś bardzo cieżkiego i trudnego, ponieważ to nie będzie tak samo 
funkcjonować jak w starej energii. 
 
Dostaniecie narzędzia, w jaki sposób macie to robić. Każdy dostanie 
odpowiednie narzędzie, które najbardziej do niego pasuje. Niektórzy będą 
pracować z ciałem pod nadzorem odpowiedniego terapeuty. Gdyż podczas 
nawiązywania indywidualnego kontaktu ze swoim ciałem możecie odkryć 
miejsce, w którym tkwi wiele bólu i ukrytych blokad, gdzie ciało nie może 
funkcjonować jeszcze jako zupełnie wolne i lekkie. 
 
A jeszcze inni z was będą mogli spać i prześpią ten proces, uwalniając się od 
starych ograniczeń. Ciało które egzystuje na nowym, wyższym poziomie, wie 
bardzo dobrze, czego dana osoba potrzebuje i co jest dla niej ważne. 
“Intencja“ jest w rzeczywistości bardzo ważną kwestią w całej, dalszej 
‘podróży‘ przez piąty wymiar i jeszcze wyżej. Ponieważ poprzez swoją 
intencję, będziesz w stanie osiągnąć wszystko, co tylko chcesz. Intencja 
przychodzi do ciebie w pierwszej kolejności poprzez twoją energię duszy, 
ponieważ dusza doskonale zdaje sobie sprawę z tego, co jest potrzebne, aby 
mogła funkcjonować na poziomie duchowym, dlatego wysyła swoje 
pragnienia. Życzenia w formie intencji. 
 
Gdy będziesz ignorował wskazówki duszy, będzie ci bardzo trudno 
funkcjonować w wibracjach piątego wymiaru! Twoja dusza określa własne 
intencje, a twoja wola i determinacja  wysyła ten zamysł do ciała i umysłu, by 
go zmaterializować i urzeczywistnić, między innymi używając siły myśli. 
Dlatego bądź bardzo precyzyjny oraz wyczulony na własną intencję, którą 
dajesz do realizacji i obserwuj przy tym bardzo dokładnie swoje uczucia. Gdyż 
jeśli chcesz zmienić coś w Nowej Energii, to nie może być przy tym miejsca 
dla woli ego  lub twojej woli z poziomu ego. Tak, dobrze przeczytaliście, ego 
musi całkowicie poddać się teraz woli duszy. 
 
Ego jest jeszcze obciążone starymi lękami, wspomnieniami i starą 
uważnością, aby być nieufnym do wszystkiego, co nowe. Tak, twoje ego, 
służyło ci dobrze w starej energii, ono było odłączone od twojej duszy. Taka 
była umowa, że w trzecim wymiarze bytu wszystko musiało być dualne. To 
oddzielenie ego lub osobowości  powodowały wewnętrzną walkę. To służyło 
temu, by przetrwać i podjąć odpowiednie kroki w razie zagrożenia. Ego jest 
połączone z umysłem, a twój umysł nieustannie myśli o niebezpieczeństwach 
i innych tematach, które tworzą dualność i wewnętrzną walkę. Tematy takie 
jak: bogactwo i bieda, moc i niemoc, pokój i wojna, szczęście i nieszczęście 
itp. 
 
Twoja dusza jest połaczona z twoim duchowym sercem, z miłością. Teraz ego 
również może iść jedną drogą z sercem i duszą. Ego i dusza są teraz jednym. 
To może wydawać się wam nieco dezorientujące, dlatego temu tematowi 
poświęcimy trochę więcej uwagi w następnym rozdziale. 
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Niebo z Hathorami 
 
Rozdział 2  

Integracja 

 

Tak, tak, słyszymy wasze myśli: „ Wciąż jeszcze mam zajmować się 
uwalnianiem ego! Tak ciężko nad tym pracowałam.” 

Jak wygląda to u was na płaszczyźnie wewnętrznej? Czy wciąż jeszcze 
prowadzicie dialogi w waszych głowach? Czy jedna energia wciąż jeszcze 
przemawia w tobie do innej? Czy twoja osobowość rozmawia cały czas z 
twoją duszą lub odwrotnie, twoja dusza z twoim ego? Czy kiedy w twojej 
głowie powstaje jakaś myśl, natychmiast przeciwstawiasz jej inną? Czy nadal 
pochłania cię ten wewnętrzny dialog?  

Tu, w stanie bycia piątego wymiaru, gdzie obecnie się znajdujesz, wszystko 
jest w jedności, ponieważ nie ma już potrzeby doświadczania 
dualności.Oczywiście możesz jej doświadczać dalej. Masz wolną wolę.  

Jednak chcemy ci uświadomić, że teraz, w Nowej Rzeczywistości,  

dysponujesz nowymi możliwościami, a dualność jest tylko jedną z opcji. 
Możesz dokonać wyboru by ją zostawić wraz ze wszystkimi jej dialogami 
pomiędzy ego a duszą, mającymi miejsce w twojej głowie. Teraz możesz 
wznieść się ponad to. 

DUSZA I EGO SĄ TERAZ JEDNOŚCIĄ I TO DAJE CI WEWNĘTRZNY 
POKÓJ. 

Pragniemy wam powiedzieć, że macie teraz sposobność, by po wielu latach 
postępowania w jeden określony sposób zacząć robić to inaczej. Rozumiemy, 
że jeszcze nie zupełnie zdajecie sobie z tego sprawę, ale wiedzcie proszę, że 
nowe może być doświadczane i wcielone w życie już teraz.Nie wstydź się, 
kiedy jeszcze wciąż prowadzisz wewnętrzny dialog. Oczywiście nie ma w tym 
nic złego, lecz pozwól nam z miłością pomóc tobie, byś zdała sobie sprawę, 
że już dłużej nie jest to konieczne. 

Jeżeli chcesz doświadczać większego pokoju i wewnętrznej jedności, obejmij 
swoją duszę i ego. Obejmij je i zobacz jak stapiają się w jedność! Może 
okazać się, że powinnaś obejmować swą duszę i ego lub osobowość 
częściej, może nawet kilka razy dziennie. Obie przynależą do ciebie. Podczas 
przytulania poczuj jak łączą sie ze sobą i na powrót stają się jednością. 

Temu “soul-bodyfusion” (zespoleniu duszy i ciała – dopisek tłumaczki) będzie 
poświęcana coraz większa uwaga w waszej nowej rzeczywistości. U wielu z 
was to zespolenie staje się coraz bardziej widoczne w “waszym nowym 
polu”.Wszystko co nowe, ma początek w uznaniu nowych myśli i przyswojeniu 
ich jako własnej prawdy. Tak powstaje wewnętrzne objęcie nowego, 
wewnętrzny uścisk, a następnie pojawia się intencja by to nowe 
zaprogramować i utrwalić.  
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Prosimy was, zapoznajcie się z Visica Pisces. Stanowi ona ważny kod. To 
dwa pierwsze kręgi Świętej Geometrii. Wszystkie one znajdują się tu na Ziemi 
np. w pierwszym podziale komórki jajowej.  

Ten symbol wskazuje na powrót do jedności. 

 

Rysunek 1 

Jeden okrąg reprezentuje osobowość - ciało, a drugi duszę. Miejsce, w 
którym obydwa się pokrywają, symbolizuje jedność duszy i ego. 

Powinniście wiedzieć, że wszystko, co podzielone jest na dwa 
przeciwieństwa, możecie tym sposobem sprowadzić do jedności.  

Bieda i bogactwo mogą być sprowadzone do środka, pojawi się energia 
jedności, co z kolei spowoduje pojawienie się uczucia zadowolenia. 

Władza i bezsilność mogą być sprowadzone do środka tworząc energię 
jedności, a to z kolei stworzy energię równości. 

Miłość i strach mogą być zjednoczone w środku wzbudzając uczucie 
bezwarunkowej miłości itd. 

 

Kształty, które widzicie powyżej na Rys. 1 i poniżej na Rys. 2 są bardzo 
ważnymi dla was formami, które pomogą wam pozostawać w jedności. Jeżeli 
poczujecie taką potrzebę, możecie nosić ten symbol np. w postaci kryształu.  
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Możecie też sobie wyobrazić, że forma ta wibruje energetycznie wokół 
waszego ciała. Jej wibracje pomogą wam łatwiej zakotwiczyć się w jedności. 

 

Rysunek 2 

Poprzez zjednoczenie ego-ciała i duszy ustaje dialog, który prowadzicie w 
swoich umysłach oraz dualistyczne myślenie. Prosimy, róbcie to z miłością 
wysyłając miłość z serca i pozwólcie temu stanowi zaistnieć, a wasze intencje 
niech będą wyrażane ze zdecydowaniem. Następnie odczujcie i doświadczcie 
wpływu tego jednopunktowego istnienia. To jest to, co zwie się 
doświadczaniem oświecenia w sobie, powrotem z dualności do stanu 
jedności. 

Kochani ludzie, gdy wpadacie w stare schematy dualności, skoncentrujcie się 
proszę na swoim sercu, poczujcie ogromną miłość do siebie samych i 
ponownie połączcie swoje ego z duszą w doświadczanie Jedności. Gdy 
poczujecie błogość pokoju i ciszy w sobie, dotrzecie do punktu zerowej 
energii w sobie. Możecie to zauważyć jedynie w stanie bycia w chwili obecnej 
przy nieobecności myśli. Ta umiejętność, stan wyłączenia umysłu, może 
wymagać pewnej praktyki.  

Pragniemy zwrócić wam uwagę na to, byście byli dla siebie łagodni, byście 
patrzyli na siebie oczami pełnymi miłości i delikatności, tak jak patrzycie na 
małe dziecko. Widzimy, że często jesteście dla siebie bardzo surowi. 
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Łagodność i delikatność w stosunku do siebie samych jest jeszcze dla was 
czymś nowym.  

Wiąże się to też z zaufaniem w to, że jesteście wystarczająco dobrzy takimi, 
jacy jesteście i że jesteście dokładnie w tym miejscu i czasie, w którym 
powinniście być. Prosimy, powierzcie się Boskości w was samych, oddajcie 
się Bożemu planowi. Weszliście w energie nowej rzeczywistości i nie dziwi 
nas, że może się to wam wydawać niezrozumiałe, chaotyczne, oraz że 
odczuwacie lęk przed tym, iż nie wiecie wszystkiego, a także że rzeczy 
funkcjonują inaczej niż wcześniej. Uświadomcie sobie, że możecie to 
wszystko puścić, ponieważ światło wszechobecności Boga dba o was, ufajcie 
w to.  

 

Kiedy urodziłaś się w trzecim wymiarze, czułaś się tak bezbronna, mała, i nie 
wiedziałaś, jak sobie radzić. Miałaś jednak ojca i matkę - po to, by dbali o 
ciebie i by cię chronili. Nie inaczej jest teraz. Są “ojcowie” i “matki” w formie 
przewodników oraz opiekunów gotowych chronić cię a także pomóc w 
odnalezieniu drogi w nowym wymiarze. Więc jeśli masz odwagę, zaufaj i 
poddaj się otwierając się na nowe. To nowe jest bardzo odmienne, 
specyficzne. Gdy tylko otworzysz się na te nowe energie, możesz ich 
doświadczyć. W nowym trzeba żyć w nowy sposób, a nie według starych 
zasad. Nie możesz już żyć po staremu, ponieważ gdy będziesz to robiła, 
otrzymasz stare, tylko w nowym przebraniu. Będzie to podobne do jedzenia 
czerstwego chleba z jakimś nowym rodzajem dżemu, jednak nie zmienia to 
faktu, że chleb jest nieświeży. Ty jednak dostaniesz teraz coś zupełnie 
nowego. Nie jakiś czerstwy chleb, ale coś bardzo pysznego, co okaże się 
czymś zupełnie nowym i zaskakującym. 

Podamy wam jeszcze jeden przykład. Wyobraźcie sobie, że możecie 
zaprojektować ogród. Macie możliwość stworzenia nowego ogrodu do 
własnych celów o odpowiedniej dla was wielkości. Kiedy jednak wasze ego 
jest jeszcze niespokojne i oddzielone od waszej duszy, kiedy wprawdzie 
widzi, że wszystko w tym nowym świecie funkcjonuje już inaczej, lecz z 
powodu lęku i przyzwyczajeń trzyma się starych zasad, co utrzymuje w nim 
poczucie niepewności, to niestety łatwo możemy przewidzieć, że w tym 
wypadku piąty wymiar nie będzie dla was wyglądał inaczej niż trzeci, który już 
znacie, ponieważ patrzycie przez pryzmat starego. Gdy czujecie się 
uwięzieni, odczuwacie strach, czujecie się kontrolowani, jesteście spięci, 
wówczas wasz nowy ogród nie będzie różnił się od starego, będzie zupełnie 
do niego podobny. Być może będzie się znajdował w tym samym miejscu, 
będą w nim rosły te same drzewa i kwiaty. Czy chcecie tego?  

 

A teraz wyobraźcie sobie, że wasze ego-ciało jest w miłości połączone z 
energią duszy. Ta jedność zapewnia wam pokój i miłość w sercach. 
Odczuwacie to pomimo, że wszystko dokoła jest nowe i dziwne. To wielka 
odwaga, otworzyć się na to co nowe całkowicie, bez żadnych zahamowań, 
bezgranicznie. Wyciągacie swe ramiona i czujecie całkowitą wolność, by 
tworzyć w tej nowej energii, nie w lęku lecz w miłości, nie w ograniczeniach 
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lecz w wolności. Przewidujemy, że wówczas stworzycie wiele fantastycznych 
ogrodów w przecudownych miejscach z najpiękniejszymi kolorami i 
pachnącymi kwiatami, z tańczącymi elfami i motylami. 

To jest tylko przykład nowego ogrodu, proszę, rozszerzajcie ten sposób na 
wiele, wiele innych obszarów w swoim życiu. 

Tak, zauważyliśmy teraz w was, w waszej energii, że zaczynacie rozumieć 
wielkość i możliwości tej nowej energii, która daje wam wiele, wiele 
sposobności. 

Być może w waszych uszach zabrzmi to bardzo dziwnie, ale cieszymy się 
razem z wami. Dlaczego? Ponieważ chcemy obudzić w was energię 
tworzenia, chcemy was zachęcić i pobudzić do tworzenia z wewnątrz.  

Energia tworzenia, magii i zachwytu. Bardzo ważne jest, by poprzez lekkość i 
beztroskę zmienić swe przekonania oraz dopuścić do siebie przekonanie, że 
potraficie tworzyć.  

Nigdy więcej nie będziecie już jeść starego chleba. 

Nigdy już nie powrócicie do starego świata, który możecie zostawić za sobą.  

Nigdy więcej w energii dualności. 

Nigdy więcej w energii braku wolności. 

Nigdy więcej w energii braku szacunku. 

Nigdy więcej w energii bezsilności, niezadowolenia, niebezpieczeństwa, 
hipokryzji, strachu, chciwości i korupcji. 

Wyjdźcie z tych energii, ponieważ teraz już jesteście w stanie. 

Czy teraz widzicie, jak bardzo ważne jest, by świadomie połączyć wasze ego 
z waszą duszą.  

Bardzo chcielibyśmy wam w tym pomóc, ale będzie to możliwe tylko 
wówczas, gdy na to zezwolicie.  

Stań przed lustrem, patrz na siebie i odczuwaj, jak cała stajesz się światłem.  

Pozwól temu światłu promieniować z ciebie we wszystkich kierunkach, 
również pod twoje stopy i ponad głowę.  

 

 

 

Jeśli chcesz, powiedz: 
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Jestem jednością. 

Ciało i umysł są jednością. 

Serce i głowa są jednością. 

Ego i dusza są jednością. 

Wdycham Boga. 

Wdycham jedność. 

Jestem jednością.  

Hatorowie 
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Niebo z Hathorami 
 
Rozdział 3  
 
Okolica wokół splotu słonecznego  

 

Omówiliśmy wasze nowe narodziny, a teraz chcielibyśmy poświęcić chwilę na 
wyjaśnienie jeszcze jednej ważnej kwestii. Chcemy wrócić do narodzin 
dziecka, ponieważ wszyscy w ten właśnie sposób przybyliście na Ziemię.  

Jak wiecie, dzieci w łonie matki są odżywiane poprzez pępowinę, która po 
porodzie zostaje przecięta. Stanowi to bardzo ważny moment, zarówno pod 
względem fizycznym, jak i symbolicznym. Od tej chwili pozostajesz, jako 
dziecko, sama w ziemskiej rzeczywistości.  

Od tego momentu sama musisz oddychać i pobierać pokarm.  

Oddychanie i trawienie pokarmu są dwiema najważniejszymi funkcjami 
potrzebnymi do przetrwania na waszej planecie.  

W okolicy pępka znajduje się również bardzo ważne pod względem 
energetycznym miejsce zwane Hara. Jest to trzecia czakra, odpowiedzialna 
za waszą moc i władzę. W tym miejscu znajduje się również energetyczne 
połączenie z kosmosem poprzez srebrny sznur. Ma on za zadanie 
utrzymywać wasze połączenie z duszą i ze Źródłem. Pole dookoła pępka ma 
jeszcze jedno głębsze znaczenie. Poprzez to miejsce jesteście w 
rzeczywistości połączeni z innymi wymiarami i światami.  

Wielu z was w głębi duszy wie, że pępek jest ważnym miejscem i ochrania tę 
część siebie, czasem nieświadomie. Wielu z was odczuwa instynktownie, że 
ta okolica odgrywa ważną rolę. W istocie jest to energetyczny portal  do 
innych światów.  

Zapraszamy do wykonania ćwiczenia dotyczącego właśnie tego miejsca w 
okolicy brzucha, które znajduje się w pobliżu środka ciała. Ujrzyj i odczuj je 
jako pewien rodzaj Bramy.  

 

Medytacja: 

Połóż ręce na swoim brzuchu w okolicy pępka. Zdaj sobie sprawę, że jest tam 
umocowany srebrny sznur, dzięki któremu jesteś bezpieczna, gdziekolwiek 
się znajdujesz. Jeśli masz ochotę, możesz posłuchać jakiejś muzyki 
relaksacyjnej, która sprawi, że nawiążesz ze sobą lepszy kontakt. Daj sobie 
czas na to, by wyciszyć się i zapomnieć o otaczającym cię świecie. Równie 
dobrze mogłabyś znaleźć się na odległej planecie, ponieważ środowisko, w 
którym przebywasz jest zupełnie nieważne. Teraz, w stanie całkowitego 
spokoju i zakotwiczona w sobie, skoncentruj się tylko na okolicy pępka. Po 
krótkim czasie pozwól rękom przeniknąć poprzez brzuch i zauważ, że wnikają 
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one bardzo głęboko, a wraz z nimi ramiona i całe ciało przechodzą przez twój 
brzuch do nowego świata. Czujesz, że znalazłaś się w energii, której nie 
znasz. To, co znajduje się wokół ciebie nie jest ani wodą, ani powietrzem.  

Znalazłaś się w lepkiej i gęstej energii, lecz możesz tu oddychać. Dlatego 
proszę, zrób parę wdechów oraz wydechów i zacznij obserwować swoje 
otoczenie. Znalazłaś się w pewnego rodzaju morzu. Zobacz proszę, co teraz 
widzisz. Prawdopodobnie czujesz dokąd masz teraz iść. (Szybko dotrze do 
ciebie, że zostałaś wyrzucona na brzeg morza i znajdujesz sie na plaży.) Ty 
sama decydujesz o tym, co będziesz tam widzieć i robić. Warto zwiedzić 
plażę. Czy znalazłaś na niej jakieś muszle? Czy widzisz może jakieś 
zwierzęta? Czy może widzisz jakiś domek? Czy spotkałaś jakieś osoby? Jak 
odczuwasz ten świat? Czy czujesz się tu dobrze? Na początku tych podróży 
nie pozostawaj tutaj zbyt długo, ale później wracaj do tego szczególnego 
morza i oddychaj specyficzną energią tego miejsca, które może być 
odczuwane jako lepko - gęstawe.  

Gdy będziesz chciała już powrócić, połóż swe dłonie na pępku, wówczas 
ponownie znajdziesz się na Ziemi.  

Chcemy was stopniowo przygotowywać do czasów, kiedy to będziecie 
odkrywać wiele nowych dla was światów. Pragniemy również uzmysłowić 
wam, że wcale nie jest to trudne, a bardzo naturalne.  

Zawsze to ty będziesz tą, która decyduje gdzie idzie, co widzi, co czuje itp. 
Później będziesz mogła wracać do tego energetycznego miejsca 
znajdującego się za twym pępkiem, aby tam zbudować i urządzić swój 
energetyczny dom. W nim możesz przyjmować gości, robić sobie własne 
zdrowotne napoje, by następnie je wypijać. Będziesz tam mogła również 
przyrządzać różnego rodzaju maści, które będą cię leczyć lub będą je 
przygotowywać dla ciebie energetyczne istoty. Tam będziesz też miała piękne 
spotkania z duszami, które znasz z tego świata oraz z tymi, które już odeszły 
lub zamieszkują inne światy. Możesz sięgać bardzo daleko, ty sama 
zadecydujesz, jak daleko i jak głęboko chcesz wejść. Tak naprawdę jesteś 
istotą energetyczną, więc prosimy, wyjdź myślami poza powszechnie 
panujący wzór, a poczujesz swoją własną moc tworzenia, która jest ściśle 
związana z twoim własnym centrum siły i mocy zlokalizowanym w okolicy 
pępka. To właśnie poprzez pępek oraz wyższe czakry jesteś połączona ze 
wszystkim co Jest.  

Kiedy ludzie w „starym świecie” umierają, a ich dusza opuszcza ciało, srebrny 
sznur zostaje odłączony od martwego ciała tak, by mogli odnaleźć swój „dom” 
i wziąć całą swoją energię do nowego miejsca. Twoja dusza uwolni się od 
ziemskiego życia, które prowadziłaś w tym ciele. Czasem, aby nie było to zbyt 
gwałtowne dla duszy, uwalnianie energii z ciała trwa kilka dni.  

 

Gdy wznosicie się to tak, jakbyście umierali zachowując ciało. Wielu z was 
może tego doświadczać już teraz. Wciąż istnieje połączenie srebrnym 
sznurem waszego ciała i duszy, a jednocześnie przechodzicie do wyższej 
częstotliwości.  Dzięki temu zachowujecie pamięć starego życia, toteż może 
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się wam wydawać, że wciąż w nim przebywacie. Inkarnujecie się z 
zachowaniem tego samego ciała, co sprawia, że nie musicie ponownie 
przechodzić drogi od płodu, poprzez dziecko do dorosłości. Nie musicie na 
nowo rodzić się, uczyć się chodzenia, mówienia itp. Pozostając w swym ciele, 
przechodzicie do wyższej świadomości. W niej istnieje zupełnie nowa wiedza, 
ponieważ wasz życiowy plan zostaje dostosowany do wyższego poziomu.  

Oznacza to, że wasz horoskop urodzeniowy również zostaje dopasowany do 
tego wyższego poziomu i teraz możecie już zupełnie inaczej obchodzić się z 
jego energią, niż było to możliwe do tej pory. Jest to jednak możliwe tylko 
wówczas, gdy jesteście tego świadomi. Możecie sobie zdać z tego sprawę 
poprzez to, że wasza większa świadomość została uaktywniona w waszej 
matrycy duszy.  

W tym życiu z wyższego poziomu funkcjonowania otrzymacie też nowe 
zadania do wykonania. Swoje misje wybierzecie sami i sami będziecie o nich 
decydowali w porozumieniu z boską mocą. Wybierzecie sobie zadanie dla 
swojego najwyższego dobra oraz dla najwyższego dobra waszego otoczenia i 
świata, który zamieszkujecie. Kiedy nauczycie się stwarzać nowe pola 
energetyczne oraz nimi zarządzać oraz kiedy zaczną one łączyć się i 
rozszerzać, wówczas narodzi się wasz nowy świat. Będzie stawał się coraz 
wyraźniejszy, coraz bardziej widoczny dla was, ponieważ będzie się 
manifestować również na zewnątrz was. Będzie to miejsce, gdzie będziecie 
się mogli poruszać oraz działać optymalnie i gdzie będziecie się cieszyć 
ochroną. Ten świat stanie się rzeczywistością, podczas gdy świat 
trójwymiarowy zacznie się zamazywać, rozpuszczać i w końcu zostawicie go 
za sobą.  

Przekazanie tego rozdziału stanowiło dla nas przyjemność i przeczuwamy, że 
chętnie zabierzecie się do pracy by odkrywać i eksperymentować.  

Oczywiście nie musimy wam przypominać, że aby móc pracować z nowym 
polem i nowymi światami, najpierw musicie podnieść swoją własną energię.  

W tym procesie bardzo ważna jest praca z wyższymi czakrami.  

 

Podobne wibracje przyciągają się wzajemnie. Przyciągacie to, z czym sami 
rezonujecie, a to jest powiązane ze stopniem miłości i światła, które możecie 
zakotwiczyć w sobie poprzez kontakt ze Źródłem, którym wy sami jesteście. 
Przypominamy wam, że jesteście mistrzami i sami zaczniecie zauważać, jak 
przyjemnie jest umieć oraz móc tworzyć. Gdy mówimy to do was, budzimy w 
was Boga. 

Twórz w miłości i pokoju dla najwyższego dobra siebie samej, środowiska 
oraz kosmosu. W każdej minucie bądź świadoma energii swojego serca i w 
głębi niego uśmiechaj się. Niech ten uśmiech wypełni i rozświetli całą twoją 
istotę. Czuj i miej świadomość wszystkich błogosławieństw oraz uświadom 
sobie, że jesteś tą, na którą czekałaś.  
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Ja uśmiecham się moimi ustami.  

 Ja uśmiecham się moją twarzą.  

 Ja z miłością i uśmiechem daję się  

wciągnąć w moje serce. 

 Ja wiem, że każda moja komórka  

doświadcza tego uśmiechu.  

Ja zamykam w ciszy moje oczy i  

wzdycham. 

 

Hatorowie 
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Niebo z Hathorami 
 
Rozdział 4 

Twoje nowe ciało 

 

Drodzy bracia i siostry, do nowych narodzin przynależy nowy świat ale też 
odnowione ciało, które jest dostosowane do nowej rzeczywistości. 
Chcielibyśmy podać tu trochę więcej szczegółów.  

Poproś proszę, by w tym momencie spłynęła do ciebie najwyższa energia, 
jaką jesteś w stanie przyjąć i żeby otoczyła ciebie najwyższym światłem dla 
twojego najwyższego dobra, jak i najwyższego dobra twojego otoczenia.  

Mimo, że wiesz iż wokół ciebie wciąż jest wiele ciemności, to jednak zdajesz 
sobie sprawę, że nie ma potrzeby by być jej częścią. Przyjmij do wiadomości 
to, że jesteś pod ochroną i wiedz też, że w końcu staniesz się tą, którą w 
istocie jesteś. A jesteś wielką istotą, która przyszła tu na Ziemię ze swoją 
własną misją i teraz możesz ją kontynuować z wyższej perspektywy.  

Tak, spójrz wokół siebie i zauważ, jak wielu wciąż jeszcze prowadzi stare gry: 
grę w arogancję i korupcję, grę w chciwość, wojnę i władzę. Wielu cierpi z 
tego powodu. Zobacz jak niektórzy grają w tę grę dla własnej przyjemności, 
dla przyjemności swojego ego, które nie może się obejść bez bogactw, złota i 
pieniędzy oraz władzy i dominacji. 

Wiedz, że nastąpi kres tego wszystkiego i ty też możesz się do tego 
przyczynić, po prostu świecąc swoim światłem.  

Obserwuj co dzieje się dookoła ciebie bez brania w tym udziału. Patrz na 
wszystkie zdarzenia jak na wydarzenia z innego świata. Przenieś swoją 
uwagę na siebie, skup się na swojej Nowej Rzeczywistości. Ty właściwie 
przebywasz już w Nowej Energii, chociaż nie zawsze zdajesz sobie z tego 
sprawę, ponieważ wydaje ci się, że wszystko jakby toczyło się starym torem. 
Tak, wydaje się kochani ludzie, wydaje...  Żyjecie teraz w Erze Wodnika. Era 
Ryb się skończyła. Nastał kres starej energii, nie ma jej, zginęła, umarła, jest 
już przeszłością.  

.  

Ludzie, którzy wciąż jeszcze trzymają się starej energii, trafią do niższych 
energii epoki Ryb – epoki cierpienia, chaosu, oszustwa, ukrytego wroga i 
lekceważenia ludzi, epoki religii, niskich popędów seksualnych i kultu 
pieniądza.  

Rozumiemy wasz żal z powodu tego, że musicie na to wszystko patrzeć. 
Pomimo tego bądź silna i wiedz w głębi swojego serca, że to właśnie wy, 
łagodni i cisi, jesteście tymi, którzy odziedziczą Ziemię. Wy jesteście tymi, 
którzy są w stanie połączyć swoją energię z energią Jedności Ery Wodnika.  
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Chodzi o to, by kształtować wszystko w barwach Nowej Energii, by 
kształtować wszystko w tej energii. Wy jesteście reformatorami i wizjonerami 
Nowego Świata. Jesteście twórcami, którzy w duchu braterstwa i 
siostrzeństwa będą żyć w świecie wolności, pokoju i równości.  

 Od czego powinnaś zacząć? Zawsze zaczynaj od tego, co jest najbliżej 
ciebie, zawsze zaczynaj od siebie!  

Zacznij łagodnie przyzwyczajać swoje ciało do podwyższonej energii. Mówimy 
to na podstawie naszych własnych doświadczeń, którymi dzielimy się z wami 
w miłości i szacunku do was.  

Dlatego mówimy wam: traktuj poważnie swoje zmęczenie, poddaj się jemu, 
ponieważ jest to część procesu. Gdy jest to możliwe, nie stawiaj oporu 
zmęczeniu. Jeśli czujesz, że powinnaś odżywiać się w inny sposób – zrób to, 
poddaj się temu, czego pragniesz. Prawdopodobnie okaże się, że w nowej 
energii nic już nie funkcjonuje tak samo jak kiedyś.  

Kiedyś mogłaś czerpać radość z pewnych rozrywek, które teraz mogą cię już 
zupełnie nie bawić. W przeszłości kupowałaś jakieś rzeczy, a teraz nie 
widzisz już żadnego sensu by to robić. Być może patrzysz teraz na swoje 
dzieci i bliskie ci osoby zupełnie innymi oczami, lub nieoczekiwanie, w 
zupełnie inny sposób postrzegasz wartość swojej pracy i pieniędzy. Może to 
dezorientować ciebie, lecz – gdy masz świadomość tego w jaki sposób to się 
stało – będziesz tym dotknięta w mniejszym stopniu.  

Proszę, skoncentruj swoją uwagę na sobie samej. Możliwe, że zauważysz, iż 
nawet twoje ciało pracuje już zupełnie inaczej. Może budzić twoje zdziwienie 
to, że np. będziesz słabiej odczuwała głód lub wręcz przeciwnie. Może 
zauważysz, że nagle chudniesz lub tyjesz. Niektóre osoby mogą mieć 
palpitacje serca lub problemy z trawieniem. Albo nagle mogą mieć apetyt na 
jedzenie czegoś zupełnie innego niż dotychczas. Jedni z was mogą odczuwać 
coraz większe pragnienie, podczas gdy inni przestają pić, lub mają potrzebę 
oddychania świeżym powietrzem i przebywania na łonie natury. Wasze ciała 
są, podobnie jak wy, trochę zdezorientowane dotykiem nowej energii. 
Pozwólcie sobie na to drodzy ludzie.  

 

To, czego potrzebujecie teraz, w tej sytuacji, to odrobina waszych intencji 
udoskonalenia [ang. - upgrade]  dopasowania waszych ciał do nowych 
energii. Wystarczy, że poświęcisz temu zadaniu dwa razy w ciągu dnia po 
kilka minut. Możesz też udoskonalać swoje ciało podczas pracy, podczas 
kąpieli lub przed zaśnięciem. Możesz również wydać swojemu ciału 
instrukcję, aby dokonało tego udoskonalenia podczas snu. To, co w tym 
wszystkim jest najważniejsze, to żeby wierzyć w moc swoich myśli. W głębi 
duszy bądźcie pewni, że każdy z was jest zdolny do tej kreacji. 

 Poszukaj, proszę, spokojnego miejsca i dostrój się do swego wnętrza w ciszy 
i spokoju. Następnie zacznij udoskonalać ciało, w którym mieszkasz.  



 28 

Poniżej proponujemy przykładowy program. Prosimy, dopasuj go lub dopełnij, 
jeśli chcesz, zgodnie z własnym życzeniem i potrzebami. Jesteście mistrzami, 
poradzicie sobie z tym doskonale. 

 

 Mój mózg jest oczyszczony i udoskonalony.  

 Moje włosy i skóra są odmłodzone i uzyskały pierwotny stan bycia.  

 Moje oczy i uszy odzyskały pełnię zdrowia, mój wzrok i słuch są 
doskonałe. 

 Moja przysadka  jest zaktywowana i udoskonalona. 

 Moja szyszynka  jest zaktywowana i udoskonalona. 

 Moja tarczyca jest w najwyższej równowadze i zdrowiu. 

 Moje zęby są zdrowe i błyszczą swym pięknem. 

 Moja grasica jest zaktywowana i udoskonalona. 

 Moje serce jest odmłodzone i udoskonalone. 

 Wszystkie moje mięśnie, kości oraz cała tkanka łączna są uzdrowione i 
jest im przywrócony najwyższy stan istnienia. 

 Mój system nerwowy jest odtruty i udoskonalony. 

 Mój układ hormonalny jest udoskonalony. 

 Moje ciało jest całkowicie odtrute. 

 Wszystkie komórki mojego ciała są odmłodzone i zaopatrzone w tlen. 

 Wszystkie organy mojego ciała są udoskonalone i odmłodzone. 

 Moje DNA jest udoskonalone. 

 Wszystkie moje czakry i meridiany są oczyszczone i udoskonalone. 

 Moje ciało KA jest udoskonalone. 

 

 Mój kanał praniczny jest uzdrowiony. 

 

 Cały mój kręgosłup, w tym atlas, jest w prawidłowej pozycji i 
udoskonalony. 

 
Pięć ostatnich pozycji opiszemy szczegółowo.  
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Ciało KA 
 
 
Ciało KA jest twoim drugim, „energetycznym” ciałem. Ma taki sam kształt 
jak ciało fizyczne i dostarcza jemu energii.  
 
Ciało KA pracuje na niskim poziomie – w trzecim wymiarze energii, 
dlatego też jego poziom zostanie podniesiony tak, by mogło dobrze 
funkcjonować w wyższym wymiarze istnienia. Wówczas ciało to będzie 
mogło pracować z większą mocą. Potrzebuje ono pokarmu w formie 
światła – czystego światła słonecznego lub światła ze Źródła.  
Proszę, nawiązuj regularnie kontakt ze Słońcem i proś, by płynęło oraz 
działało przez ciebie światło i Źródło. 
 
Prosimy, nawiązuj regularnie kontakt ze Słońcem i proś, by płynęło i 
pracowało przez ciebie światło Słońca i Źródła.  
 
Udoskonalenie twojego ciała KA spowoduje, że stanie się ono silniejszym 
i zdrowszym pojazdem w trzecim wymiarze istnienia, a przede wszystkim 
w waszym wielowymiarowym polu i ciele.  
 
Kanał praniczny  
 
Bardzo ważnym jest zdanie sobie sprawy z tego, że w pierwotnym stanie 
istnienia zawsze oddychaliście poprzez kanał praniczny. Możesz zacząć 
się uczyć tego z powrotem. Wyobraź sobie kanał praniczny w postaci 
wydrążonej rury, która poprzez siódmą czakrę przechodzi wzdłuż ciała w 
dół, aż do krocza, i tu otwiera się ponownie.  
 
Ten świetlny kanał posiada energię prany płynącą z kosmosu, a teraz 
można go zaobserwować jeszcze wyraźniej. 
 
Wspaniałe jest to, że prana zawiera w sobie nie tylko tlen, ale również 
świetlne pożywienie. Światło zawiera w sobie informacje, a informacje te 
oraz ich świadomość są ważne dla wszystkich przyszłych działań. Przez 
to udoskonalenie ciała KA stanie się szybsze.  
 
Dla optymalnego funkcjonowania kanału pranicznego niektórzy z was 
potrzebują skorygowania atlasu.  
 
Kręgosłup i  atlas  
 
Atlas jest pierwszym kręgiem szyjnym podtrzymującym głowę. Pełni on 
jeszcze więcej funkcji. Poprzez kręgosłup utrzymuje również całe ciało w 
prawidłowej pozycji.  
 
Kiedy atlas i cały kręgosłup funkcjonują prawidłowo a ciało jest w 
równowadze, wówczas energia ciała ma możliwość nieprzerwanego 
przepływu. Czasami może mieć miejsce jakieś wydarzenie, które wywoła 
zmiany w pozycji kręgosłupa czy też samego atlasu. Na przykład w czasie 
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porodu w trzecim wymiarze, w wyniku nadmiernego ucisku na głowę i 
kark, może nastąpić wypchnięcie tego kręgu z prawidłowej pozycji. Może 
tak się stać również w wyniku przypadkowego uderzenia w głowę czy 
urazu szyi.  
 
Niektórzy z was już urodzili się z atlasem w nieprawidłowej pozycji, 
ponieważ taka była ich intencja.  
 
Ta niewłaściwa pozycja atlasu może wzmagać różne emocje i urazy, 
ponieważ energia przepływająca pomiędzy głową a sercem i resztą ciała 
jest zablokowana. Wskutek tego pojawiają się bóle kręgosłupa, karku, 
nóg oraz głowy, a także głębokie, nierozwiązane urazy.  
 
Wielu z was zapewne już słyszało tę informację, przyszła do was w 
odpowiednim czasie.  
 
Teraz, po „narodzinach” w piątym wymiarze, ta niewłaściwa pozycja 
atlasu jest niepotrzebna i może zostać zniesiona. Gdy ten kręg jest w 
prawidłowej pozycji, oddychanie poprzez kanał praniczny jest swobodne i 
otwarte.  
 
Jeśli czujesz, że nadszedł czas na uzdrowienie, poszukaj dobrego 
terapeuty, który ustawi twój kręgosłup. Leczenie jest bardzo proste i w 
jego efekcie będziesz w stanie osiągnąć przyspieszone oczyszczenie.  
Ponadto, zawsze możesz poprosić nas i dać nam przyzwolenie na to, 
byśmy ci w tym pomogli, abyś w bezpieczny sposób – również pod 
względem energetycznym – mogła spodziewać się szybkiego przełomu.  
 
Punkt zbiorczy  
 
Innym, bardzo ważnym miejscem dla ciała, w jego nowej kondycji, jest 
punkt zbiorczy. 
 
Jest to miejsce waszego ciała, w którym znajduje się zbiór systemów 
energetycznch i z którego one funkcjonują optymalnie. 
 
Gdy ten punkt – który jest niewidoczny, ponieważ znajduje się na 
poziomie energetycznym – jest na właściwym miejscu, wówczas twoje 
ciało energetyczne osiąga większy stopień zrównoważenia. 
  
Natomiast, gdy z różnych powodów nie jest on w prawidłowym położeniu, 
służy ci gorzej.  
 
Punkt zbiorczy powinien znajdować się na plecach, na wysokości serca i 
na górze  połączony jest z ósmą czakrą.  
  
Gdy jest on umieszczony nieprawidłowo, można przywrócić jego 
położenie na właściwe miejsce w sposób energetyczny. W wyniku tego 
twoje ciało zacznie wytwarzać więcej energii, przez co jej transport będzie 
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odczuwalnie szybszy, na wyższym poziomie i z większą mocą będzie dla 
was pracować w piątym wymiarze.  
 
Również i tutaj oferujemy wam naszą współpracę, a wy poprzez wibracje 
drgań, które sami możecie wytwarzać, możecie wspomóc przeniesienie 
tego punktu zbiorczego na właściwe miejsce. 
 
Pomocne w tym mogą być również kryształy (zwłaszcza szlifowane 
kryształy Vogel).  
 
Bądź świadoma tego, że bardzo ważną rolę odgrywa wasza intencja.  
Tak więc wysyłając intencję: „mój punk zbiorczy znajduje się teraz w 
najbardziej korzystnym dla mnie miejscu w moim ciele”, wprowadzisz ten 
proces w ruch.  
 
Rozbudowa meridianów poprzez połączenie ich z liniami 
axiotonalnymi  
 
Twoje czakry są połączone poprzez meridiany. Meridiany są kanalikami 
mającymi za zadanie transportowanie energii.  
 
Poprzez świadome ich połączenie z meridianami kosmosu, tzw. liniami 
axiotonalnymi, możesz świadomie rozszerzyć swój system energetyczny 
na wyższe poziomy. Linie axiotonalne są najczystszą energią i służą do 
połączenia ze Źródłem. Ono już wprawdzie istnieje, ale na poziomie 
nieuświadomionym.  
 
Warto dokonać tego na poziomie świadomym. Na przykład 
uświadamiając sobie to, co przed chwilą przeczytałaś: „Wszystkie blokady 
w systemie meridianów mojego ciała są zlikwidowane i meridiany są teraz 
na poziomie świadomym połączone z liniami axiotonalnymi kosmosu, 
przez co zostało urzeczywistnione połączenie ze Źródłem”.  
I to byłoby na tyle, jeśli chodzi o informacje na temat waszych ciał.  
 
W następnym rozdziale chcielibyśmy zagłębić się w temat waszego pola, 
które znajduje się dookoła was. Nasz duchowy kanał Ariël pracuje już nad 
tym, dlatego będzie w stanie doskonale wyjaśnić, jak to ma sie odbyć. 
 
Pragniemy jeszcze raz powiedzieć wam, jak bardzo drogocenni i wielcy 
jesteście. Wiedzcie! Poprzez przeżycie tej „przygody” otworzycie drogę 
dla wielu. 
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Niebo z Hathorami 
 
Rozdział 5 

Twoje nowe pole 

 

Kochani, jeśli uważacie, że wasza misja na Ziemi została już wypełniona, 
ponieważ jesteście już w nowym wymiarze, musimy was rozczarować. To nie 
tak. Właśnie teraz znaleźliście się w kluczowej pozycji w stosunku do 
współmieszkańców Ziemi. Waszym zadaniem jest teraz wnosić światło i nową 
energię.  

Jesteście strażnikami Ziemi, a wasze ramiona czekają na to, by znów nieść 
nowe, ważne zadanie.  

Prosimy, przeczytaj powyższe słowa z otwartym sercem i poczuj czy to, o 
czym piszemy, dotyczy też ciebie. 

Ta część książki poświęcona jest  waszemu polu. Może wydawać się to nieco 
egocentryczne, ale naprawdę jest konieczne dla uwolnienia od starej energii i 
świadomego zakotwiczenia nowej. Wszystko obraca się dookoła waszych 
myśli oraz intencji, ponieważ to właśnie one kreują waszą nową 
rzeczywistość. A wy, z kolei, jesteście pionierami, projektantami i 
organizatorami Nowego Świata. (zobacz naszą książkę pt. „ Healing met   
Hathoren” (od tlumacza: ta książka jest jedynie w języku flamandzkim).  

Czy zauważyliście, jak łatwo można ponownie spaść do trzeciego wymiaru 
istnienia? Zapewne widzicie też, że ta codzienna ziemska gra nie jest jeszcze 
zakończona i że wielu waszych przyjaciół oraz członków rodziny nadal w niej 
uczestniczy. Czy widzicie, jak ten stary świat coraz bardziej rozsypuje się na 
waszych oczach? Czasem wy również stajecie się nim tak bardzo zajęci, że 
dosłownie wciąga on was w siebie. Czy czujecie, jakie jest to dla was 
nieprzyjemne? Czy zauważyłaś, że czasem czujesz się bardzo zła i tak 
bardzo bezsilna, że trudno ci uwolnić się od tych uczuć? Tego wszystkiego 
tak naprawdę już nie chcecie, dlatego potrzebne jest wam stworzenie 
swojego nowego środowiska. Nazywamy to „tworzeniem nowego pola”.  

Tym sposobem opuszczacie stary matrix, który należał do starej Ziemi.  

Będziecie tworzyć nowy matrix dla swej duszy, wciąż przebywając na Ziemi. 
Ten nowy duchowy matrix możesz również nazwać „polem”. Jest to matrix, w 
którym przebywasz podczas poruszania się po starej Ziemi. W najbliższej 
przyszłości twój „nowy duchowy matrix” zostanie przyłączony do większego 
pola, lecz najpierw zajmiemy się tobą  i zmianami w tobie.  

Czym jest pole (duchowy matrix)? Jest nową energią, której użyjesz, by 
stworzyć otoczenie dookoła siebie. Poniższe ćwiczenie pomoże ci w 
zrealizowaniu tego zadania oraz w urzeczywistnieniu tego nowego pola. 
Na początku może się wam wydawać, że to ogromne przedsięwzięcie, 
ale gdy zagłębicie się w nim, praca nad rozbudową i urządzaniem 
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swojego pola tak was wciągnie, że nie będziecie chcieli już jej 
przerywać. Pole (duchowy matrix) jest twoim energetycznym 
środowiskiem, w którym żyjesz i które sam kreujesz, podczas gdy, na 
pewnym poziomie wciąż jeszcze funkcjonujesz w trzecim wymiarze 
istnienia.  

Ty będziesz budować rodzaj pola pięciowymiarowego, możesz nazwać 
je polem wielowymiarowym, a my chętnie będziemy ci przez jakiś czas 
pomagać.  

My sami – Hatorowie  – podczas naszego pobytu w Egipcie również 
żyliśmy w ten sposób, przebywając jednocześnie w trzecim wymiarze, a 
zarazem we wspólnym wielowymiarowym polu. Tak więc można 
stwierdzić, że mamy w tym zakresie dużo doświadczeń, którymi chętnie 
się z wami podzielimy.  

Poszukaj proszę zacisznego miejsca i wykonaj to ćwiczenie.  

Możesz wypowiadać poniższy tekst na głos. Na początku powtarzaj 
każdą intencję trzy razy. Możesz przy tym pocierać dłonią obszar pępka. 
Jest to ważne pod względem energetycznym miejsce.  

Jak już wspomnieliśmy w Rozdziale 3 – obszar wokół twojego pępka jest 
bardzo szczególnym miejscem. To centrum energii jest ważne w 
procesie tworzenia. To twój ośrodek władzy i mocy, z nim będziesz 
budować swoje własne królestwo. Z naszego własnego doświadczenia 
sugerujemy, abyście pocierali swój brzuch w lewo, np. trzy razy i 
powiedzieli:  

 

1. Wykreować pole piątego wymiaru, stworzyć pole 
wielowymiarowe, zaktualizować wibracje. 
 
2. Nadaj temu polu kolor. Sugerujemy fiolet, ale może być inny, 
odpowiadający ci kolor. Później urządź je „rzeczami”, które do 
ciebie przemawiają.  
 
3. Podajemy kilka przykładów:  
- fioletowy kolor jest w moim polu,  
- kolory tęczy są w moim polu,  
- kryształy i diamenty są w moim polu,  
- Elfy są w moim polu,  
- kwiaty i motyle są w moim polu.  
 
4. Zakotwiczyć pole: 
- ustabilizować pole w nowej energii Ziemi,  
- zakotwiczyć pole w Źródle Jedności,  
- ustabilizować pole we wszystkich kierunkach – w górę, na dół, w 
lewo i w prawo,  
 
5. Dopasować częstotliwość pola do najwyższej wibracji.  
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6. Następnie umieść w swoim polu ludzi, których chcesz, aby byli 
z tobą, np. tych, którzy już przebywają w nowej energii, lub tych, 
którzy akceptują cię taką, jaka jesteś. Mogą to być dobrzy 
przyjaciele, ukochani itd. Dodaj ich po kolei wymawiając ich 
imiona. Lista osób może się zmieniać każdego dnia. Ty 
decydujesz.  
 
- moja córka Cinthia jest w moim polu,  
 
- mój partner Ronald jest w moim polu,  
 
- mój przyjaciel Wauter jest w moim polu,  
 
- moi przewodnicy i aniołowie są w moim polu,  
 
- moja rodzina światła jest w moim polu,  
 
- Wniebowstąpieni Mistrzowie (można wymienić po imieniu) są w 
moim polu,  
 
- anioły są w moim polu.  
 
7. Umieść w swoim polu intencje, np.:  
 

- bezwarunkowa miłość jest w moim polu,  

- pokój jest w moim polu,  

-    wyższa świadomość jest w moim polu,  

-    zdrowie jest w moim polu,  

- nowi przyjaciele są w moim polu,  

-  sztuka jest w moim polu, 

- muzyka jest w moim polu,  

     -    doświadczanie Jedności jest w moim polu,  

     -    moje pole jest wolne od promieniowania,  

     -    w moim polu nie ma lęku,  

     -    w moim polu nie ma oceniania,  

     -    w moim polu jest łączność z Kronikami Akaszy,  

     -    w moim polu jest poczucie bezpieczeństwa i ochrona,  

     -    w moim polu jest kreatywna energia,  

     -    w moim polu nie ma szkodliwych chemikaliów,  
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     -    moje pole wspomaga wzrost, 

     -    ponownie odkrywam w sobie poczucie mocy i władzy oraz   
zakotwiczam je,  

     -    miłość do siebie jest w moim polu,  

     -    jasnowidzenie, jasnosłyszenie, jasnoczucie i jasnomówienie są w  
moim polu.  

Wypełnij swoje pole tym wszystkim, co jeszcze chciałabyś osiągnąć i 
utrzymuj intencję, że gdziekolwiek się znajdujesz, zawsze w nim jesteś.  

Kiedy będziecie wykonywać to ćwiczenie codziennie, doświadczycie, że 
ten stan staje się dla was coraz bardziej naturalny i uzyskacie jeszcze coś 
w zamian za ten wkład pracy – podczas fizycznego przebywania w trzecim 
wymiarze istnienia, coraz łatwiej będziecie funkcjonować w tym polu 
pieciowymiarowej energii. 

Ważne jest, aby nie zastanawiać się nad tym, czy postępujesz dobrze, co 
teraz się stanie, itd. Po prostu poddaj się i zaufaj.  

Wkrótce okaże się, że gdy spotkacie na swojej drodze osoby tak samo 
myślące, wasze pola będą ze sobą rezonować. Po czym to rozpoznacie? 
Poprzez odczucie miłości, gdy będziecie znajdować się obok siebie. Nie 
będziecie musieli czegokolwiek sobie wyjaśniać. Będziesz czuć, że 
wszystko jest dobrze nawet wówczas, gdy nie będziecie zgodni w jakimś 
temacie. Nawet wtedy będziecie czuć się ze sobą dobrze. Gdy nie 
będziecie fizycznie ze sobą, również będziecie czuli, że między wami 
wszystko układa się dobrze.  

Po prostu nie będzie między wami dualności, żadnego lęku, 
niezrozumienia czy też braku szacunku. Będziecie odczuwać tylko miłość i 
pokój. Gdy idziesz na dwór, bawisz się lub kiedy oglądasz telewizję, itd. 
zachowuj uwagę tak, byś zawsze pozostawała w swoim duchowym 
matrixie czy też w wielowymiarowym polu. Pomoże ci to uchronić się 
przed wciągnięciem ponownie w stare gry trzeciego wymiaru. Utrzymuj ten 
stan również przed zaśnięciem, proś swoich przewodników, aby czuwali 
nad tym, byś podczas snu nieprzerwanie przebywała w swoim polu. Wyraź 
też sama tę intencję. Po obudzeniu się nie zapomnij o tym, by pozostawać 
w swoim polu.  

Nie martw się, gdy czasem nie wykonasz ćwiczeń np. z braku czasu. Po 
prostu wyobraź sobie, że zbudowane przez ciebie pole utrzymuje się 
dookoła ciebie takim, jakim je stworzyłaś wcześniej. Baw się energią 
swego pola. Być może niektóre osoby powinnaś z niego wyprosić, a 
zaprosić inne. Może są jakieś szczególne wartości, które pasują do 
twojego pola. Wszystko to będziecie rozpoznawać. Zaobserwujesz też, że 
pole ma swoją inteligencję i że można się z nim porozumiewać. Proś 
również swoje pole o pomoc. Sama sprawdź czy ją otrzymasz. Możesz 
poprosić pole, aby dało ci znać, że jest np. godzina siódma, ponieważ 
chcesz w tym czasie się obudzić.  
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Powiedz na przykład: „chcę się obudzić o godzinie siódmej” i sprawdź czy 
to rzeczywiście zadziała. Możesz też poprosić pole, by cię ochraniało i 
ostrzegało przed wypadkami. Przede wszystkim baw się nim, wypróbowuj 
je i badaj na jakich zasadach działa, w jaki sposób funkcjonuje i jakie ma 
możliwości, ponieważ pole jest inteligentne i podąża za twoimi intencjami 
oraz możliwościami.  

Po kilku dniach lub tygodniach sama poczujesz, kiedy będziesz mogła 
zakończyć ten rytuał. Pole będzie już wtedy na stałe wokół ciebie i kiedy 
tylko o nim pomyślisz, ujawni się. Opiera się to na mocy twojego umysłu i 
przekonaniu.  

Lia-Ariël: Byłam mile zaskoczona tym, że litery samoistnie przybrały barwę 
fioletową w momencie, gdy mogłam przekazać wiadomość o urządzaniu 
pola. Niebywałe! Chciałabym jeszcze podzielić się z wami tym, że kiedy 
byłam zajęta stwarzaniem mojego pola, znalazłam się w swego rodzaju 
próżni – strefie ciszy i spokoju. Czułam się, jakbym dostała wielką, białą 
kartkę papieru, którą sama musiałam pomalować, nie mając na początku 
pojęcia, co w ogóle chcę zrobić i jak zacząć, lecz potem byłam w stanie 
tworzyć.  

Oczywiście u każdego może to przebiegać inaczej, ale być może moja 
informacja wam się przyda.  
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Niebo z Hathorami 
 
Rozdział 6 

Współpracujące pola  

 

Nadal znajdujecie się w fazie przejściowej. Jesteście już poza 
trzeciowymiarową grą i jej zasadami, znajdujecie się w piątym wymiarze i 
powyżej.  

Wspaniale jest widzieć was radzących sobie z nauką postępowania z  nową 
energią.  

Nieprzypadkowo znaleźliście się w tym miejscu i czasie oraz czytacie ten 
tekst. Sami wyraziliście chęć zajęcia się tym zadaniem i wykonania go.  

Ważne jest, by jak najczęściej przebywać w stanie miłości, tworzyć jej energie 
integrując je w sobie, a następnie w swoim otoczeniu.  

Bądź w miłości i współodczuwaniu ze wszystkim dookoła ciebie. Nieustanne 
trwanie w tym procesie stanowi wielkie wyzwanie, m.in. dlatego, że wiele 
osób dookoła ciebie zaczyna odczuwać, iż jesteś inna, lecz nie jest w stanie 
wyraźnie określić, w czym rzecz. Możecie czuć się troszeczkę samotni lub 
opuszczeni, ale uwierzcie nam, że jest to przejściowy okres i że jest on 
potrzebny. Niektórzy z was będą poddani testom przez wasze otoczenie. 
Ludzie będą próbowali złapać was w pewien rodzaj pułapki oczekując 
waszego zdania na określone tematy. Być może zapytają na przykład: 
Dlaczego sprzeciwiasz się światu? Dlaczego po prostu nie dostosujesz się do 
świata? Dlaczego wciąż uważasz, że wszystko wiesz lepiej? Dlaczego 
myślisz, że wszystko wiesz, podczas gdy może się okazać, że się myliłaś? 
Czy myślisz, że cały świat jest szalony a jedynie ty pozostajesz mądra? 

Jak zachowujesz się w takiej sytuacji?  

Niektórzy z was zapewne poczują się zaatakowani i zaczną wątpić, a 
wątpliwości wymagają szczególnych wyborów. Dlatego też spróbuj powrócić 
do swojego wnętrza, tak by wszystko stało się znów jasne i wyraźne dla 
ciebie. Proś o znaki ze Źródła i jeśli ponownie będziesz skoncentrowana w 
swoim sercu – idź dalej. Pozostań w tym stanie, bądź w swym sercu, nie 
próbuj przekonywać innych czy udzielać im porad. Uświadom sobie, że każdy 
uzyska zrozumienie we właściwym dla niego czasie. Możesz przyznać się 
swojemu otoczeniu, że myślisz inaczej lecz nie chcesz być negatywnie 
postrzegana z racji tego, że niektóre rzeczy widzisz w zupełnie innym świetle.  

Szanuj każdego w jego prawdzie i poproś, by inni też szanowali ciebie. Nie 
przeciwstawiaj się, ale jednocześnie nie pomniejszaj siebie. Nie bądź też 
arogancka i, proszę, nie próbuj się z niczego tłumaczyć.  

Nasza rada brzmi: słuchaj innych z „wewnętrznym uśmiechem”. Wyobraź 
sobie, że możesz uśmiechać się sercem. Uśmiechaj się i daj odczuć, że 
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jesteś przyjazna osobie, z którą rozmawiasz, że jest ona przez ciebie mile 
widziana, że jesteś jej siostrą. Pozwól, by płynęła miłość i pozostaw ten temat, 
to co się wydarzyło, bez dalszego wyjaśnień. Wszystkie pytania 
wypowiedziane głośno przez inne osoby są oznaką, że żyją jeszcze w was 
samych i dlatego są projektowane na zewnątrz, do otoczenia.  

Ponadto możesz zauważyć pewną ciekawość ciebie ze strony otoczenia, 
ponieważ ono dostrzega, że stajesz się dla niego coraz mniej osiągalna. 
Twoje nowe pole wzmacnia się, a to oznacza, że inni w coraz mniejszym 
stopniu potrafią ciebie zrozumieć.  

Czasem jesteście nawet bardziej „niewidzialni” dla zewnętrznego świata niż 
sami zdajecie sobie z tego sprawę. Możecie mieć odczucie, że jesteście 
bardziej chronieni, otoczeni pewnego rodzaju „płaszczem ochronnym”. 
Dlaczego tak jest? Przede wszystkim dlatego, że twoja energia ma wyższą 
wibrację i przyciąga to, co pasuje do tego wyższego poziomu. Co więcej, 
teraz wiesz, że jesteś stwórcą własnego życia i to, w coraz większym stopniu, 
zaczyna się przejawiać.  

Poprzez wyrażenie intencji stania się świadomą swojej władzy, poprzez 
wykorzystanie swojej mocy i otoczenie się miłością zakotwiczasz w sobie 
zupełnie inną energię, którą promieniujesz. W pewnym sensie ma to też 
wpływ na bliskie ci osoby, ponieważ nie potrafią one już ciebie dobrze 
odbierać. Na samym początku twojej transformacji komunikowanie z nimi było 
jeszcze na pewnym poziomie możliwe, ale na obecnym jej etapie, niestety 
wiele osób odejdzie z twojego życia. Może to sprawić, że będziecie czuli się 
samotni, że będziecie bardzo smutni. Również do tego możecie się 
przygotować. Uświadom sobie, że kiedyś ponownie znajdziecie się w „tej 
samej przestrzeni”. Pozwól im odejść, pogódź się z tym, zaakceptuj, oddaj w 
ręce boskości.  

Wielu z was, wcześniej utrzymujących rolę opiekunów i przewodników innych 
ludzi, których próbowało zaprosić do swojego pola, na tym przejściowym 
etapie będzie doświadczać tego, że ludzie ci znikną z ich życia. Po prostu 
pójdą inną drogą, umrą lub sama nie dopuścisz ich do swojego świata. 
Ponadto, rolę przewodnika lub opiekuna będziecie odgrywać już w niewielkim 
stopniu, ponieważ teraz zajmiecie się przede wszystkim sobą. Obecnie 
najważniejszą rzeczą dla was jest to, byście skoncentrowali się tylko na sobie, 
byście ustawili wszystkie żagle w jednym kierunku i zajęli się sobą. Większość 
z was nie potrafi tego. Przez większość czasu przyjmowaliście rolę 
nauczycieli, przewodników lub opiekunów, aby zbawić jak najwięcej ludzi.  

Wielu z was nie będzie już w stanie kontynuować dłużej tej roli, ponieważ nie 
jest ona już celem waszego życia, teraz nie jest to już wasza droga. Później 
ponownie podejmiecie te role, lecz już z zupełnie innej perspektywy, w innej, 
nowej formie. Stanie się to, kiedy już będziecie wystarczająco silni. Och, 
kochani bądźcie otwarci na to, by objąć siebie całkowicie w świadomości, że 
teraz wy jesteście najważniejsi. Wszystko ma swój cel, bądźcie świadomi, że 
to czego doświadczacie na tym etapie, nie jest bezcelowe. Oczywiście w 
każdej sytuacji, która się pojawi, to wy sami będziecie decydować o tym, jak 
postąpić. Kiedy będziesz poproszona o pomoc lub energię, zbadaj najpierw, 
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czy to jest dla ciebie dobre. Może się okazać, że lepiej będzie dla ciebie, 
kiedy nie będziesz jej rozdawać a zatrzymasz dla siebie.  

Bądź nieustannie skupiona w swoim polu, na ludziach, których tam 
zaprosiłaś, bądź skupiona na miłości. Nie daj się ściągnąć na dół ludziom 
będącym poza tym polem, którzy z wielką chęcią przyjęliby ratunek od ciebie, 
gdyż przyzwyczaili się do tego i wydaje się im, że będzie to prostszym i 
łatwiejszym rozwiązaniem.  

Wiedz, że każdy człowiek żyjący na Ziemi w tym czasie, być może nawet 
bardziej niż w jakimkolwiek innym, zdany jest na samodzielne przeżywanie 
swoich doświadczeń i sam musi je nieść, tak jak to robicie wy. Kiedy 
będziecie chcieli pomóc innym, może się okazać, że utrudnicie swój własny 
proces. Jak myślisz, czy poradzisz sobie z tym? Czy ma to sens? Czy w ten 
sposób nie pozbawicie ich możliwości doświadczenia życiowych wyzwań? 
Czy tym samym nie odbierzecie im sposobności do przyjęcia 
odpowiedzialności za swoje własne życie? Czy wskutek tego będziesz w 
stanie dobrze wykonać swoje zadanie i czy będziesz w stanie wystarczająco 
skupić się na nim? Litością nie jesteś w stanie nikomu pomóc, za to 
współczuciem – tak. Pozwól innym żyć własnym życiem i miej współczucie 
dla nich i ich sposobu życia. Okaże się, że każdy musi przejść swoją własną 
drogę i to go wzmacnia. Gdy będziesz chciała za innych rozwiązać ich 
problemy, odmówisz im tego doświadczenia, a ponadto dasz im do 
zrozumienia, że nie doceniasz ich możliwości. Pamiętaj o odpowiednim 
dystansie – to nasza rada. Nie jesteście odpowiedzialni za innych. Dobrze, że 
każdy może odpowiadać za siebie.  

Bądźcie przygotowani na to, że niedługo w starym świecie możliwe będą takie 
sytuacje, gdzie wiele osób egzystujących jeszcze w trzecim wymiarze 
zostanie skonfrontowanych z wieloma trudnymi problemami. Kiedy będziesz 
chciała interweniować i im pomóc, zostaniesz wciągnięta do świata, do 
którego – jak już od dawna odczuwasz – nie pasujesz. Do świata, który nie 
jest już twoim światem. Czy tego chcesz? Spytajcie się teraz o to siebie 
samych, ponieważ ten czas nadchodzi szybkimi krokami. Czujesz się 
odpowiedzialna za innych? Chcesz znów być w roli przewodnika i 
pomocnika? Uświadom sobie, że wówczas niełatwo będzie ci zrealizować 
twoje własne zadanie, a poza tym poprowadzi cię to na ścieżkę, z której już 
dawno wyrosłaś. Kochani, skupcie się bardziej na Nowym, na tych nowych 
polach, które każdy kreuje lub będzie kreował.  

Poczuj jak to jest, gdy spotykasz się z polami, które mają wysoką 
świadomość, gdy łączysz się z podobnymi tobie, którzy wibrują na tych 
samych częstotliwościach co ty.  

Poczuj jak razem wibrujecie i jak wasze pola nakładają się na siebie oraz 
wzajemnie się wzmacniają. To jest tak, jakbyś stała w polu, które promieniuje 
porywającą miłością. Poczuj radość wibracji miłości, które przepływają przez 
twoje ciało. Poczuj spokój, w który zostaniesz przeniesiona. Jest to wasz 
nowy styl bycia, we wnętrzu waszych pól. Uczcie się z nimi współpracować i 
odkrywajcie coraz więcej korzyści z wzajemnych spotkań w tych polach 
miłości.  
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Czyż nie jest to takie uczucie jakbyście „kochali” się ze sobą, jednocześnie 
razem się śmiali i wymieniali się energią. Możemy przekazać wam informację, 
że do waszego Nowego Świata spłynął jeszcze wyższy rodzaj energii miłości, 
której moc może tylko wzrastać. To za jej przyczyną wasze pola miłości 
połączą się. To jest coś w rodzaju ponownego połączenia po tym, jak 
przygotowałaś swoje duchowe pole. Ta wysoka energia miłości, która przez 
długie wieki nie mogła przedostać się na Ziemię, płynie teraz poprzez wasze 
ciała i pola, a wy możecie ją ucieleśniać i nią promieniować. Wzmacniacie 
przez to siebie i wasze pola a te wysokie wibracje energii miłości, po raz 
pierwszy od długiego czasu, znów mogą być ściągnięte tu – do waszego 
świata. Teraz uświadamiacie sobie tylko połowicznie waszą rolę i jej wpływ na 
istnienie Nowego Świata. Jesteśmy szczęśliwi mogąc tego doświadczać. 
Drogie siostry i drodzy bracia, cieszcie się razem z nami z waszego Nowego 
Świata, który wreszcie może doświadczać swego prawdziwego piękna, 
pokoju oraz szczęścia i je rozprzestrzeniać. Wkrótce będzie to odczuwać 
wielu.  

To jest wasz dar dla Ziemi.  

Uwolnij swoją wyobraźnię  

i baw się jak dziecko.  

Dziecko, które po raz pierwszy  

weszło w kontakt z czymś nowym.  

Bądź otwarta i nieograniczona.  

Bądź ciekawa i radosna.  

Ciesz się jak dziecko,  

tak niewinnie,  

wszystkim, co jeszcze  można odkryć. 

  Hathorowie  
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Niebo z Hathorami 
 
Rozdział  7 

Zasilanie własnego matrixu  

 

Przeżycia Lii-Ariël: 

Następowały zmiany we mnie. Początkowo bardzo subtelne, stopniowo 
stawały się coraz bardziej zauważalne. Skupiając się całkowicie na 
urzeczywistnianiu swojego pola poczułam, że moje więzi z otoczeniem 
zaczęły się rozluźniać. Wyraźnie obecni w moim życiu byli jedynie ci ludzie, 
których codziennie zapraszałam do swojego pola. Zauważyłam też, że 
zaczęłam mieć coraz większą potrzebę zdystansowania się od problematyki 
świata. Jakże często byłam zła, smutna, przestraszona z powodu 
nieprzyjemnych wiadomości na temat wojen, buntów, morderstw, które 
stanowiły moją codzienność. Jakże często byłam smutna, widząc jak ludzie 
niszczą życie i świat, na oczach nas wszystkich, jednocześnie karmieni 
jesteśmy kłamstwami przez przeróżne środki masowego przekazu i na różne 
sposoby, nie będąc w stanie tego wszystkiego zatrzymać.  

Jak ciężko było mi patrzeć na staczanie się ludzkości, na to jak 
człowieczeństwo, ludzkie wartości i normy zostały niemalże zatracone, a 
ludzie są mordowani i gwałceni za parę euro. Jakże ciężko mi było patrzeć na 
nasze dzieci, które zostały podeptane w imię pewnych zasad, wierzeń i religii. 
W rezultacie to wszystko sprawiło, że sposób życia na tej planecie stoczył się 
na najgłębsze dno.  

Wszystko to sprawiło, że dotarłam do pewnego punktu w sobie samej. 
Wygląda na to, że najpierw musisz dotknąć najgłębszego dna oceanu, by się 
od niego odbić – rzeczywiście nastąpił punkt zwrotny, wszystko się 
zatrzymało...  

I nagle poczułam w sobie ciszę.  

Nie miałam już potrzeby, by dawać się wciągać w smutek tych wszystkich 
ludzi, w ich wojny i cierpienia.  

Teraz moją uwagę kieruję tylko na to, co jest pozytywne i co pomaga mi w 
kochaniu samej siebie oraz innych, a także w zakotwiczaniu mnie w tym.  

Jestem coraz mniej połączona z chciwością, lękiem i z własnym 
niedowierzaniem w to, w jakim kierunku zmierza ludzkość.  

Skierowałam swą uwagę na zdrowe odżywianie, na ludzi, którzy mnie 
wspierają i szanują, na moje zdolności samoleczenia i moją siłę. 
Skoncentrowałam się na tych, którzy mnie zauważają i akceptują, a także 
skierowałam się na Boga we mnie.  
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Hathorowie  

Od tego miejsca przejmiemy pałeczkę.  

Tak kochani, to właśnie było naszym celem, gdyż kiedy zaczniecie dokładnie 
wcielać w życie nasze wskazówki z instrukcjami, uwolnicie się od tego, co 
stare. Wciąż jeszcze  żyjecie w swoich zaktualizowanych ciałach na stary 
sposob, podczas gdy energetycznie wasze wibracje mocno się podwyższają, 
wskutek czego odbieracie teraz wasze otoczenie w zupełnie inny sposób.  

Udaje się wam być w coraz mniejszym stopniu wciąganymi przez otoczenie. 
Wydaje się, jakby wasze dotychczasowe życie było tylko filmem 
wyświetlanym przed waszymi oczami, w którym już prawie przestaliście grać, 
pozostając tylko widzami. Teraz już sama możesz zdecydować, czy chcesz 
go oglądać, czy też nie, ponieważ czujesz, że masz w sobie tę moc. Możesz 
bawić się tym, czy chcesz przycisk włączyć... czy też wyłączyć... 

Wasze prawdziwe życie rozgrywa się teraz w większym lub mniejszym 
stopniu w polu wykreowanym przez was samych – duchowym matrixie, który 
działa  już na wyższych wibracjach.  

Pole to jest zasilane i wzmacniane przez najwyższe światło ze Źródła  oraz 
energię Słońca, dzięki którym jest nieustannie aktualizowane, wzmacniane i 
wznoszone (upgrading) do coraz wyższych wibracji. Już wkrótce twoje życie 
będzie wyglądało inaczej. Poczujesz się tak, jakbyś była chroniona przez 
twoje nowe pole. Ponadto, będą się w coraz większym stopniu manifestować 
intencje, które chcesz przyciągnąć do nowego pola. Postanów zdecydowanie 
czego sobie życzysz i ujrzyj to przed sobą jako już zrealizowane.  

Poprzez poświęcanie swojemu polu coraz większej uwagi, karmisz je. Pod 
pojęciem „karmienie” rozumiemy dostarczanie jemu nieustannej uwagi i 
wsparcia myślami, a dzięki temu powstaje kreacja, która ma ci do 
zaoferowania nieograniczone możliwości i pomysły. Bądź uważna w 
wybieraniu tego, co chcesz, gdyż teraz możesz szybciej przyciągnąć to do 
siebie.  

 

Uwaga zasila pole  

Im więcej uwagi poświęcasz swojemu polu w ciągu dnia, tym więcej 
przekazujesz mu „pokarmu” podtrzymującego jego istnienie. Poprzez to 
udzielasz mu prawa do istnienia, gdyż jest ono ściśle powiązane z twoim 
nowym sposobem życia i w ten sposób się urzeczywistni. 

 

Komunikacja odżywia pole  

Dzięki regularnemu kontaktowaniu się z polem nauczysz się postrzegać je 
tak, jakbyś była z nim zespolona, jak gdyby było ono częścią ciebie. Zacznij 
komunikować się z polem, ponieważ w ten sposób je zasilasz. Angażuj je do 
współpracy w przedsięwzięciach wykonywanych w ciągu dnia. Dziel się z nim 
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wszystkim, co napotykasz na swojej drodze i proś je o radę, kiedy masz 
problemy. W ten sposób rozbudowujesz jakby nową część siebie. Można 
powiedzieć, że powiększasz siebie. Gdy będziesz zadawała pytania, 
odpowiedzi będą do ciebie napływały coraz szybciej właśnie poprzez to pole i 
komunikacja stanie się łatwiejsza. W ten sposób szybciej poczujesz się 
jednością ze swym rozszerzeniem.  

  

Światło Źródła i Słońce odżywiają pole  

Poprzez regularny kontakt ze Źródłem i prośbę, by światło Źródła przepływało 
przez ciebie, zasilasz energię pola. Ponadto, również światło słoneczne jak i 
Centralne Słońce stanowią pożywienie dla waszej energii. Poprzez regularny 
kontakt automatycznie zwiększasz częstotliwość wibracji i tym samym czujesz 
się chroniona w swoim własnym Polu Światła.  

 

Zaufanie i miłość odżywiają pole  

Jeśli masz zaufanie do pola, odczuwasz je jako coś własnego, jako swój dom 
i masz ufność oraz pewność, że chroni cię ono i prowadzi. To właśnie 
zaufanie jest tym, co stwarza więzy. Wkrótce zauważysz, że twoje obawy 
przed tym, co się dzieje w starym świecie, zmniejszą się.  

 

Prawdopodobnie wcześniej miałaś odczucie jakby stary świat dusił cię i 
pociągał za sobą w przepaść. Teraz, podczas gdy widzisz toczące się wojny 
zbliżające się w twoją stronę, kiedy zdecydowanie przebywasz w swoim polu, 
w swojej głębi odczuwasz spokój. 

Umieść w nim energie pokoju i spokoju oraz nie pozwól, by wdarły się tu 
energie negatywne. Podczas gdy podejmujesz wysiłek, by dobrze 
funkcjonować w starym świecie, który wciąż jest obecny poza twym polem, 
staraj się przebywać w tym ochronnym wysokowymiarowym polu. Niech przez 
twoje pole i wokół niego przepływa miłość, a ty bądź nieustannie w TYM 
momencie.  

Zdajemy sobie sprawę z tego, że nie zawsze łatwo jest wam to zrozumieć i 
stosować lecz z doświadczenia wiemy, że to działa oraz jest sposobem 
utrzymania wysokich wibracji w starym świecie, z którym wciąż macie wiele 
styczności.  

Traktowanie pól poważnie i ich urzeczywistnianie  

Poprzez ciągłe czynienie waszych pól „rzeczywistymi” osiągniecie waszą 
nową rzeczywistość, a przez to będziecie w stanie oderwać się od 
trzeciowymiarowego matrixu. Wówczas będzie on miał dużo mniejszy wpływ 
na was, w mniejszym stopniu będziecie odczuwać strach, złość czy frustracje 
innych ludzi.  
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Również zmarłe dusze, w mniejszym stopniu lub nawet w ogóle nie będą 
mogły wtargnąć do waszego pola, co pozwoli wam zachować jasność umysłu 
i utrzymać więcej energii. Wielu z was będzie w stanie doświadczać stanu 
błogości. Ponadto zauważycie, że zasłony będą stawały się coraz cieńsze i że 
z łatwością będziecie potrafili wejść w inne wymiary, by się tam rozejrzeć. 
Dlaczego by nie! Macie ku temu wszystkie możliwości. Wielu z was robiło to 
już w snach, a teraz jest to możliwe na poziomie świadomym. Zdajcie sobie 
sprawę, że to pole ma wiele celów a jednym z nich jest przypomnienie sobie 
waszej wielowymiarowości. Uświadomicie sobie, że jesteście częścią czegoś 
o wiele potężniejszego i że wy sami jesteście o wiele potężniejsi niż 
kiedykolwiek ośmieliliście się marzyć. Teraz budzicie się całkowicie i trudno 
wam zrozumieć dlaczego wcześniej nie zdawaliście sobie z tego sprawy oraz 
czuliście się często tacy zależni.  

 

Byliście wykorzystywani jak niewolnicy. Sami, z powodu odczuwanego 
strachu, również współuczestniczyliście w podtrzymywaniu tego niewolnictwa. 
Byliście zależni, tak jak niemowlęta są zależne od swoich rodziców. Tak 
naprawdę nigdy nie staliście się istotami dorosłymi, które potrafią 
samodzielnie myśleć i decydować o sobie, które ponoszą odpowiedzialność 
za swoje szczęście oraz swój rozwój. Byliście uzależnieni od pieniędzy i 
przedmiotów materialnych oraz patrzyliście z uczuciem niższości na tych, 
którzy byli waszymi szefami, politykami i przywódcami politycznymi.  

„Czemu wcześniej nie mogliśmy przejrzeć na oczy?” – słyszymy wasze 
pytania.  

Dlaczego większość ludzi nadal tego nie widzi? To bardzo znaczące pytanie.  

Cóż moi drodzy, to było częścią umowy, którą zawarliście tu na Ziemi jako ci, 
którzy tę grę wymyślili i w niej uczestniczyli. Było ustalone, że właśnie teraz 
ma się ona zakończyć. Niektórzy jednak podejmują wysiłki aby nadal trwała, 
tak by nie musieli oddawać swojej władzy. I mimo że niektórzy, będący u 
władzy, nie chcą jej oddać oraz nie chcą, by ta gra dobiegła końca, ona 
jednak kończy się zgodnie z planem. Ci, którzy nadal podejmują gorączkowe 
wysiłki aby jeszcze ją podtrzymać, również czują nieuchronne zmiany. Choć 
gra toczyła się na nie do końca uczciwych zasadach, jej finał będzie uczciwy. 
I moi drodzy, to już nie potrwa długo.  

Proponujemy, byście praktykowali wszystko to, co wam przekazaliśmy, tak by 
tego doświadczyć. Dlatego też poprosiliśmy naszą przyjaciółkę i pisarkę, by 
część tej książki przekazała wam już teraz. Dzięki temu, że zaczniecie 
ćwiczyć od zaraz, doskonale przygotujecie się do tego, co czeka was w 
najbliższej przyszłości i co się wydarzy.  

Zawsze możecie poprosić o pomoc nas lub innych wzniesionych mistrzów. Co 
więcej, możemy wzmacniać wasze pola poprzez wspieranie was w tym 
procesie - zakotwicz swoje pole w Źródle oraz w innych wielowymiarowych 
polach np. twoich przyjaciół na Ziemi, twojej Rodziny Światła, twoich 
przewodników i aniołów. Zakotwicz swoje pole w Nowej Energii Matki Ziemi. 
Proś ją o pomoc i wsparcie w tym procesie.  
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Niebo z Hathorami 
 
Rozdział 8 

Nowe kodowania  

 

Tak więc kontynuujemy to, na czym skończyliśmy. Tak drodzy ludzie, ta gra, 
którą zwiecie życiem na Ziemi, znajdzie sprawiedliwe zakończenie.  

Nie chcemy zbytnio zagłębiać się w ten temat, ponieważ zasadniczo celem tej 
książki jest udzielenie wam pomocy w urządzaniu Nowego Świata. Jednak 
ważne jest również to, byście trochę lepiej zrozumieli także i stary świat, 
żebyście nie musieli popełniać tych samych „błędów”. Nie martwcie się 
jednak, gdyż Góra zadba o to, by w Nowym Świecie działo się zupełnie 
inaczej, a wy nigdy nie dostaniecie już pozwolenia na popełnianie „błędów”.  

 

1. Napędem dla starego, dualnego świata była chciwość i nadużycie 
władzy oraz stałe poczucie lęku przed niedostatkiem.  
 
2. Istniały dwa obozy: utrzymujący władzę oraz podporządkowani im. 
Wielu tym drugim została wyrządzona przeogromna krzywda. Triumf 
odnosiły tylko władza i pieniądze.  
 
3. Miał miejsce nierówny podział posiadłości, majątku, żywności, 
mieszkań itd.  
 
4. Istniała mała grupa ludzi, którzy dla własnych korzyści sprawowali 
kontrolę nad znacznie większą grupą. Robili to z żądzy posiadania 
pieniędzy i korzystania z wszelkich usług, wskutek czego duża grupa 
ludzi stała się niewolnikami małej grupy, a rezultatem był ciągły brak 
równości. 
 
5. Ludzie byli utrzymywani w strachu i biedzie za pomocą przeróżnych 
środków, takich jak religie, sprawujący władzę, banki, wojny, 
nadużycia, gwałty, mordy itd.  
 
6. Ludzie, którzy rościli sobie prawo głosu, byli prześladowani, a 
wybory waszych politycznych przywódców wprawdzie wyglądały na 
uczciwe i sprawiedliwe, ale tak naprawdę stanowiły jedynie farsę.  
 
7. Dużo działo się za plecami ludzi tego nieświadomych. Za kulisami 
wydarzeń zdejmowane były maski i ujawniały się prawdziwe zamiary.  
 
 
8. Ludzie inaczej myślący i czujący, którzy sprzeciwiali się lub 
prowokowali, byli mordowani lub skazywani na wykluczenie.  
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9. Nie było żadnego szacunku do ludzi, szczególnie do zwierząt, jak 
również do Matki Ziemi.  
 
10. Istniała przewaga brania nad dawaniem.  
 
11. Unikalność każdego człowieka została zniszczona, wszystkich 
zrównano ze sobą, ponieważ dzięki temu łatwiej było utrzymywać ich w 
rygorze i nimi rządzić.  
 
12. Ludzie zostali zdominowani i zastraszeni, w ten sposób odebrano 
im wolność.  
 
13. Ludzie byli nakierowywani przeciw sobie poprzez wskazywanie 
„winnego” spośród nich, a poprzez to następował rozłam w ich grupie 
według zasady „dziel i rządź„. 
 
14. Zdrowi ludzie stawali się chorymi z powodu pobudzanego strachu, 
niewłaściwego odżywiania, zanieczyszczonej wody, szkodliwych 
lekarstw, fałszywych informacji itd . 
 
15. Odebrano wam odpowiedzialność za siebie samych. Dla każdego 
to stwierdzenie może być bardziej lub mniej trafne.  
 

 Szkicujemy tu ogólny obraz, z którym być może nie każdy się utożsamia. 
Mamy nadzieję, że teraz łatwiej będzie się wam zidentyfikować z obrazem 
Nowego Świata. Chcielibyśmy zaznaczyć, że wolelibyśmy używać innego 
języka – Mowy Światła, z kodami innych słów, nieracjonalnych. Jednak te 
słowa nie dotarłyby do was dlatego dopasowujemy się do waszego sposobu 
komunikacji, aby poniższe twierdzenia były dla was zrozumiałe. Oczywiście w 
nowym polu Nowego Świata można tworzyć jeszcze więcej. Będzie to jednak 
możliwe tylko wtedy, gdy osiągniesz głęboką świadomość, która będzie 
potrafiła te nowe idee zrozumieć i przyjąć jako swoje.  

 

W Nowym Świecie:  

 

 Będzie Jedność.  
 

 Będzie obfitość.  
 
 

 Ludzie będą kierować się tylko miłością, przede wszystkim     
miłością bezwarunkową.  
 

 Będzie triumfować prawość.  
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 Będzie istniała równość każdego człowieka i wszystkich żyjących   
istot.  
 

 Będzie obecna miłość, wdzięczność, miłosierdzie, przebaczenie i 
światło.  
 
 

 Weźmiecie odpowiedzialność za siebie samych.  
 

 Wszelkie decyzje będą podejmowane wspólnie, z równym 
wkładem wszystkich.  
 
 

 Wszystko będzie się działo jawnie, nie będzie żadnych tajemnic.  
 

 Każdy będzie szanowany, po prostu za to, że „Jest” oraz za jego 
wyjątkowy wkład.  
 
 

 Unikalność każdego będzie najważniejsza.  
 

 Respektowana będzie wola każdego.  
 
 

 Wszystko będzie się działo dla najwyższego dobra.  
 

 Wszystko będzie uczciwie podzielone.  
 
 

 Będą wspólne dobra bez żadnych długów.  
 

 Wkład każdego dla społeczności będzie mile widziany, choćby był 
bardzo mały.  
 
 

 Wkład każdego będzie stosowny do jego możliwości.  
 

 Nie będzie przymusu.  
 
 

 Będzie absolutne równouprawnienie kobiet i mężczyzn. 
  

 Każde dziecko będzie traktowane na równi z każdym innym 
dzieckiem. 
 
 

 Zwierzęta i rośliny będą traktowane na równi.  
 

 Wszyscy ludzie będą traktowani na równi.  
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 Znikną wszelkie osądy.  
 

 Będzie respektowana wolność każdego i wszystkich.  
 
 

 Cały dawny ból czy żal będzie wspólnie przetransformowany.  
 

 Każdy będzie bezpieczny. Bezpieczeństwo będzie mu zapewnione 
m.in. poprzez mieszkanie lub dom.  
 
 

 Będzie panowała miłość, i to bezwarunkowa. 
 

 Wszystko, czego potrzebujesz, przyjdzie do ciebie w obfitości.  
 
 

 Będzie zdrowie.  
 

 Będzie istniał tylko pokój i spokój.  
 
 

 Będzie dużo możliwości do duchowego wzrostu.  
 

 Odczuwanie będzie ważniejsze od racjonalnego myślenia.  
 
 

 Emocje będą używane w pozytywnym znaczeniu i szybciej 
będziecie się od nich uwalniać.  
 

 Dla wszystkich będzie dużo możliwości do wzrostu i tworzenia w 
bardzo szybkim tempie.  
 
 

 Wszystko będzie się działo w zgodzie z wolą Boga-Bogini dla 
waszego najwyższego dobra oraz dla najwyższego dobra 
wszystkich  i wszystkiego. 

 
 

Bardzo ważne jest, abyście wszystkie te wartości czytali regularnie i 
wzbogacali je własnymi.  

Im więcej przyjmiecie ich do siebie, tym szybciej zakotwiczą się one w 
waszym polu energetycznym, stając się czymś bardzo „naturalnym” i 
„normalnym”. Te nowe kody mogą też być wyrażone za pomocą symboli, 
gdyż symbole przekazują więcej niż słowa. Słowa są jeszcze powiązane z 
głową i osobowością, natomiast symbole są odbierane oraz przyjmowane 
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sercem poprzez czucie. Dlatego prosimy was, byście słowa zapisane w tej 
książce przyjmowali sercem i odczuwali ich działanie w sobie.  

 

W międzyczasie wasz duchowy kanał channeluje kody od nas w formie 
geometrycznych figur, które rysuje. Zostaną one później dołączone do tej 
książki.  

W trzecim wymiarze słowa są bardzo ważne. Mogą być użyte w znaczeniu 
pozytywnym bądź negatywnym. Jednak komunikacja za ich pomocą jest 
bardzo ograniczona. Z jednej strony za pomocą słów można przekazywać 
informacje, dzielić się nimi, a z drugiej stwarzają one możliwość zadawania 
bólu lub powstawania nieporozumień.  

W wyniku tego sposobu komunikowania, oprócz pozytywnego i leczniczego 
oddziaływania słów, powstało mnóstwo kłamstw, które przyczyniły się do 
wielu nieporozumień. Słowa wypowiedziane przez was mogą też dotknąć 
starych uczuć i traum z przeszłości. Działa to trochę na zasadzie rzuconego 
kamyczka, kiedy to jedno słowo ma moc wywołania w was lawiny 
nieprzyjemnych uczuć.  

Słowa mają też zdolność wewnętrznego rozbicia, tak że czasem może się 
wam wydawać, iż działają w was jak kulka w automacie do gier.  

Jeden „nieodpowiedni” komentarz może wywołać w was dużo bólu, czego 
powodem są nieuleczone traumy.  

Radzimy wam, nauczcie się tego, by wypowiadane do was słowa nie raniły 
was. Zamiast czucia się dotkniętą czyimiś słowami, obserwuj język ciała 
osoby mówiącej. Patrz na jej oczy i zachowanie. 

Czy ta osoba jest świadoma swoich słów i tego, jak one na ciebie wpływają? 
Czy kieruje się miłością?  

Czy są jakieś przyczyny jej raniącego zachowania? Może odczuwa niepokój i 
dlatego wypowiada takie słowa? Może przyczyną jest projekcja tej osoby?  

Odczuwaj współczucie i miłość w stosunku do tej osoby. Niech jedyną reakcją 
na to, co mówi, będzie twój uśmiech. Jeżeli poruszy cię coś, co mówią inni, 
znaczy to, że wciąż jeszcze jest w tobie stare uwarunkowanie, stary program 
lub nieuleczona trauma. Proszę, staraj się znaleźć w sobie rozwiązanie 
jeszcze podczas rozmowy lub później, gdy będziesz na osobności. Podziękuj 
tej osobie za to, że była twoim lustrem. Teraz wiesz, co masz jeszcze 
oczyścić z twych emocji i uczuć. Chcemy zwrócić waszą uwagę na to, byście 
więcej milczeli a mniej mówili. Milcz, jeśli zauważysz, że w danym momencie 
nie jesteś w stanie mówić z miłością.  

Proszę, poświęćcie więcej czasu i uwagi na wydobywanie dźwięków z jamy 
ustnej i z gardła. Wytwarzajcie te uzdrawiające dźwięki wspólnie oraz 
odczuwajcie ich lecznicze działanie na wasze ciała energetyczne i 
emocjonalne. Również bardzo uzdrawiające działanie ma śpiewanie 
dźwięków w formie mantr. Nie przestawaj odczuwać i bądź istotą 
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empatyczną. Pozwól swojej energii miłości i światła płynąć swobodnie tak, by 
dotknęła serc innych. Daj im odczuć, że są akceptowani, że są dobrymi 
ludźmi, tak samo jak i ty jesteś dobrą osobą. 

Gdy mówisz, troszcz się o to, by między wami istniała równość. Bądźcie 
otwarci na siebie nawzajem podczas rozmowy. Mów jasno, dobieraj bardzo 
starannie wymawiane słowa. Mów powoli i wyraźnie w trosce o siebie i osobę, 
z którą rozmawiasz. Bądź do niej dostrojona. Podczas rozmowy wysyłaj ze 
swojego serca tylko miłość, wówczas wasza komunikacja będzie odbywać się 
na zupełnie innym poziomie. W tym przypadku informacja będzie odbierana 
nie poprzez uszy czy głowę lecz przez serce.  

Poniższy werset jest sposobem mówienia symbolami. W innym czasie 
poruszymy ten temat obszerniej. 

 

Kiedy słowa  

staną się symbolami  

i uśmiech  

im towarzyszy  

Kiedy mówisz  

łagodnie i bez zobowiązań  

z otwartym sercem  

nikt nie poczuje się urażony  

Kiedy mówisz spokojnie  



 51 

i szczerze  

z miłością wszystko powiesz: 

To jest pokój 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posłowie 

To byłoby na tyle, jeśli chodzi o pierwszą część pracy: „Niebo z 
Hathorami”, wydaną  jako darmowa e-książka na życzenie Hathorów, a 
to dlatego, by zawarte w niej informacje dotarły do was na czas. Proszę, 
dzielcie się nią z innymi w miłości.  

Ariël 
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Część  Druga  
 
 
 
 
Niebo z Hathorami  
 
Rozdział 9 
 
Kody pomocne w odblokowaniu pamięci. 
 
 
Na wstępie tej nowej części z przyjemnością przekażemy wam kodowania, 
które otrzymał od nas nasz duchowy kanał. Kodowania są bardzo proste i 
właśnie dlatego wielu z was będzie je pamiętać na wyższym duchowym 
poziomie lub je sobie przypomni.  
 
Kodowania nie są tym samym, czym są symbole. Kodowania są stworzone po 
to, by osiągnąć specjalny cel.  
 
Każdy kod zawiera określoną wiedzę i gdy wejdziecie z nim w kontakt, ta 
wiedza zostanie wam odsłonięta. Niektóre kody zawierają dawną tajemnicę 
lub specjalną wiadomość. Kody często funkcjonują jako przypomnienie sobie 
czegoś, co jest ważne, a to następuje, kiedy wchodzi się w kontakt z danym 
kodem. 
 
Kody zostały ujawnione właśnie w tym czasie, ponieważ są istotnym 
elementem wspomagającym rozwój świadomości teraz, u zarania nowego 
świata. 
 
Tak naprawdę już je znacie, a obecnie możecie je ponownie aktywować.  
Kiedy wejdziecie z nimi w kontakt, mogą zostać umieszczone w waszych 
polach. A gdy to się stanie, zaczną samoczynnie pracować w waszych 
polach. 
 
Zadaniem podanych kodów jest podwyższanie i aktualizowanie poziomu 
waszych wibracji oraz stabilizowanie i kontynuowanie ich kotwiczenia w 
polach aury w celu wspomagania waszej mocy stwórczej. 
 
Poczuj w swym wnętrzu, czy rzeczywiście chcesz używać owych kodowań. 
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Wszystkie kodowania mają strukturę zaczynającą się od 1 do 5. 
 
 
 
 
 
 
Pierwsza seria pięciu kodów aktywuje pamięć komórkową i szyszynkę. 
 
 
Znaczenie kodów nie zostało podane celowo, ponieważ musi być zachowana 
ich pierwotność, a przez to czystość pracy (nie zmąconej sugestiami umysłu) 
z osobistymi polami energetycznymi. 
 
Gdy zaczniesz pracować z kodem, zadbaj o to, by być zestrojonym z 
wnętrzem i własnym polem energii. 
 
Każdy z was może inaczej reagować na te kody. Ma to związek z waszymi 
doświadczeniami z poprzednich wcieleń i z planetarnym pochodzeniem. 
 
Zanim zaczniesz pracę z następnym kodem, pozwól ustabilizować się energii 
kodu, z którym pracowałeś wcześniej. 
 
Kody można ułożyć na sobie podczas spania – wtedy będą mogły uzdrawiać. 
 
Jeśli masz w domu kryształy, np. kryształ górski lub kwarc różowy, to możesz 
umieścić kamienie na kodach, a kryształy będą rozsyłać ich energię w 
przestrzeń. 
 
 
Kody można trzymać również przed trzecim okiem 
(szósta czakra na czole) i w ciszy doświadczać ich działania. 
 
 
Druga seria pięciu kodów  budzi wspomnienia raju, światów, w których 
żyliście w pokoju i harmonii. Wspiera też doświadczanie harmonii i 
równowagi w polach energetycznych.  
 
Piąty kod z tej serii jest bardzo mocny, a  wielu z was zna go jeszcze z 
czasów Atlantydy. 
 
 
Trzecia seria pięciu kodów jest przydatna w zakotwiczeniu pola aury i 
energii Światła w nowej energii Matki Ziemi. Zadbają one o wasz 
dobrobyt i dobre samopoczucie oraz umocnią was w procesie 
wznoszenia.  
 
Ta seria kodów ma też duży wpływ na podnoszenie poziomu 
wibracyjnego i otwiera wasze serca. Dlatego dobrze jest, by te kody 
trzymać na wysokości czakry serca. 
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Niebo z Hathorami  
 

Rozdział 10 
 

Wasz język  
 
 
 
W świecie, w którym żyjecie, macie dużo możliwości, aby się ze sobą 
komunikować, a zazwyczaj kontaktujecie się werbalnie. 
Kody i symbole są ponad formami, które macie na poziomie trzeciego 
wymiaru. One przewyższają tę formę komunikacji. 
W wyższych wymiarach do komunikacji używa się kodów i symboli, a  to z 
tego powodu, iż są bardziej uniwersalne. Natomiast dla was bardziej 
normalną formą kontaktu jest porozumiewanie się językiem. 
Z tego powodu chcemy się zagłębić w waszą formę komunikacji poprzez 
używanie  języka, do którego to jesteście przyzwyczajeni. 
 
Słowa są na przykład używane do tego: 
 
. by kogoś przekonać  
 
. by kogoś czegoś nauczyć  
 
. by debatować 
 
. by wyrazić swe zdanie 
 
. by studiować 
 
. by czytać  
 
. by się kłócić 
 
. by komuś zadać ból 
 
. by kogoś przed czymś ostrzec 
 
. aby mieć nad kimś władzę 
 
. by brać udział w czyimś dramacie 
 
. by pracować nad własnym dramatem (życia)  
 
. by narzekać 
 
. by się wygadać 
 
. aby zapełnić czas 
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. by wyrazić uczucia i emocje 
 
. by osądzać i oceniać 
 
. aby tworzyć 
 
. by wyrażać swą miłość 
 
. aby śpiewać 
 
. aby razem ucztować, radować się  
 
. aby kogoś podtrzymać na duchu 
 
. aby się dzielić i informować 
 
. by pisać 
 
. by wyrażać się werbalnie  
 
. aby manipulować.  
 
 
Zauważyliśmy, że poprzez język mówiony często uczestniczycie jeszcze w 
życiowych dramatach. Te “teatralne sztuczki“, owszem były wam potrzebne, 
ale jedynie po to, by doświadczyć bycia w trzecim wymiarze.  
 
 
Słowa są powiązane z emocjami i często są nadużywane, by postawić na 
swoim. Używa się ich, by mieć na coś wpływ, by przekonać, by wywołać w 
kimś celowo pewne emocje, by udowodnić swoją rację lub by kimś 
manipulować itp. 
 
Mówiąc inaczej: słowa nie są neutralne, bardzo często są związane z 
emocjami lub używane po to by uzyskać zaplanowany cel. 
 
I tak, faktycznie używacie słów by prowadzić ze sobą emocjonalne gierki.  
To wszystko prowadzi to tego, że zostaje zatracona esencja prawdziwego 
kontaktu ze sobą, który właśnie słowa mogły by wam dać. 
 
Spójrzcie tylko, co się wyrabia w waszym świecie! 
 
Widzicie, w jaki sposób ludzie z waszego otoczenia używają języka / słów, jak 
korzystają z niego politycy lub środki masowego przekazu? W jaki sposób 
słowa są używane i nadużywane, by manipulować ludźmi?  
 
Czy widzicie tę ich grę? W jaki sposób oszukuje się ludzi? Większość ludzi 
nie widzi, jak są oszukiwani, ponieważ wierzą w dobroć, w dobre serce 
innych. Wierzą, że inni mówią prawdę. 
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Czy tak jest naprawdę? Czyż nie świadczy to o naiwności? A może wydaje 
się, że łatwiej jest żyć wierząc w te kłamstwa? 
 
To, co my stwierdzamy to to, że to są jedynie słowa, słowa w różnych tonach i 
barwach, lecz są to słowa bez pokrycia. 
 
Trudno jest wam odkryć fałsz w słowach waszych przywódców, ponieważ oni 
kierując je do was, robią to w tak przemyślny sposób, by mogli osiągnąć swój 
cel. Jeśli dacie się zmanipulować przez ich gadaninę, otrzymują to, co 
zamierzyli osiągnąć. Oni w swych wypowiedziach dobierają słowa bardzo 
skrupulatnie i przez to jest wam trudno zauważyć, jak wami manipulują.  
 
Ludzkość od dawien dawna jest uwikłana w gierki przyzwyczajeń i 
uwarunkowań, przez co trudno jest jej dostrzec, co już się przedawniło, co jest 
kłamstwem, a co należałoby po prostu puścić i uwolnić się od tego. 
 
I to dotyczy właściwie każdego kontaktu, w który się wchodzi. Gdy używacie 
mowy jako środka komunikacji pomiędzy sobą, odgrywacie “teatralne sztuki“. 
 
Fakt, że wielu nie potrafi odróżnić prawdy od kłamstwa, jest bardzo 
niefortunny, ponieważ bardzo utrudnia opuszczenie tego poziomu 
świadomości. 
 
Lecz  wy drodzy, którzy to czytacie, potraficie to odróżnić. Jesteście w stanie 
oddzielić ziarno od plew. 
 
Potraficie to, widzicie i czujecie, co się dzieje! Zauważacie nieprawdę. Po 
prostu to wiecie! 
 
Z tego to powodu z każdą chwilą oddalacie się od tych, którzy wciąż jeszcze 
bawią się w zabawę zwaną trzeci wymiar, tzn. tych, którzy wszystko biorą na 
poważnie, odczuwając to jako prawdę. Dzieje się tak, ponieważ niektórzy 
chcą jeszcze uczestniczyć w tej grze.  
 
Teraz, gdy wy przebywacie już w wyższych częstotliwościach 
energetycznych, nie potrzebujecie już takich emocjonalnych gierek.  
Jest tak, gdyż w piątym wymiarze nie chodzi już o odgrywanie dramatów. 
Absolutnie nie musicie już wchodzić w te pasma nieszczęść, które wciąż 
dobrze znacie. Z powodu tych wszystkich tragedii nie zauważacie  
prawdziwych, najczystszych uczuć i  wewnętrznej ciszy, blokując w ten 
sposób proces własnego rozwoju.  
 
Chcemy  byście mieli pewność, że macie wybór. 
 
Chcemy wam przekazać, że nie musicie już więcej oczyszczać karmy, chyba 
że tego zdecydowanie chcecie. 
 
Chcemy dać wam narzędzia, z pomocą których będziecie mogli stopniowo 
uwolnić się od tych dramatów ego. Być może jesteście jeszcze w jakiś sposób 
związani z tym dramatycznym życiem. Można to zrozumieć, lecz możecie się 
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też nauczyć, jak uwolnić się od tego trwania w przeszłości i od tych 
wszystkich życiowych tragedii, których doświadczaliście. 
 
Zapewne gdy porzucicie taki sposób życia, przyjdzie czas na spokój w 
waszych pięciowymiarowych polach. Nastanie spokój, ponieważ poczujecie 
więcej przestrzeni i będziecie odczuwać mniejszą presję z zewnątrz. 
Będziecie odczuwali mniej negatywnych emocji i mieli mniej negatywnych 
myśli, a przez to mniej powodów, by zajmować się nieszczęściami. 
 
Naucz się być świadkiem swych procesów, bądź wyciszony i bądź obecny w 
chwili obecnej, w tu i teraz.  
 
Gdy mówisz, pozwól by wymawiane słowa były jak najbardziej neutralne, 
bądź szczery/a i niech twoja mowa będzie krótka. 
 
Podobnie postępuj z myślami pojawiającymi się w głowie, skup się jedynie na 
tych myślach, które naprawdę są ważne. 
 
Bardzo dobrze wiemy, jak ważna jest dla was możliwość mówienia z 
wykorzystaniem fizycznego zmysłu mowy. Wasza planeta jest znana z 
zamiłowania do takich doświadczeń. 
 
 Na Ziemi macie ciała fizyczne i korzystacie z nich, odczuwając je za pomocą 
cielesnych i psychicznych zmysłów. One są dla was bardzo ważne i w tym 
różnicie się od innych wymiarów bytu. Zmysły: słuchu, wzroku, węchu, czucia, 
smaku, dotyku - są niewypowiedzianie cenne. 
 
Możliwość wydawania dźwięków używając ust i ich słuchania uszami jest 
czymś wspaniałym. Również i my podczas naszego pobytu na waszej 
planecie doświadczyliśmy tego jako czegoś, co jest bardzo piękne i 
uzdrawiające. Dźwięki, które potraficie generować przy użyciu drgań gardła 
mają rożne możliwości i funkcje. Wasze śpiewy są wspaniałe, a ich słuchanie 
może być dla was bardzo uzdrawiające. Nawet gdy sami śpiewacie, to wasz 
śpiew może działać na was leczniczo. Byłoby dobrze, gdybyście jeszcze 
bardziej rozbudowali tę formę posługiwania się dźwiękiem. Wielu z was wciąż 
ma pozamykane czakry gardła. Jest w nich nadal bardzo dużo 
emocjonalnego bólu spowodowanego wszelkimi dramatycznymi sytuacjami, 
których doświadczaliście i przez które je zablokowaliście. Teraz można 
uwolnić te zablokowane emocje poprzez pracę z gardłem powodującą w nim 
odpowiednie drgania. 
 
Przez wiele wcieleń gromadziliście w sobie niewypowiedziane słowa złości, 
bólu, nienawiści, żalu, dlatego w wielu z was kreatywna energia pozostała w 
stanie uwięzienia. Każdemu z was przydałoby się rozluźnienie gardła. Byłoby 
miło mówić nie czując lęku, czując się przy tym bezpiecznie i oddychając 
pełną piersią. 
 
Jeśli dotyczą was powyższe słowa, sami się uwolnijcie od negatywnych 
emocji tkwiących w tym miejscu ciała - uwolnijcie gardła, by korzystać z nich 
w zupełnie inny sposób. Może należałoby powiedzieć: „byście mogli używać 
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gardeł w sposób pięciowymiarowy”. 
 
Ćwiczenie uwolnienia głęboko zakorzenionych emocji i nie 
wypowiedzianych myśli oraz słów: 
 
Jeśli czujesz, że jest to dla ciebie dobre, zacznij emitować ze swojego 
gardła dźwięki. Najpierw uważnie wciągnij powietrze, a następnie 
podczas wydechu wydawaj dźwięki, które się tym momencie pojawią. 
Niskie tony, tony wzdychające, dźwięki charakteryzujące niemoc, 
stękania, które wydobywają się najgłębszej głębi ciebie. Tony takie jak: 
ohhh, uhhh, yhhh, które później mogą przejść w wyższe tony takie jak: 
eeh, iihh etc. Pozwól, aby z twojego gardła wyszły wszelkie głosy, jakie 
akurat się wygenerują, nie oceniaj ich. Podczas ich wykonywania 
możesz  zacząć ruszać rękami i ramionami.  
 
Pozwól ramionom spontanicznie się poruszać, a następnie zacznij 
drapać dłońmi powietrze. W twym ciele są uwięzione emocje. Ciało ma 
pamięć i jest inteligentne. Gdy używasz ramion i rąk poruszając nimi jak 
powyżej opisano, dajesz sobie możliwość uwolnienia emocji w trakcie 
wydawania ze swego gardła tych różnych dźwięków. Nie musisz 
wiedzieć od czego się uwalniasz, po prostu pozwól temu odejść.  
 
Również twoje gardło automatycznie wie, jak ma wydawać odgłosy. 
Możesz zamknąć oczy i poddać się temu, co się będzie działo. Ciało jest 
wystarczająco inteligentne, by robić to, co jest potrzebne. Możesz też 
nieco ugiąć kolana i bujać się w dół i w górę. To ćwiczenie możesz 
wykonywać regularnie czyniąc to w bardzo spokojny sposób i bez 
wymuszania. Za każdym razem możesz to odczuwać zupełnie inaczej. 
Czasem zauważysz, że musisz ziewać lub wzdychać, i to jest w 
porządku. 
 
Innym razem możesz odczuwać złość lub nawet panikę, lecz nie zrażaj 
się tym i kontynuuj ruch rękami pozwalając oddechowi swobodnie 
przepływać podczas uwalniania z gardła dźwięków. Rób to wszystko 
łagodnie i z miłością do siebie. Miej świadomość tego, co robisz.  
 
Puszczaj to, co chce się uwolnić, czyniąc to bez osądzania.  
 
Z biegiem czasu zauważycie, że wasze gardła będą bardziej odprężone, co 
spowoduje, że oddech będzie płynniejszy, dzięki czemu ciało dostanie więcej 
tlenu. To już samo w sobie jest uzdrawiające. Radzimy wam, byście oddychali 
bardzo świadomie, a w ciągu dnia kilkakrotnie uważnie obserwowali własny 
oddech.  
 
Czy jest płytki? Czy oddychasz brzuchem? Czy czasami zatrzymujesz 
oddech? Oddychasz lekko i płynnie? W ten sposób szybciej zauważysz, czy 
twoje gardło jest wolne i odprężone czy znowu jest spięte.  
 
To może się zdarzyć, gdy na powrót dasz się wciągnąć w dramatyczne 
historie. Zauważenie chwili, w której dajesz się wciągnąć w odgrywanie 
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dramatycznych ról, jest poważnym wyzwaniem.   
 
Na przykład: ktoś powiedział coś do ciebie, a ty zaczynasz się bronić, czujesz 
emocjonalny ból i wypowiadasz nieprzyjemne słowa. 
 
Jakby to było, gdybyś to zauważył i powiedział sobie: „ups… znowu dałem się 
wciągnąć w czyjś dramat”.  
 
Tak właściwie to ta osoba dotknęła twego bolącego miejsca, które woła o 
uzdrowienie. Jeśli to przyjąłeś do świadomości, to możesz to uleczyć właśnie 
poprzez wykonanie ćwiczenia polegającego na generowaniu różnych 
odgłosów, które zaprezentowaliśmy powyżej. Im bardziej staniesz się 
świadomy dramatów, w których grasz, tym częściej będziesz się zastanawiać 
czy tego jeszcze chcesz. 
 
Gdy dobitnie zauważycie, że to już nie jest wasza droga, znajdziecie się w 
ciszy swej obecności – jestem.  
 
Jeśli znów wpadniesz w dramat, wiedz, że można inaczej - puść tę sytuację 
generując z siebie odgłosy wzdychania i inne tony i poruszając rękami oraz 
ramionami, dołączając do tego uginanie kolan. 
 
I zamiast reagować słowami, pozwól sobie na głęboki oddech brzuchem. Po 
tym poczujesz ulgę, a potrzeba dramatyzowania ulegnie minimalizacji. Nie daj 
się już ponownie wciągać w takie sytuacje. A może odczuwasz brak owych 
dramatów. Miej świadomość swoich wyborów, by znowu nie popaść w te 
traumatyczne wibracje trzeciego wymiaru, zamiast nich próbuj w chwili 
obecnej uważnie i świadomie cieszyć się tym, co robisz. Rób to z wyższą 
intencją, a nie po to, by kogoś urazić.  
 
Radzimy wam, by wasza komunikacja była neutralna, zrozumiała dla innych, 
krótka i wypełniona miłością. W poprzednim rozdziale zaznaczyliśmy, że 
decydujące znaczenie ma uczucie, jakim emanujesz podczas komunikowania 
się z innymi. Życzymy wam, by te uczucia miłości były bardzo pozytywnie 
wyczuwalne przez waszych rozmówców. Symbole są uniwersalne i są 
zrozumiałe dla wszystkich istot żyjących w całym wszechświecie. Damy wam 
tutaj przykład: 
 
Wyobraź sobie, że spotykasz się z przyjacielem i rozmawiacie o tym, co 
was interesuje. Bardzo korzystne byłoby wysyłanie wraz ze słowami 
energetycznych “serc“. Wyobrażaj sobie też kolor tych serc, niech będą 
czerwone lub złote i wysyłaj je, kiedy mówisz, albo obserwuj siebie jak 
wysyłasz światło do swego rozmówcy. Będziesz mógł zauważyć, że 
wasza rozmowa będzie pełna miłości, i oboje będziecie otoczeni jej 
energią. 
 
Serce jest symbolem miłości. Gdy czeka cię mniej miła rozmowa, możesz 
użyć „serc” albo umieścić wokół siebie białe róże, które są symbolem 
czystości i szczerości. To będzie energetycznie odczuwane przez rozmówcę. 
Na przykład: kiedy znajdujesz się w bardzo zaludnionym miejscu i będziesz 
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się kontaktować z wieloma ludźmi, noś w swym brzuchu żółtozłote słońce. 
Podczas rozmowy pozwól słońcu obficie promieniować.  
 
Wy również posiadacie dużo wiedzy o symbolach i potraficie je zastosować. 
W ten sposób wasz poziom komunikacji zbliża się do poziomu komunikacji z 
piątego wymiaru. Właściwie w tym wymiarze kładzie się nacisk na używanie 
symboli i wysyłanie szczerych uczuć. Jak można się nimi posługiwać w 
waszym polu energii? Do tej pory, by urządzać swoje pola, używaliście słów i 
myśli. Teraz podamy wam sposoby, byście uczynili je bardziej waszymi, co 
można urzeczywistnić poprzez umieszczenie w nich uczuć i symboli.  
 
Wyobraź sobie:  Mówiąc „Proszę o pokój w polu mojej aury”, polegasz 
tylko na słowach. Jednak, kiedy spróbujesz poczuć pokój i być nim, to 
takie działanie będzie silniej wpływać na twoje pole. Wyobraź sobie 
białego  gołębia pokoju, który fruwa po twoim polu i zarazem odczuwaj 
w sobie pokój.  
 
Każdego dnia pracuj w swoim polu z innym tematem. Na przykład 
dzisiejszym tematem może być miłość: spróbuj cały dzień odczuwać 
miłość i umieść „serca” wkoło swego pola.  
 
Innego dnia tematem może być światło, więc umieść  w swoim polu 
Słońce lub ustaw zapaloną świecę, a następnie zacznij emitować to 
światło dookoła. W kolejnym dniu promieniuj bogactwem, a w twym polu 
niech mienią się przepiękne kryształy, złoto i diamenty. Z pewnością 
kolejne dni wypełnicie wspaniałymi pomysłami, intencjami, fantazjami i 
symbolami. 
 
Czucie jest o wiele bardziej intensywne, dlatego powoduje zwiększenie mocy 
osobistego pola energii. Moc wibracji uczuć, jak również posługiwanie się 
symbolami takimi jak: serce, białe róże, źródło, słońce, złoto, kryształy itd. 
zapewni wam to, że pola energetyczne, które was otaczają, staną się bardziej 
kreatywne.  
 
Tym tematem zajmiemy się w kolejnych rozdziałach. 
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Niebo z Hathorami  
 
Rozdział 11 
  
Symbole 
 
 
 
Drodzy przyjaciele, dobrze wiecie, że dotąd żyliscie pozwalając, aby 
kierowała wami wasza lewa  połowa mózgu. 
 
Taki sposób bycia przynależy, w miejszym lub wiekszym stopniu, do planu 
trzeciego wymiaru. 
 
Również wasze myśli i forma komunikacji płynie właśnie z lewej półkuli 
mózgowej. 
 
Jednak, gdy zaczynacie mówić do dziecka, to często używacie prawej półkuli 
mózgowej. Dzieje się tak dlatego, że wtedy mówiący bardziej kieruje się 
miłością i wypowiada się z otwartym sercem nie mając przy tym żadnych 
oczekiwań. 
 
Intuicyjnie wiecie, że kiedy wyrażacie się w taki sposób, łatwiej jest wam do 
dziecka dotrzeć. Dlatego decydujecie się korzystać z prawej półkuli 
mózgowej, co wpływa dodatkowo na barwę głosu, w którym jest więcej ciepła. 
Również do ukochanej osoby mówicie bardziej z poziomu serca, a i ton głosu 
jest wtedy inny, zaś słowa - dobierane intuicyjnie. 
 
Gdy ktoś pisze opowiadania, to przeważnie używa swej lewej półkuli mózgu, 
chyba że daje się inspirować. 
 
Wtedy lewa półkula zostaje wyłączona i do głosu dopuszczona jest prawa, co 
wpływa na większą kreatywność podczas tworzenia opowiadania. 
 
Istoty wyższe mogą się z wami komunikować właśnie  poprzez prawą półkulę 
mózgową. 
 
W prawej półkuli znajdujecie symbole, ktore pasują do wyrazów, a kiedy 
łączycie symbole z wyrazami, wtedy obie półkule ze sobą współpracują. 
A gdy te dwie półkule współpracują i są w równowadze, powstaje możliwość 
tworzenia. 
 
Bardzo serdecznie zapraszamy was, żebyście umieszczali te symbole w 
waszych polach energii i żebyście robili to codziennie.  A ponieważ pole 
energii jest inteligentne, symbole mogą być używane właściwie bez słów, 
gdyż tak naprawdę każdy z was wie, co oznacza dany symbol, który w 
odpowiedniej chwili umieszcza. 
 
Kiedy będziecie to robili, stopniowo zauważycie, że  mniej myślicie i używacie 
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mniej słów, a przez to wasze pola staną się polami czucia zamiast jak dotąd – 
polami myślenia. Odkryjcie również osobiste symbole, ponieważ kiedy to 
zrobicie, wasze pola będą pracować jeszcze lepiej, gdyż to są wasze osobiste 
symbole, które wypenią wasze osobiste pola.  
 
Jednak gdy macie zamiar połączyć swe pola z innymi, to lepiej jest używać 
symboli uniwersalnych i wspólnie się nimi posługiwać. Można się z innymi 
umówić, z jakich symboli będziecie korzystać. 
 
Damy teraz przykład tego, jak możecie urządzić swoje pola w nadchodzacym 
czasie. Jednak to jest tylko przykład, a każdy sam wybierze i zdecyduje, 
jakich symboli użyje, by urządzić własne pole. 
 
Jak zwykle, otul się swoim polem i zobacz siebie w przestrzeni Słońca. Spójrz 
na rozciągające sie wokół zachwycające, niezwykle piękne łąki.  
 
Stwórz odczucie wdzieczności, miłości i wyemituj na pole serca. Teraz zobacz 
cudne jezioro, idź w jego kierunku. Gdy jesteś już blisko niego, na jego środku 
zobacz źródło, ktore jak fontanna wystrzeliwuje w górę swe  krystalicznie 
czyste wody, ktore następnie wpadają do jeziora. 
 
Spontanicznie wejdź do jeziora i zanurz się cała w jego źródlanej wodzie. 
Poproś, by cię oczyściło dogłębnie, do komórek twego ciała, wtedy połącz sie 
z pięknem i młodością. 
 
Masz poczucie obfitości. Czujesz sie bogata. Jesteś wypełniona miłością i 
zauważasz, że wszędzie pojawiają się serca. Czujesz, że wypełnia cię 
świeżość, a kiedy znów spoglądasz na jezioro, raptem pojawiają się tam białe 
kwiaty lotosu, które są symbolem duchowego wzrostu. 
 
Dostajesz puchar wypełniony po brzegi wodą z fontanny młodości i zdrowia. 
Wody w pucharze jest tak dużo, że aż z niego spływa - to symbol obfitości, a 
ty wypijasz go do dna. Kiedy wchłaniasz ten eliksir życia, wszystkie komórki 
twojego ciała zostają oczyszczone. Tak jak i oczyszczone jest wszystko, co 
masz w ciele i umyśle - czujesz się krystalicznie czysta. Prosisz też, by eliksir 
oczyścił twe wnętrzności i mięśnie i zaraz czujesz ich czystość. Twoje ciało 
emocjonalne również zostało oczyszczone.  
 
Wychodzisz  z wody i kładziesz się na trawie, a w tym czasie Słońce wypełnia 
cię swym złotym światłem. 
 
Wszytkie twe oczyszczone komórki zostają nasączone światłem, a ty czujesz 
się przepełniona energią wdzięczności, składasz ręce i umieszczasz je przed 
sercem. I nagle widzisz przepięknego ptaka Quetzal, leci tak blisko ciebie, że 
prawie cię dotyka, kiedy podziwiasz jego piękno. Jest symbolem połączenia z 
Boskością. Czujesz oddanie dla Boskosci i otwierasz serce pozwalając 
kolorom tęczy, która pojawia się nad jeziorem, wypełnić całe twe serce.  
 
Czujesz, że stajesz się coraz bardziej zadowolona, a kiedy się rozejrzysz, 
odkrywasz drzewo życia, które ci przypomina, że jesteś w dalekiej i długiej 
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podróży, na planecie Ziemi. Wokół ciebie fruwają motyle o najwspanialszych 
barwach – to są zwiastuny transformacji. Czujesz, że na twojej głowie pojawia 
się korona, a w dłoni – buława. Wiesz, że jesteś królową swego własnego 
pola, twego własnego raju. Ponownie wzięłaś we własne ręce swą moc, 
czujesz się silna i pełna energii – umieść swą koronę na splocie słonecznym.  
 
Dzięki temu, że umieściłaś wokół swego pola ogrodzenie z białych róż, 
czujesz się zupełnie bezpieczna i chroniona. W ciszy pozwalasz sobie na 
chwilę radości i zachwytu, delektując się zapachem róż, ktore wąchasz. Kiedy 
czujesz na swej twarzy ciepło promieni Słońca, spostrzegasz, że nadchodzą 
ci, ktorych zaprosiłaś do swego pola - rodzina, przyjaciele, mistrzowie, anioły i 
inni. Idą w twoją stronę machając rękami na powitanie.  
 
 A teraz doświadczasz tego, jak to jest przebywać z tymi licznymi i kochanymi 
przyjaciółmi w stworzonym przez siebie polu. 
 
Całą sobą czuj miłość, odczuwaj szacunek, poczuj obfitość, zwróć przy tym 
uwagę, że twój splot słoneczny jest muskany przez światło Słońca, które czyni 
go silnym, poczuj swą moc, poczuj ogromną moc stwórczą. 
  
Korzystając z własnej fantazji poczuj ją w sobie, doświadcz tego i wzmocnij 
własne pole. Kosztuj je, wąchaj je, słysz je i oglądaj... 
 
To nowe odczucie twego pola jest pełne wielkiej mocy i zadba o zmiany w 
twym życiu. Bądź uważna w swych wrażeniach, ponieważ będziesz coraz 
silniej odczuwać, że jesteś nim otoczona nawet wtedy, gdy  znów znajdziesz 
się w trzecim wymiarze rzeczywistości. 
 
Czuj, że to pole staje się coraz bardziej rzeczywiste i że powoli odnosisz 
wrażenie bycia jak w domu.  
  
Stwórz sobie własne Niebo na Ziemi, takie które ma coraz większe prawo do 
istnienia w tobie. 
 
Czuj, odczuwaj, doświadczaj tego, jak to jest przebywać w piątym wymiarze, 
gdy żyje się w wymiarze trzecim.  
 
Doznaj prowadzenia miłości, a wszystkie lęki pozostaw za sobą.  
Gdy przekazujemy wam te informacje, czujemy dużo entuzjazmu, ponieważ 
zaczynamy wspominać nasz czas na Ziemi, kiedy żyliśmy na niej właśnie w 
ten sposób.  
 
Proszę, nie bierzcie nam za złe tego, że  stajemy się tak bardzo 
entuzjastyczni i wspominamy nasze życie na Ziemi, a teraz mamy wielkie 
życzenie, byście i wy mogli tego doświadczyć. Kiedy się udoskonalicie i 
nabierzecie większej wprawy w obchodzeniu się z waszymi polami, to 
zauważycie, że zaczną się dziać cudowne rzeczy. 
 
Tak, to prawda, zacznie się dla was bardzo przyjemny okres, ponieważ w 
pewnym momencie przyjdzie czas, że jak odsłonicie zasłony i spojrzycie 
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przez okna, żeby jak zwykle patrząc, zobaczyć świat trzeciego wymiaru, z 
każdym dniem coraz częściej będziecie widzieć przejawienie świata, który 
początkowo istniał jedynie w wyobraźni. Wyraźnie zobaczycie swoje błękitne 
jeziora z pływającymi na ich powierzchni kwiatami lotosów, bawiące się i 
tańczące dzieci z kwiatami we włosach, białe gołębie i elfy, przecudne drzewa 
i róże. A także fruwające wokół motyle w najcudowniejszych kolorach. 
To, co będzie się przejawiać i stopniowo stanie się bardzo wyczuwalną 
rzeczywistością, na początku może się wydawać dziwne. 
 
Przejawy tej nowej rzeczywistości będą się wokół ciebie rozprzestrzeniać, a 
nowy świat do życia stanie się faktem.  
 
To jest właśnie ten cud, na który tak długo czekaliście, którego tak bardzo 
pragnęliście i w końcu sami go stworzyliście. 
 
Ten nowy świat jest teraz gotów na to, aby go kreować dalej.  
 
Jego manifestacja będzie się pogłębiała, a w jaki sposób tego dokonać, 
wyjaśnimy wam krok po kroku. Lecz nie spieszcie się, wszystko potrzebuje 
czasu i odpowiedniej chwili, by mogło zaistnieć. 
 
Jeśli czujesz się z tym dobrze, kontynuuj to. 
 
Każdego dnia wybierz nowy temat, który chcesz przez ten dzień czuć, w 
sposób, jaki wam wcześniej podaliśmy. 
 
Całą swoją istotą czuj głębokie pragnienie obfitości i wyobrażaj sobie, że to 
wszytko, czego potrzebujesz, przychodzi do ciebie, dostajesz to, co jest ci 
potrzebne.  
 
Użyj wszystkich swych ziemskich zmysłów, by tego wszystkiego doświadczyć, 
użyj swych oczu, swych uszu, swego węchu, swego czucia, zmysłu smaku, i 
proszę, doświadczaj tego z poziomu serca. 
 

 
 

 

 
Czy widzisz to? 
 
Jezioro  
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Pełne rosnących w nim lotosów?  
 
Czy słyszysz  
 
Plusk krystalicznej źródlanej wody ? 
 
Czy czujesz zapach róż ? 
 
Czy czujesz  
 
Spokój, ciszę i pokój?  
 
Istnienie boskości ........ ? 
 
Doświadcz tego intensywnie ! 
 
Hathorowie 
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Niebo z Hathorami  
 
Rozdział 12  
 
Kreowanie  
 
 
 
Tworzenie podoba ci się coraz bardziej, ponieważ jest pełne magii. 
To ty jesteś twórcą swego świata. 
 
Czyń wszystko bez przymusu i z miłością, zwracając uwagę na swoje 
odczucia. Zwłaszcza podczas stwarzania własnej przestrzeni / pola. 
 
A kiedy wyrazisz życzenie, by coś w swym polu stworzyć (zajrzyj raz jeszcze 
do rozdziału o intencjach), wtedy możesz to zrobić według poniższego 
schematu: 
 
Jeśli pragniesz stworzyć pole wolne od lęków, wyobraź sobie wiszące nad 
nim balony, które wsysają w ciebie wszystek strach i lęk, a następnie 
odprowadzają ich energię. 
 
Gdy chcesz, by w twym polu grała muzyka, wyobraź sobie w swej przestrzeni 
orkiestrę, która gra przepiękną muzykę lub zobacz oczami wyobraźni ptaki i 
usłysz ich śpiew. 
 
Chcesz wzrastać? Zobacz kwitnące cudowne kwiaty i płody Ziemi, które 
rosną jako symbol urodzajnego pola - twej duchowej przestrzeni, która 
przyspiesza wzrost duchowej świadomości. 
 
Szukasz przestrzeni wolnej od wszelakich szkodliwych promieniowań? 
Zobacz jak anioły zbierają i usuwają wszystkie te promieniowania. 
 
Pragniesz poznać nowych przyjaciół i mieć ich w swym polu? Stwórz w nim  
portal dla przyjaciół, otwórz w sobie tę przestrzeń i wyobrażaj sobie, że 
przychodzą do niej kochani, radośni przyjaciele. 
 
Jeśli twoim pragnieniem jest obfitość, to ją poczuj, na przykład wyobraź sobie, 
że otaczają ciebie pokłady złota, diamentów lub puchary napełnione po brzegi 
najpyszniejszymi napojami. 
 
W tym wszystkim chodzi o to, abyście korzystali z własnej fantazji i odczuwali 
to tak, jakby to już było, jakbyście tego po prostu doświadczali. 
 
Zrób tak, by to stało się twoją własną rzeczywistością, ponieważ masz 
możliwość stwarzania, która teraz jest w tobie otwarta i z której możesz 
korzystać. Przez wiele wcieleń wasze możliwości stwórcze były zablokowane. 
 
Kiedy chodziliście do szkoły, stymulowano rozwój waszych lewych półkul 
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mózgowych, co było przydatne podczas procesu uczenia się w szkole. 
Jednostronna forma nauczania i uczenia się uniemożliwiały rozwój fantazji i 
zdolności twórczych. 
 
A gdy jednak udawało się wam stwarzać w trójwymiarowej rzeczywistości, 
nikt tego nie zauważał. 
 
Wymagano od was, byście dopasowywali się do wymogów szkolnictwa,  
jak również do planów i kreacji innych – na przyklad nauczyciela oraz 
programu nauczania. 
 
Powodem tego była ignorancja lub świadome działanie, tak byście nie 
wiedzieli, ponieważ gdybyście odkryli, w jaki sposób działa proces kreowania, 
mielibyście władzę. Stalibyście się zbyt sprytni i nie bylibyście już chętni 
podążać za planami innych lub niektórych przywódców. 
 
Wyobraź sobie, że każdy odkryłby własną prawą półkulę  mózgową! Każdy 
mógłby wypełnić swoje życie własnymi kreacjami! To dałoby każdemu wiele 
radości i spowodowałoby, że chcielibyście odczuwać jeszcze więcej  tego 
rodzaju radości, jaką daje stwarzanie.  
 
Wielu z was nie chciałoby już zarabiać pieniędzy pracując dla innych. 
Chcielibyście sami tworzyć własną obfitość.  
 
Korzystając z szyszynki moglibyście odkryć swoją duchową tożsamość. 
Nie musielibyście już podążać za cudzymi wytworami, ponieważ chcielibyście 
doświadczać tego, co tworzycie sami. 
 
Można się zastanawiać, dlaczego nauczyciele i szkoły nie stymulowały 
rozwoju waszej kreatywności. 
 
Oto odpowiedź: Nie pasowalibyście do istniejącego systemu, nie udałoby sie 
im zrobić z was niewolników systemu oraz ludzi, którzy za nim stoją. 
Wtedy tym, którzy rządzą waszym światem, nie udałoby się was kontrolować, 
ponieważ potrafilibyście myśleć samodzielnie.  
 
Jak wiecie, wiele osób, zwłaszcza dzieci, przyjmuje w obecnych czasach leki 
mające zwalczać objawy przeróżnych syndromów, na przykład adhd, 
autyzmu, zaburzeń koncentracji lub zaburzeń zachowania. 
 
Czy zdajesz sobie sprawę, co oni chcą przez to osiągnąć? Starają się tych 
młodych ludzi mających trudności z dostosowaniem do panującego systemu, 
przymusić do tego. Te dzieci nowej generacji często intuicyjnie czują, że to 
nie jest ich sposób na życie. Przychodzą na Ziemię z wysoko rozwiniętymi 
prawymi półkulami mózgu. I dlatego  mają przemożną potrzebę tworzenia 
własnej rzeczywistości. Te piękne dusze faktycznie przyszły tu z określonym 
celem: przyszły po to, by zmieniać stare systemy, a teraz  próbuje się je 
ograniczyć zamykając w klatkach lewej półkuli.  
 
Dlaczego, pytanie brzmi, dlaczego? 
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Wszystkie te dzieci nowej generacji, również niektórzy dorośli, zbyt 
dobrze czują, że nie pasują do tego systemu, chcą być wolni i chcą móc 
tworzyć własną rzeczywistość. 
 
A tu każe się im zażywać lekarstwa, które zmieniają im komórki mózgowe - 
na korzyść tego nienaturalnego systemu kształcenia i zachowań. Młodzi 
ludzie są zmuszani do przystosowania, aby w domach i społeczności znów 
zapanował dawny ład.  
 
Czujemy waszą bezsilność, kiedy musicie przyglądać się temu, jak wasze 
dzieci są za pomocą tych lekarstw manipulowane, tak aby ich zdolności 
stwórcze były blokowane. Te lekarstwa mają takie działanie, a do tego 
uzależniają i u młodych ludzi, a nawet u dorosłych, mogą zmeniać strukturę 
komórek mózgowych. 
 
Wy, którzy to teraz czytacie, wiecie że nadszedł czas, aby zacząć stwarzać. 
Jesteście w stanie wykreować Niebo na Ziemi w ten oto sposób: 
 
Ćwiczenie nawiązania kontaktu ze szklaną piramidą stwórczą: 
 
Wyobraź sobie, że rozradowana stoisz w wykreowanym przez siebie 
polu, znajdujesz się na łące nad brzegiem cudownego jeziora, przed 
sobą widzisz piramidę. Piramida jest stworzona z przezroczystego 
kryształu, znajdujesz w niej otwór, przez który możesz wejść do jej 
wnętrza. Ta piramida (energetyczna i  mniejsza) mieści się też dokładnie 
pomiędzy twoimi obiema półkulami mózgowymi, tam gdzie znajduje się 
szyszynka, czyli na wysokości szóstej czakry, dokładnie w środku 
mózgu.  
 
Jesteś już wewnątrz piramidy, stoisz w jej wnętrzu (pamiętając o jej 
duplikacie w centrum twojej głowy), a my dajemy ci narzędzie 
wzmacniające twoje zdolności stwórcze. 
Znajdziesz tam krzesło stworzone z pięknego różowego kryształu, 
możesz na nim usiąść. Proszę, przyjmij dar w postaci symbolu.  
Przedmiot, który widzisz to pilar Djed. Możesz się jemu przyjrzeć 
poniżej. 
 
Ten pilar jest symbolem, który wzmocni stabilność i trwałość twojego 
pola i wszystkiego tego, co tworzysz.  Djed Pilar jest starożytnym 
symbolem, dla starożytnych Egipcjan był bardzo ważnym przedmiotem 
podobnie jak dla nas, kiedy żyliśmy w starożytnym Egipcie, nad Nilem.  
 
To jest symbol kregosłupa w ciele. I jest symbolem, który wzmacnia to, 
co się tworzy. Używaj go z wielkim szacunkiem, a wtedy doświadczysz 
jego prawdziwej mocy. 
 
 
Możesz też, jeśli czujesz, że to dla ciebie dobre, umieścić symbol Pilar 
Djed w swoim polu.  
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Wydaj polecenie pilarowi, by ustabilizował twoje wytwory oraz twoje 
pole, i żeby tak samo jak teraz, działał w przyszłości. 
 
A teraz, ciągle znajdując się w piramidzie, zamknij oczy i skoncentruj się 
na swojej lewej półkuli mózgu i całkowicie ją zaakceptuj, następnie 
skoncentruj się na prawej półkuli mózgu i całkowicie ją zaakceptuj.  
 
Po tym skup swą uwage dokładnie w środku miejsca pomiędzy tymi 
półkulami. To jest miejsce, gdzie jest umieszczona twoja energetyczna 
szklana piramida stwórcza ( na szyszynce), z tego miejsca będziesz 
stwarzać. 
 
Nie musisz absolutnie nic robić, jedynie doswiadczyć faktu, że 
istniejesz, że jesteś.  Doświadczaj istnienia.  
 
Doświadcz ciszy i zauważ, że może okiem wyobraźni widzisz przed sobą 
obrazy, które się w tobie pojawiają. Zaakceptuj odczucia, jakie powstają, 
gdy widzisz te obrazy (zwróć uwagę na to, co czujesz). 
A gdy poczujesz, że masz już dość, zakończ to odwracając od tego 
uwagę. 
 
Ty jestes panią / panem siebie, twego pola i piramidy stwórczej! Ty i 
tylko ty ! 
 
 
Twoja świadomość możliwości stwórczych będzie ci coraz  bliższa. 
Wreszcie ................ 
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Nareszcie … 
Świadomie kreujesz 
Wzięłaś własne  życie w swoje ręce  
Poczuj w którym kierunku chcesz iść 
Podążasz za swą intuicją 
Bez zakłóceń 
Bez lęku 
Bez poczucia winy 
A  z 

Miłością 
Uwagą 
Zachwytem  
Wolnością  
Niezależnością i 
Pokojem 
Hathorowie 
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Niebo z Hathorami  
 
Rozdział 13 
 
Nosiciele Nieba  
 
 
 
Kochani ludzie, raz jeszcze chcemy podkreślić, że żyjecie w ciekawych i 
wspaniałych czasach.  
 
Wciąż stoicie jedną nogą w trzecim wymiarze, a drugą - w stworzonym przez 
siebie polu z wyższymi wibracjami. I wasze pola będą się stawały z każdą 
chwilą mocniejsze.  
 
Dla wielu z was poruszanie się pomiędzy tymi wymiarami jest nieprzyjemne i 
męczące, I to jest zroumiałe. 
  
Nauczymy was paru sztuczek, by ułatwić wam obchodzenie się z tym faktem. 
Z doświadczenia wiemy, że nie zawsze jest łatwo przemieszczać się z 
jedenego wymiaru do innego i potrafić dawać sobie radę ze zmiennymi 
frekwencjami. Możecie na to spojrzeć inaczej. 
 
Jeśli zmienisz swoje nastawienie do czegoś, możesz zmienić swoje życie. 
Uświadom sobie, że kiedyś nadejdzie ten dzień, w którym zaczniesz 
doświadczać wysokich częstotliwości wyższych wymiarów stale, że to stanie 
się faktem i będziesz przebywać tylko tam, lecz teraz dla wielu jest to jeszcze 
niemożliwe. Nadal możesz czuć się nie najlepiej, możesz odczuwać 
zmęczenie, lecz możesz zmienić swoje nastawienie do sytuacji, w jakiej się 
znajdujesz. Masz, ty i inni, tak poszerzoną świadomość, że już z pewnością 
nie chcesz powrócić do trzeciego wymiaru. 
 
Dlatego teraz jest bardzo ważne, aby twój nowy świat (twoje 
wysokowibracyjne pole), w którym przebywasz coraz częściej, zintegrować ze 
światem trzeciego wymiaru, w którym również przebywasz. By to uzyskać, 
trzeba zaakceptować trzeci wymiar takim jaki jest, ponieważ gdy chcesz się 
go wyprzeć lub wykluczyć, wtedy wypierasz również cząstkę siebie. Sztuką 
jest zaakceptować wszystko, co jest związane z twoim życiem i niczego nie 
potępiać. 
 
Gdy będziesz w stanie zakceptować dualistyczny świat trzeciego wymiaru, 
stworzysz szansę, by  przekroczyć dualizm po prostu go akceptując. A 
możesz to osiągnąć jedynie wtedy, kiedy przestaniesz go potępiać.  
 
Przestaniesz sobie powtarzać: “o, teraz jestem w trzecim wymiarze, a teraz w 
piątym wymiarze”. Więcej tego nie rób a zobaczysz, że  nastąpi ich 
zrównoważenie. Stary świat przestanie istnieć a ty przprowadzisz się do 
swego, przez siebie wykreowanego, świata w wyższym wymiarze 
rzeczywistości. 
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Możesz porównać to z tym, jakby twój stary dom został zburzony, ponieważ 
przestał być dla ciebie wystarczajaco wygodny, dlatego  starasz się o inny, 
lepszy dom, bardziej dla ciebie odpowiedni. 
  
Teraz jesteś własnie zajęta / zajęty przeprowadzką, w tym czasie  masz 
wrażenie życia pomiędzy dwoma domami.  
 
Czy zdajesz sobie sprawę, jak bardzo ważne dla ludzi na Ziemi jest twoje 
zadanie? Większość mieszkańców planety nie jest w ogóle  świadoma tego, 
co się na niej dzieje.  
 
Wy wiecie ! 
 
Pamiętacie, jak wcześniej opowiadaliśmy o Przewodniczce Nieba / Nosicielce  
Nieba ?  
 
Obiecaliśmy wtedy, że jeszcze zgłębimy ten temat. 
 
Tak naprawdę to wy wszyscy jesteście nosicielami Nieba. Tak, dobrze to 
zrozumieliście kochani, jesteście tymi ludźmi, którzy są związani z energią 
nosicielki Nieba. I teraz czujecie intuicyjnie, że mamy rację, gdy teraz to 
mówimy. 
 
Nosicie w sobie kody nowego Nieba i całą pamięć  raju – macie to w genach ! 
Bardzo dobrze wiecie, jak wygląda raj, dlatego jesteście w stanie kreować 
rzeczy na podobieństwo tego raju / nieba. 
 
Nosicie tę energię w sobie i przenosicie ją do świata. 
 
Jeszcze nie zostaliście rozpoznani i to jest - z różnych powodów - bardzo 
korzystne. 
 
Chodzi o to, że pracujecie po cichu i za kulisami, co jest niebywale ważne, na 
pewno zdajecie sobie z tego sprawę. 
 
Bez was nie byłoby możliwe urzeczywistnienie nowego Nieba na Ziemi w 
czasie, kiedy stary system ulega rozpadowi.  
 
Bez waszego wkładu nie byłoby możliwe zainstalowanie tutaj nowego raju 
wtedy, gdy stary sytem zamienia się w nicość. 
 
Ludzie, którzy żyją wokół was tego nie dostrzegają, co sprawia, że często 
czujecie się samotni, kiedy samotnie wykonujecie swoje zadania, a my 
czujemy wasz żal.  
 
Choć czasami czujecie się osamotnieni, kiedy wypełniacie swoje codzienne 
zadania, to chcemy, byscie widzieli, ze jesteście niewidzialnymi bohaterami.  
 
Gdyż to właśnie wy jesteście pionierami, wizjonerami, a dzisiaj mówimy wam:  
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To wy jesteście nosicielami Nieba. 
 
Jesteście niczym pilary światła, które mocno trzymają i uziemiają nową 
rzeczywistość zakotwiczając ją dla innych ludzi. 
 
To wy jesteście tymi, którzy jak ci z obrazka, trzymają ręce wzniesione do 
Nieba i podtrzymują nimi nowy świat, w którym inni za jakiś czas też będą 
chcieli zamieszkać. 
 
Bo i oni kiedyś się obudzą i skorzystają z tego, że w międzyczasie wy 
dźwigaliście dla nich Niebo i nie pozwalaliście mu upaść.  
 
Wy, kochani nosiciele nieba właśnie teraz zaczynacie tworzyć ten nowy świat, 
utrzymując go dla każdego na Ziemi.  
 
A w jaki sposób macie to robić? Po pierwsze: poprzez zjednoczenie się z 
Matką Ziemią i ofiarowanie jej pomocy oraz okazanie szacunku. 
 
I poprzez tworzenie własnych pól na wzór i podobieństwo Raju!  
 
Następnie wasze pola mają się zjednoczyć, to jest celem. A w miejscu, gdzie 
pola się na siebie nałożą, powstanie silniejsze wysokowymiarowe pole, które 
będzie sie powiększało i będzie je można coraz lepiej wyczuć.  
 
Drodzy nosiciele Nieba, pragniemy to wam nieco uprościć, dlatego 
przekazujemy kilka wskazówek. 
 
1.Pozwólcie, że podkreślimy, jak bardzo ważne jest całkowite otulenie starego 
świata i zamknięcie go w sercach. Ponieważ ten świat został stworzony dla 
was w specjalnym celu.  
 
Żadna energia nigdy nie pójdzie  na marne. 
 
Jest bardzo ważne, aby ten trzeci wymiar istnienia pozostawić 
całkowicie, dać mu zniknąć. Tylko wtedy będziesz w stanie całkowicie 
przyjąć nową rzeczywistość. 
 
Bez oceniania! Pozostań neutralna. 
 
2. Pozbądź się osądzania, również wtedy, gdy tkwisz w energii trzeciego 
wymiaru. Na przyklad wyobraź sobie, że czujesz żal lub czegoś się boisz, 
powiedz sobie: “I to też jest miłością” . Bo w rzeczywistości istnieje jedynie 
miłość - także w trzecim stanie istnienia. Dualistyczny podział na miłość – 
strach tworzycie wy sami. Dlatego czegokolwiek byście w życiu nie 
doświadczali, nie oceniajcie, raczej pomyślcie: 
 
 I to również jest miłością!  
 
3. Kolejny przykład: wyobraź sobie, że doświadczasz czegoś z bardzo bliska i 
to cię bardzo dotknęło.  
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Nie pozwól by zawładnął tobą ból starego świata, lecz postaraj się 
przeciwstawić tej destrukcyjnej energii, zrób coś, co może ją zatrzymać i 
zneutralizować – na przykład wyślij serca lub światło, a później to zostaw. 
Więcej do tego nie wracaj. 
 
Nie poświęcaj już tej energii uwagi. Już dłużej nie karm tego trzeciego 
wymiaru rzeczywistości swoją energią. Poświęć uwagę  wykreowanemu 
przez siebie światu i rajowi na Ziemi. 
 
4. A oto jeszcze inna sytuacja, w której możesz się znaleźć i którą odczuwasz 
jako nieprzyjemną, a w której możesz zrobić tak, że ją widzisz taką jaka jest, 
lecz jednak starasz się jej doświadczać w inny sposób. Na przykład, kiedy 
słyszysz ludzi, którzy się ze sobą kłócą, wyjdź z tej energii a następnie naklej 
na tę sytuację swoje wyobrażenie miłości. Czyli: widzisz i doświadczasz różne 
rzeczy:  
 
 słyszysz i widzisz kłótnię a doświadczasz miłości mimo wszystko. 
 
5. Kolejny przykład: coraz rzadziej oglądaj telewizję, zwłaszcza wiadomości. 
Wiemy, że jesteście ciekawi, co dzieje się w waszym świecie, lecz gdy 
zanadto dajecie się w to wciągnąć, wtedy przestaniecie być nosicielami 
Niebia. Trzeba się postarać widzieć i słyszeć w inny spsób. Na przykład 
pozwalaj przesuwać się obrazom na ekranie tak, jakby nie były prawdziwe. 
Rozumiesz, co mamy na myśli? Patrz na nie jak na film, przyjmij dynstans. 
 
Bardzo ważne jest, by nauczyć się, że stary świat z trzeciego wymiaru nie ma 
żadnego lub ma tylko niewielki wpływ na wasze życie.  
 
Dlatego patrz na rzeczwistość trzeciego wymiaru  i wiedz że: to nie współgra 
już z moim życiem, to już prawie nie istnieje, nie karmię już tego swą energią. 
Zbieram i zachowuję moją energię jedynie do tego, by urządzać moje pole i 
moje nowe wytwory / stworzenie.   
 
Tak wielu z was jeszcze ma wyrzuty sumienia związane z otoczeniem, 
rodziną i przyjaciółmi. 
 
Tak wielu z was czuje żal spowodowany tym, że bliscy nie rozumieją, czym 
jesteście zajęci. 
 
Tak wielu z was boi się starego świata i myśli, że zostaną przez niego 
wciągnięci.Tak wielu z was zastanawia się, czy dobrze robi. Czasem też 
widzicie, że członkowie rodzin i przyjaciele mają duże problemy, a kiedy 
chcecie im pomóc, oni nie potrafią was zrozumieć. 
 
Puśćcie to kochani, skierujcie całą uwagę na własnych zadaniach nosicieli 
Nieba ! 
 
Wy jesteście tymi, którzy zbudują mosty, które będą wiodły do Raju, by 
później  pokierować i pomóc rodzinom i przyjaciołom  przejść tymi mostami do 
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nowego świata.  
 
Radujcie się z tego powodu, bo to jest to, co na was wszystkich czeka i być 
może stanie sie to już w najbliższej przyszłości. 
 
W pełni zdajemy sobie sprawę, jak nikt inny, że  wzięliście na swoje barki 
ogromnie odpowiedzialne i ciężkie zadanie. Lecz bądźcie tego zupełnie 
pewni, że nie zaszła w tym wypadku żadna pomyłka.  
 
Zostaliście wybrani do tego zadania, wybrani na podstawie waszych wielu, 
wielu doświadczeń i wielkiego wkładu, czym udowodniliście w waszych wielu, 
wielu poprzednich wcieleniach, że się do tego nadajecie. 
 
Bardzo was szanujemy i respektujemy za to, że wzięliscie na siebie to 
zadanie. Pozwólcie nam, jeśli czujecie, że to dla was dobre, trochę się 
wesprzeć.  Pozwólcie nam dać wam ostanią uwagę w tym rozdziale jako 
rodzaj wskazówki, która pomoże wam w wykonywaniu zadań. 
 
Spróbuj w świecie trzeciego wymiaru rzeczywistości znaleźć lub dać sobie 
kawałek Nieba. Proszę, nie spiesz się! Ucz się życ bardzo świadomie, z 
większą zdolnością rozróżniania. 
 
 Gdy w swoim codziennym życiu doświadczasz różnych sytuacji, czy 
odczuwasz z tego powodu wewnętrzne zadowolenie? Czy czujesz to 
jako własne Niebo? A gdy rzeczywiście masz dobre odczucie, to idz za 
tym, rób to, ale gdy czujesz sie z tym źle i nie czujesz tego jako 
własnego raju, wtedy od razu przestań poświęcać temu energię i skończ 
z tym. 
 
Na przykład, kiedy patrzysz na brutalny film, w którym jest dużo agresji. 
Spytaj siebie: “czy to jest to, co naprawdę chcę widzieć? Czy to jest 
niebo / raj?”  Nie? Puść to i przestań to robić. A gdy coś robisz i 
odbierasz to dobrze, choćby wtedy kiedy słuchasz pięknej muzyki 
granej przez orkiestrę na scenie, a ty myślisz sobie: “słuchając tej 
muzyki czuję się jak w niebie”.  Poproś kosmos, by dał ci więcej takich 
doświadczeń. Umieść tę muzykę w swym polu jako nową wartość: 
“słucham  więcej muzyki, gdyż to jest dla mnie Niebem“ . A gdy 
trzymasz na kolanach małego pieska i gdy głaszczesz jego delikatną 
sierść, to to jest kawałeczek Nieba na Ziemi, poproś o wiecej takich 
przeżyć. A gdy widzisz piękne kwiaty i z zachwytu otwiera się twe serce, 
to proś o więcej kwiatów. Właśnie tak można działać. 
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 Nosicielka Nieba 
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“ Nieba  Nosiciele  “  
 
  To wy jesteście nimi ;  
 
   Ci, którzy swą stwórczą moc  
 
  Mogą na powrót używać  
 
  tak by Niebo  
 
  dla całego  świata  
 
 Mogło zamanifestować się 
 
  w miejscu  
 
  gdzie  przebywacie  
 
 Wy jesteście nimi ! 
 
Hathorowie 
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Niebo z Hathorami  
 
Rozdzial 14 
 
Cechy Kreatora 
 
 
  
Tak, kochani nosiciele Nieba, gdy znajdujecie się w waszych 
wysokowibracyjnych polach, możecie podobnie jak Nosicielka Nieba wznieść 
ramiona do Nieba i poczuć, jak to jest.  
 
Wznieś ręce do góry, by w ten sposób wchłonąć energię, a następnie 
powoli opuść je wzdłuż ciała w dół dbając o to, by były zwrócone do 
Ziemi, tak żeby energia mogła do niej spłynąć.  
 
Później złóż dłonie ze sobą przed klatką piersiową na wysokości serca 
(jak do modlitwy) i pochyl lekko głowę.  
 
Ruch ten można powtarzać kilka razy, my zalecamy 9 razy. 
Robiąc powyższe, sprowadzasz niebiańską energię, która będzie 
spływała na Ziemię i do twego serca, powodując również energetyczne 
odblokowanie i otwarcie centrum mocy w splocie słonecznym.   
 
Bardzo ważną rzeczą mającą wpływ na możliwości stwórcze jest odebranie 
osobistej mocy i wzięcie jej we własne ręce. Do stwarzania potrzebujesz 
również szyszynki, gdyż ona jest pomostem łączącym cię z Kosmosem i 
działa jako antena.  
 
Władcy tego świata uczynili wiele, aby spowodować skurczenie szyszynek u 
ludzi.  
 
 Zdrowa szyszynka człowieka owocuje jego wysokim poziomem świadomości 
i duchowego rozwoju, taki człowiek wie czego chce i potrafi urzeczyistnić 
swoje zamiary. Świadomy człowiek może być uznawany przez władzę za 
kogoś niewygodnego, ponieważ może zniweczyć jej plany. 
 
A gdybyście znali prawdziwe plany rządzących, to nikt nie byłby skłonny  ani 
skory do tego, by je uznać i za nimi podążać. 
 
Dodawanie do wody i do past do zębów chloru nie miało dobrego 
wpływu na wasze szyszynki. 
 
 
Większość z was już o tym wie i wielu oczyściło oraz zregenerowało swoje 
szyszynki. 
 
Każdego dnia, wciąż od nowa, możesz wyrazić w swoim polu życzenie, żeby 
twoja szyszynka została tu i teraz zregenerowana / zaktualizowana.  
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Zwizualizuj ją wewnątrz głowy za mostkiem nosowym i zobacz, jak przebiegła 
aktywacja światła. 
 
Wielu z was może regularnie odczuwać wewnątrz głowy ucisk - raz większy 
raz mniejszy. 
 
A niektórzy mogą się czuć, jakby mieli zapalenie zatok albo dolegliwości 
związane z uszami czy karkiem.  
 
To są objawy oczyszczania szyszynki. 
 
Jeśli chcesz, regularnie przykładaj dłonie do czoła na wysokości szóstej 
czakry z intencją, że twoja szyszynka jest zaktywowana i zregenerowana. 
Istnieje też pewien środek nazywany monoatomowym złotem, który również 
bywa pomocny w aktywowaniu szyszynki.  
 
Poczuj intuicyjnie, czy ten środek jest odpowiedni i dobry dla ciebie.  
Monoatomowe złoto zostało spreparowane według tajemnej procedury w  
świątyniach starego Egiptu. Jest również znane pod nazwą “ormus”, to  biały 
proszek zrobiony ze złota i specjalnych rodzajów ziemi, wiec to nie jest złoto, 
które znacie. Jest rodzajem eliksiru życia, który w tamtym czasie był używany 
zwłaszcza przez faraonów. 
 
Możesz ten środek również zażywać energetycznie, wizualizując to.  
Zapewne znacie też złoto koloidalne? Również i ten środek może być 
używany jako nośnik / przewodnik miłości i światła. Jednak  przed użyciem go 
należy sprawdzić pod kątem reakcji alergicznej. 
 
My, w czasie naszego pobytu na Ziemi też zażywaliśmy ten środek. Wiedz, że 
złoto ma najwyższe wibracje i jest w stanie wzmocnić wasze świetlne ciała.  
 
W 12 rozdziale mowiliśmy o  szklanej piramidzie stwórczej, którą można 
umieścić pomiędzy półkulami mózgowymi, w miejscu gdzie znajduje się 
szyszynka. 
 
Teraz  podpowiemy wam, w jaki jeszcze sposób można korzystać z tej 
piramidy. 
 
Tak naprawdę cały czas coś tworzycie, lecz dotąd robiliście to 
nieświadomie i odbywało się to w większości przez lewą półkulę 
mózgową. 
 
Teraz możecie kreować świadomie i z poziomu serca, chociaż we współpracy 
z głową. Aby móc kreować w ten sposób, trzeba czuć w sercu miłość, wtedy 
wizualizacja będzie mogła się przejawić w fizycznej rzeczywistości. 
 
Na początku trzeba bedzie przyzwyczaić się do tej formy kreacji, nie zrażać 
się i nie dać się wytrącić z równowagi. Z pewnoscią bardzo szybko przypomni 
się wam to, jak kiedyś już tak postępowaliście.  
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A teraz zadamy wam kilka pytań: 
 
Co jak …  wszystko  co widzicie i czego doświadczacie, jest właściwie tylko 
iluzją? 
 
Co jak … tak naprawdę żyjecie w iluzorycznym świecie? 
 
Co jak … wszystko to, w co cały czas wierzyłaś. nie istnieje? 
 
Ponieważ to, co zdaje się być rzeczywiste, jest jedynie tym, w co uwierzyliście 
i do czego się powoli przyzwyczailiście wierząc, że to prawda.  
 
Co, jak teraz zupełnie świadomie wyjdziesz z tej iluzji i zaczniesz kreowac 
nową iluzję - świat, który pasuje do ciebie znacznie lepiej? Znasz to 
powiedzenie: w co wierzysz tym jesteś / tym się stajesz? 
 
W co wierzysz ? 
 
Co jest twą intencją?  
 
Wciąż jeszcze wierzysz w strach? 
 
Lub wierzysz w miłość?  
 
Nadal wierzysz w niedostatek? 
 
Lub wierzysz w obfitość?  
 
To ty decydujesz o swoich przekonaniach! 
 
Wasze życie jest hologramem, który jest podłączony do przekonań i wierzeń 
dużej grupy. Kiedy ta duża grupa żyje w strachu, to i ty będziesz wciągnięta 
przez ten hologram strachu.  
 
Z pewnoscią czujesz, że nadszedł czas, by powstał nowy hologram - nowa 
rzeczywistość, która pasuje do ciebie i twego otoczenia. 
 
Jak chcesz zrealizować ten nowy hologram? Zacznij od siebie! Zacznij od 
własnych przekonań, powiemy wiecej - to zaczyna się od miłości; zakochania 
się i pokochania. 
 
Proces tworzenia 
 
Gdy artysta zaczyna coś tworzyć, zdaje sobie sprawę, że nie może  tego 
zrobić natychmiast i że potrzebuje czasu.  
 
Weźmy malarza: na samym początku  wybierze  płótno, na którym 
będzie malować swe dzieło, wybiera również kolory. Często robi 
najpierw ogólny szkic na papierze. A gdy pracuje na zlecenie, to musi 
uwzględnić życzenia zleceniodawcy. Może zacząć od zrobienia na 
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płótnie pierwszego szkicu ołówkiem. Kawałek po kawałku / wyłaniają się 
i nabierają kształtu pierwsze figury. 
 
Podczas procesu malowania jego twórca wciąż przygląda się obrazowi 
malując i wymazując … To tworzy głęboki kontakt z jego dziełem, autor 
zakochuje się w nim. 
 
Co więcej, jego zadaniem jest, aby mieć ciągle na uwadze pierwotny 
projekt i patrzeć, w jakim kierunku rozwija sie jego dzieło. 
 
I im dalej, tym bardziej jest zaabsorbowany malowaniem obrazu, tym 
więcej wykazuje entuzjazmu oraz ekscytacji, ponieważ jest świadkiem 
tego, czego może dokonać jego moc tworzenia i jak piękne jest jego 
dzieło / obraz.  
 
Obraz powstał we współpracy z Kosmosem, gdyż artysta używa swej 
prawej półkuli mózgu i pozwala kosmicznym mocom, by go wspierały.  
 
On kreuje w jedności z Boskością, bo wie, że największe piękno 
powstaje, gdy oddaje kontrolę i przyzwala, by pracował przez niego Bóg 
/ Bogini. On wie, że we współpracy z Bogiem jego dzieło będzie znacznie 
piękniejsze i będzie miało wyższe wibracje niż gdyby je tworzył używając 
własnej woli. 
 
Dzięki jego miłości, entuzjazmowi i wyczuciu piękna, jego cudownej 
energii oraz oddaniu / powierzeniu się Boskości, tworzy jako 
współtwórca Boga / Bogini na boskie podobieństwo. Jego dzieło 
posiada wysokie wibracje, jakby emanowało z niego światło. On to czuje 
i inni też to czują! Więc tak właśnie wyglądają narodziny kreacji! To w 
ten sposób powstaje stworzenie. 
 
Tak, więc stoisz w swojej szklanej piramidzie stwórczej! 
 
 Czy udało ci się już sprecyzować  projekt (to co chcesz stworzyć) i czy 
współgra on ze Stwórcą? 
 
Czy czujesz miłość, entuzjazm, motywację do tworzenia? Czy jesteś 
chętna zacząć tworzyć - zdając sobie sprawę, że zaczyna się od małych 
kroków? Jeśli tak, to pozwól, aby proces rozpoczął się w tobie.  
 
Poczuj, że znajdujesz się w swym polu a równocześnie w swej szklanej 
piramidzie stwórczej, obejrzyj swoje pole przez szkło. Piramida jest 
ulokowana energetycznie w miejscu, gdzie znajduje szyszynka. 
Stoisz w jej środku  pod wierzchołkiem piramidy i widzisz, jak twoje 
czakry: siódma i ósma, łączą się z wierzchołkiem piramidy. To tak,  jakby 
z twej głowy wyrastała antena i jakby łączyła się z wierzchołkiem 
piramidy. W piramidzie antena zostaje zasilona energią i wysuwa się w 
Kosmos. 
 
Możesz poczuć, że energia kumuluje sie nad tobą, co odbierasz tak, 
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jakby do twej szyszynki było przesyłane światło – przez piramidę. 
Następnie to światło przechodzi do szóstej czakry na czole i 
przemieszcza się do przodu i na zewnątrz.  
 
Twoje oczy łączą się z trzecim okiem lub szóstą czakrą, dzięki czemu na 
czole tworzy się kształt trójkąta. Patrz rysunek na stronie 101.  
 
Jednocześnie, kiedy patrzysz przez ściany szklanej piramidy, czujesz 
jakbyś patrzyła trojgiem oczu. 
 
Doświadczaj mocy światła, które promienieje z trzeciego oka. Tego 
trójkąta można używać podczas procesu stwórczego. Można także wziąć 
w rękę pilar Dżed i poprosić o wzmocnienie swoich kreacji. 
 
Następnie wyobraź sobie, co chcesz stworzyć. Zastanów się, co to może 
być. Możesz zacząć od czegos konkretnego. Albo możesz  sobie 
wyobrazić, w jaki sposób mogłaby się bardziej przyjemnie przejawić 
jakaś konkretna życiowa sytuacja. 
 
Kiedy myślisz, tworzysz zmienne życiowych doświadczeń. Wyobraź 
sobie daną rzecz lub sytuację na wysokości oczu. Patrz dwojgiem oczu 
oraz trzecim okiem, które znajduje się na środku czoła. Obraz wysyłasz 
za pośrednictwem szyszynki i siódmej czakry umiejscowionej na 
szczycie piramidy, i mówisz: jeśli jest to dla mego najwyższego dobra i 
za przyzwoleniem Kosmosu, to proszę o przejawienie tej kreacji (wymień 
lub wyobraź sobie, co chesz stworzyć). 
 
Następnie pozwól odejść temu obrazowi, puść go, a gdy skończysz, 
wyjdź świadomością ze szklanej piramidy tworzenia pamiętając, że 
wciąż  przebywasz w swym wysokowibracyjnym polu. 
 
Nie bądź rozczarowana, jeśli coś nie działa od razu, ale bądź też 
szczerze zafascynowana tym, co może się zdarzyć. Kreacje przejawiają 
się  na swój  własny niezależny sposób i bądź wdzięczna za wszystkie 
dobre rzeczy, które do siebie przyciagasz. Wdzięczność jest częścią 
procesu tworzenia. 
 
Energia wdzięczności tworzy przestrzeń zapraszającą kolejne kreacje do 
twojego nowego świata.  
 
 
Trzecie oko (na górze), to jest szósta czakra;  oczy (na dole). Przykłady 
korzystania z trojga oczu: 
 
 
 
Patrząc nimi na pożywienie wyrażaj życzenie, by działało na ciebie odżywczo. 
 
Patrząc nimi na wybrane sytuacje, obserwuj ich pożądany rozwój i wyrażaj 
życzenie, aby wzniosły się ku poziomowi wibracji miłości. 
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Patrząc nimi na ludzi, przesyłaj im miłość. 
 
Patrząc nimi na części ciała, które bolą, proś by wyzdrowiały. 
 
Patrząc nimi na jezioro czy morze, oczyszczaj wodę. 
 
Patrząc nimi na jakąś tragedię, proś, by sytuacja wzniosła się na wyższy 
poziom wibracji i stwarzaj pokój.  
 
Patrząc nimi na swego zwierzaka, wyrażaj życzenie, aby móc się z nim 
porozumieć i go lepiej zrozumieć.   
 
Patrząc nimi na otoczenie, wyrażaj pragnienie, aby zapanował w nim raj. 
 

                                  

 

 
 

               Bóg kontaktuje się  z Bogiem  
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               w tobie 
 
              Bogini kontaktuje się  z Boginią 
 
      w tobie  
 
    Została ci dana moc stwórcza  
 
            Użyj jej dla siebie samej 
 
             dla najwyższego dobra 
 
    i z najwyższą miłością 
 
   Czyń  to  samo  
 
   Dla najwyższego dobra Ziemi  
 
           i jej mieszkańców 
                                         
  Hathorowie 
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Niebo z Hathorami  
 
Rozdział 15 
 
Kanalizowanie światła  
 
 
Tak, szklane piramidy służące do kreowania są narzędziami pomocnymi w 
tym, byście mogli sobie coraz wyraźniej uświadamiać, że  jesteście  
stwórcami własnej rzeczywistości. 
 
Nigdy wam nie powiedziano o czymś bardzo ważnym, jednak możecie to 
odkryć sami. Kiedy to się stanie, wtedy nastąpi wiele zmian - zmieni się 
rzeczywistość, ponieważ pojawią się wasze własne kreacje. Czyż nie jest 
czymś cudownym wiedzieć, że jesteś współtwórczynią wielkiego Boskiego 
planu?  
 
A co powiesz na to, żeby zacząć z tym eksperymentować?  
 
Dzięki tej wiedzy twoja świadomość będzie systematycznie wzrastać. 
 
Można wspomóc ten proces poprzez kanalizowanie Światła ze swoich 
wyższych stanów bytu, aby mogło ono swobodnie spływać na Ziemię. 
 
Jesteście nosicielami Światła tu na Ziemi, którzy żyją pomiędzy ludźmi.  
 
Jesteście “tragarzami Nieba“, którzy wędrują po Ziemii będąc jednocześnie 
połączeni z energią nowej Ziemi. Żyjecie tu po to, aby kanalizować Światło 
płynące ze Wszechświata i tutaj je rozprzestrzeniać jako pożywienie dla ludzi 
oraz dla zwierząt i wszystkiego, co żyje. W ten sposób energia - ciężka 
energia trzeciego wymiaru, którą rozprzestrzeniacie, wzniesie się do 
wyższych częstotliwości po to, by  wszystko, co żyje, podnieść do wyższych 
wibracji Światła, by to połączyć  ze Światłem. 
 
Wszystko co zostanie przepojone tą boską częstotliwością Światła, będzie 
miało wpływ na wasze środowisko. 
 
Możecie to robić świadomie, ponieważ wszystko, co jest robione świadomie, 
staje sie wyraźnie silniejsze. Chodzi o to, by poświęcić temu więcej uwagi i 
wizualizować Światło, a następnie doświadczyć tego, jak ono pracuje poprzez 
was.  
 
W ten sposób ciężka negatywna energia zostanie podniesiona i 
przetransformowana na wyższy poziom, to jest alchemia. 
 
Doskonale wiecie, że ze starej Ziemii uwalniają się bardzo duże ilości brudu: 
dawny ból, żal i smutek, minione traumy i urazy, stare cierpienia. 
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Uwalnia się również agresja i brak szacunku dla boskiej kreacji. Weź na 
przykład Matkę Ziemię z całym jej pięknem i przyrodą, a także ludzi oraz 
zwierzęta - te istoty są coraz mniej szanowane, doceniane, chronione i 
kochane jako boskie stworzenia. 
 
Wiemy, że nie jest wam łatwo patrzć na to wszystko. 
 
Wiedz, że kiedy pobierasz energię Światła, możesz to zatrzymać. Wiedz, że 
twoje Światło i pamięć raju może zmienić ten stan. 
  
Nie dokona się to za sprawą żalu i płaczu, kiedy doświadczasz tego 
wszystkiego w trzecim wymiarze czy też dzięki depresji, w jaką możesz z tego 
powodu popaść. Te uczucia ci nie pomogą. Ratunkiem i odpowiedzią na to 
wszystko jest kanalizowanie najczystszego Światła i rozprzestrzenianie go z 
poziomu serca. 
 
Uzmysłów sobie, że to światło przechodzi również przez ciebie i najpierw 
podziała na ciebie. Wielu z was zajmuje się tym przez lata i wie o czym 
mówimy. Najpierw ulegnie oczyszczeniu i transformacji twoje wnętrze. 
 
Twoje traumy, blokady i lęki zostaną przez to światło wzniesione na wyższe 
częstotliwości i ulegną przemianie. Wielu z was przestraszyło się  z powodu 
tego procesu, dlatego go od siebie odsunęliście zaprzestając pracy ze 
Światłem, ponieważ kiedy ktoś zdecyduje się być kanałem dla Światła, często 
wygląda to tak, jakby cofał się zamiast iść do przodu w rozwoju świadomości. 
Lecz kochani ludzie, dobrą wiadomością jest to, że to tylko tak wygląda.  
 
Z każdą chwilą jesteście coraz czyściejsi i coraz bardziej niepokalani, 
kryształowi oraz brylantowi, a my to widzimy, kiedy na was patrzymy.  
 
Widzimy też to, że ciężko nad tym pracowaliście i że wielu z was jest już 
bardzo blisko celu. 
 
Dlatego niech cię przepełnia miłość do siebie, pozwalaj sobie na okresy 
odpoczynku, i korzystaj z okazji, by zatapiac się w ciszę oraz odosobienie, 
kiedy czujesz taką potrzebę. Daj sobie czas na to, by się zregenerować, 
podejmij wyzwanie przejścia całego tego procesu z wielką miłością.  
 
Nie spieszcie się, nie wpadajcie w panikę, pozostańcie w pokoju i kochajcie 
siebie. 
 
Kochani ludzie, kiedy siebie uzdrawiacie, to tak naprawdę chodzi o 
oczyszczanie, które jest bardzo glebokie. Czasem możecie czuć się bardzo 
chorzy, wtedy wiedzcie, że to naturalne. Idźcie dalej tą drogą. 
 
Niekiedy czujecie się przez kogoś odrzuceni i zaczyna w was rosnąć 
wątpliwość:  “czy jestem na dobrej drodze ?“  
 
Tak, kochani ludzie, jesteście właśnie na dobrej drodze.  
 



 104 

Wiemy , że wielu z was odczuwa bóle kręgosłupa, bóle głowy lub czuje się 
zestresowanymi. 
 
Widzimy, że czujecie się, jakbyście byli w szpagacie, a to za sprawą 
doświadczania pobytu w dwóch – lub więcej - wymiarach.  
 
Widzimy, że czasami zaczynacie wątpić w wasz rozum, i że czasem myślicie:  
“jeśli to ma być to, to ja już nie chcę tu być“  lub czujecie się jakbyście wkrótce 
mieli oszaleć. Wielu z was nie jest w stanie wyczuwać swych aniołów i 
przewodników, ponieważ ten proces jest tak bardzo intensywny. 
 
W takich chwilach bardzo byśmy chcieli wziąć was w ramiona, przytulić do 
siebie i powiedzieć, że wszystko będzie dobrze. Wiedz, że to minie i że dzięki 
temu procesowi twój kanał będzie się coraz bardziej otwierał i że jako kanał 
będziesz coraz czystsza, oraz że pewnego dnia poczujesz i powiesz: “ Dziś 
jest inaczej! Dziś jest dzień, w którym nastąpiła zmiana! Dzisiaj czuję się 
uwolniona, czuję jedynie spokój i pokój.“  I tak będzie naprawdę, kochani 
ludzie - dla was wszystkich nastanie ten dzień. Wyczekuj go i uzmysłów 
sobie, że tego dnia nastąpi zwrot, od tego dnia  będzie już tylko łatwiej. Dzień, 
w którym wasze traumy zostaną przetransformowane. Zaczniecie 
wewnętrznie rozkwitać jak kwiat lotosu otwiera swe płatki, tak wy otworzycie 
swe serca. Umieść w swych czakrach kwiaty lotosu i poczuj radość, jaką ci 
dał. Lotos, symbol wzniesienia, mówi, że możesz ciągle piąć się w górę - 
dzień po dniu. Tego dnia doświadczysz jeszcze więcej miłości i obudzi się w 
tobie  wewnętrzny uśmiech, którym będziesz promieniować na zewnątrz. 
 
Od tego dnia nastąpi w tobie prawdziwe zjednoczenie uczucia szczęścia i 
pokoju.  
 
Od tego dnia zauważysz, że ludzie będą chcieli przebywać w twoim 
towarzystwie i będą pytać, dlaczego tak dobrze wyglądasz. Od tego dnia 
twoje pole będzie stawało się coraz jaśniejsze, będzie coraz bardziej 
wyczuwalne i będzie cię wspierać. 
 
Od tego dnia zaczniesz nawiązywać nowe kontakty i zaczniesz wykazywać 
więcej ekspresji, podskakiwać z radości, będziesz też słyszeć swoich 
przewodników. Widzimy, jak płynie radość i energia, która się z niej rodzi. 
 
Nowo narodzona ty jesteś promienna, odrodzona w swym 
przetransformowanym ciele, połączona z wyższą częścią  swej prawdziwej 
Jaźni.  
 
Kochani ludzie, nie chcielibyście tego utracić za żadne złoto! 
 
Używamy słowa ‘złoto’ specjalnie, gdyż złoto może mieć bardzo duży wpływ 
na wasze położenie. Byłoby dobrze, gdybyście nosili przy sobie złoto, 
ponieważ ono wspiera proces. W tym celu możecie nosić złotą biżuterię. 
Może to być również złoto zwizualizowane w ciele i polu energii, taka jego 
forma również wesprze proces oczyszczania. 
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Ale proszę, nie czekaj niecierpliwie na ten specjalny dzień, przez cały czas 
pozostawaj w chwili teraz, doświadczaj swego istnienia, a stres już nie będzie 
ci tak dokuczał.  
 
Mimo iż otoczenie tego nie rozumie, wystarczy że ty rozumiesz! 
 
Postaw wyraźne granice sytuacjom lub ludziom, nawet wtedy, gdy sprawia ci 
to trudność. 
 
Ten czas wymaga, by poswięcić uwagę sobie! Nie opuszczaj siebie! 
 
Wiedz, że w końcu każdy z was kiedyś wyląduje w lotosowym kraju!  
 
Lotos - symbol narodzenia w nowej rzeczywistości.  
 
Od tego dnia będziesz się kierować w stronę nowego świata i powoli 
pożegnasz stary świat. Stary świat powoli się zaciera, jakby był jedynie 
filmem, jakby istniał poza twoją rzeczywistością. 
 
Możesz go widzeć, ale on już nie należy do ciebie, a ty do niego, nie 
poznajesz go już jako swego świata. Twoja energia kotwiczy się w energii 
nowej Ziemi, i ty uziemiasz się w energii nowej Ziemi. 
 
Każdego dnia wyrażaj w swym polu taką intencję: 
“Zakotwiczam siebie w energii nowej Ziemi“.  
 
Czuj, jak stajesz się coraz silniejsza - jak roślina, która została  przesadzona, 
a jej korzenie muszą się jeszcze przystosować do nowego miejsca. 
 
Kontakt ze Słońcem i wodą ze Źródła oraz szczególna uważność, 
odpoczynek i spokój pomogą ci się właściwie ugruntować. 
 
W taki sposób wkrótce rozkwitniesz. 
My już to widzimy i cieszymy się tym - razem z wami. 
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Niebo z Hathorami 
 
Rozdział 16 
 
Kryształowy Pałac  
 
 
 
Obserwujemy, jak zajmujecie się swymi codziennymi rytuałami stwarzania 
swego duchowego pola. Wielu z was wzmacnia te pola skupiając na tym 
uwagę i świadomość przebywania w nim.  
 
Wszytko potrzebuje stosownego czasu, a wy zrozumieliście, że 
przyspieszanie czegoś nie jest korzystne. 
 
Gdy dzisiaj będziesz na nowo tworzyć swe pole, a następnie się nim 
otoczysz, proszę, abyś stojąc w nim, rozejrzała się wokół siebie. 
 
Świat, jaki stworzyłaś, jest przepiękny, masz rozległy widok - widzisz urokliwe 
jezioro, łąki, góry i szklaną piramidę stwórczą. Twoje ciało jest rozpromieniane 
przez świecące Słońce. 
 
Wyraźnie widać symbole takie jak Pilar Djed, który wzmacnia to, co kreujesz i 
twoje pole.  
 
Widać też inne symbole: białe gołębie, białe róże, puchową leżankę, lotosy w 
jeziorze, serca ze złota, bawiące się rozradowane dzieci, motyle - symbole 
przemiany, boskiego ptaka quetzal itd. One tam są, są coraz bardziej 
wyczuwalne. 
 
W twoim polu masz też zintegrowane odpowiednie kody (zobacz str. 66), a ty 
czujesz wewnętrzny spokój. 
 
Dzisiaj otrzymasz rozszerzenie swego pola. 
 
W oddali widzisz wzgórze i wydrążone w kamiennej skale  schody.  
Zaciekawiona idziesz w tę stronę. 
 
Kiedy się zbliżasz, widzisz, że schody są łatwe do pokonania, a my 
przekazujemy ci wiadomość, że każdy stopień obrazuje wymiar. Więc 
wchodząc powoli na pierwszy stopień, wchodzisz w stan pierwszego 
wymiaru bytu, i proszę, poczuj jak doświadczasz tego wymiaru.  Wejdź 
też na kolejne stopnie, do drugiego wymiaru, do trzeciego.  Odczuj, jak 
wzrasta twój poziom energii. Powoli wchodzisz na stopień czwartego i 
piątego wymiaru, następnie na szósty wymiar, a za każdym razem, kiedy 
wejdziesz w energie kolejnego wymiaru przystań i zaobserwuj, co 
odczuwasz, jak czujesz się w tym wymiarze. I tak idziesz dalej do 
siódmego, ósmego, dziewiątego oraz dziesiątego wymiaru. W ten 
sposób zaczynasz odczuwać, że jesteś istotą wielowymiarową, i że 
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możesz zwiedzić wiele wymiarów.  
 
Niektorzy z was wciąż jeszcze trzymają się piątego wymiaru, lecz 
kochani, TO jest o wiele większe niż się wam zdawało. Poczuj, jak się 
rozszerzasz. Zwróć uwagę, jak teraz wibrujesz, a następnie otwórz oczy i 
rozejrzyj się wkół siebie. 
 
Później idz dalej i wejdź do wymiaru jedenastego, dwunastego oraz 
trzynastego, poczuj radość w sercu. Czuj, jak przez twe żyły płynie 
wdzięczność i jak światło otula cię jak ktoś, kto cię bardzo kocha. 
Gdy już przywykłaś do tej energii, rozejrzyj się wkoło i zobacz, że stoi 
tam kryształowy pałac, kąpiący się w swej glorii. Idź do niego, ten 
budynek nie jest ci tak zupełnie obcy. 
 
Wielu z was zna ten budynek ze snów i nocą (gdy ciało śpi) uczęszcza 
tutaj na wykłady, które odbywaja się w poszczególnych 
pomieszczeniach nazywanych też Komnatami Amentii. 
 
Przejdz przez duży kryształowy portal i wejdź do środka długiego 
korytarza prowadzącego do wielkiego pomieszczenia, które przypomina 
cyrkowy namiot ze wzgórzem po środku. To wzgórze jest centralnym 
miejscem pałacu.  Znajduje się w przepieknej i niebywale  wysokiej 
komnacie, a przez okrągły kopulasty dach zbudowany z kryształu do 
wnętrza wlewa się światło i zalewa całą komnatę żółtozłotym światłem, 
które emanuje niezwykłą energią miłości.  
 
Z głównej komnaty, która jest podtrzymywana przez kryształowe filary, 
możesz trafić do licznych korytarzy, z których każdy wychodzi z tej 
pierwszej wielkiej komnaty, prowadzących do rozlicznych mniejszych 
komnat z pięknymi wnętrzami. Te pomieszczenia najlepiej można opisać 
jako duże sale uniwersyteckie i te również są okrągłe. Tak, rozgość się; 
idz tam i rozejrzyj się po wszystkich korytarzach, komnatach - tych 
przepięknych salach z wysokimi filarami, zdawałoby się, sięgającymi 
nieba. 
 
Tutaj, do tego wspaniałego pałacu przychodzą wszystkie Dusze, by 
pobierać lekcje mądrości. 
 
Może tu przyjść każda dusza, jeśli tylko tego chce, wy zatem również. 
Komnaty Amentii są ogromne, i to podkreśla wielkość waszych dusz.  
Tu jest zbierana i przechowywana cała mądrość wszystkich istot, które 
tę mądrość zdobyły podczas wielu, wielu wcieleń na Ziemi lub w innych 
miejscach na milionach planet. I tak, każdy może skorzystać z tego, co 
ktoś kiedyś odkrył i czego doświadczył. Chcielibyśmy, byście 
skorzystali z tej wiedzy, dlatego mamy wielki zaszczyt dbać o to i 
przekazać wam, że i wy możecie tutaj przychodzić po wszelkie 
informacje.  
 
Jest tutaj wiele bibliotekarek i bibliotekarzy, którzy dbają o to, by cała 
wiedza była zarchiwizowana. Do przechowywania dokumentów używa 
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się tutaj pewnego rodzaju komputerów. 
  
Są sale, w których są wyświetlane filmy, są też tak zwane sale 
doświadczalne, gdzie można doświadczyć na własnej skórze tego, 
czego chce się nauczyć. Można tu też spotkać nauczycieli - mądre 
kobiety i mężczyzn, którzy tu przychodzą. Niektórzy z was też tu pracują 
jako nauczyciele.  
 
To może się odbywać podczas godzin nocnych lub w innych częściach 
waszych dusz, które mają inne zadania. Również wasze wyższe Jaźnie 
często tutaj bywają. Oprócz licznym nauczycielom chcemy was również 
przedstawić ważnej osobie, zwierzchniczce tego przecudnego 
kryształowego pałacu. To jest jej drugorzędna funkcja, gdyż jej 
wysokość sięga wyżej, o wiele wyżej. Ona jest Boginą u boku Boga, a jej 
imię to Sophia.  
 
Ta Bogini Mądrości poprosiła nas, by was jej przedstawić. 
Gdy tego chcesz, możesz odwiedzić Komnaty Amentii, aby przedstawić 
cię Bogini Sophii.  Poproś swych przewodników lub nas o 
poprowadzenie. To może się zdarzyć podczas medytacji, ale też w 
trakcie snu. 
 
Kiedy poprosisz o to przed zaśnięciem, zostaniesz poprowadzona 
podczas snu. 
 
Sophia jest przecudowną istotą, często przedstawiana jako kobieta ze złotymi 
włosami i w żółtozłotej sukience. Jej wewnętrzna mądrość jest zadziwiajaco 
przeogromna; to wykracza poza nasze zdolności zrozumienia. 
 
Ona to wraz z Bogiem stworzyła planetę Ziemię. W tym czasie, podczas 
wznoszenia planety, ma bardzo ważne zadanie. 
 
Sophia potrzebuje waszej pomocy, dlatego powinniście ją wesprzeć. Jej 
zadanie związane jest z duchową miłością, spokojem i wnoszeniem na 
planetę kobiecej boskosci. Im  więcej istot na Ziemi potrafi emanować tą 
wewnętrzną miłością i spokojem, tym łatwiej bedzie jej wypełnić 
zadanie. 
 
Dlatego możecie porzucić wszystkie swoje lęki i czuć się bezpiecznie w 
każdej sytuacji, która będzie miała miejsce. 
 
To nie jest mało, biorąc pod uwagę fakt, że poszczególne  grupy ludzi u 
władzy na waszej planecie robią wszystko, by was przestraszyć i byście w 
tym strachu żyli. Oni mają ku temu swoje powody, ponieważ strach tworzy 
niskie częstotliwości i trzyma was w niskich energiach, a to po to, żebyście nie 
wzrastali i nie mogli się wznieść.  Wzniesienie ludzkości nie jest na rękę dla 
tych u władzy. 
 
Oni mają inne zamiary związane z planetą Ziemią, które są zbudowane na 
niskich wartościach takich jak: seksualne wyuzdanie, władza, zachłanność. 
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Probują przywłaszczyć sobie wszystko, czego pożądają, chcą tego 
wyłącznie dla siebie - kosztem ludzi i planety. W końcowej fazie zgotują 
sobie tym własny upadek, lecz jeszcze nie potrafią tego zrozumieć i nie 
chcą przyznać, że są zaślepieni własnymi celami związanymi z 
pieniędzmi i władzą. 
 
Oni myślą, że ludzie oddadzą się im, a wtedy oni zadbają o ich tak zwane 
bezpieczeństwo.  Lecz danie wam bezpieczeństwa na waszej planecie nie 
jest czymś, czego oni szczerze chcą, chodzi im tylko o pozorne 
bezpieczeństwo, które opiera się na strachu i władzy nad innymi. Władza jest 
tym, czego oni pragną. Są wyjątkowo wyrafinowani w manipulowaniu 
strachem i wiedzą, że starch działa na wiekszość paraliżująco. Z tego powodu 
ludzie nie mają zbyt wiele sił, by się ruszyć i przeciwstawić. Gdzie panuje 
strach, tam nie ma miejsca na to, aby zapanowała miłość.  
 
Sophia prosi was, byście przyjrzeli się rzeczywistości trzeciego wymiaru 
i spojrzeli poprzez nią oraz żebyście poczuli się bezpiecznie w każdym 
doświadczeniu. Dlatego każdego dnia poświęć nieco czasu, aby 
stworzyć poczucie bezpieczeństwa  i zakotwiczyć energię 
bezpieczeństwa w swym  polu.  
 
Ziemia jest bezpieczna. 
 
Wznoszenie jest bezpieczne. 
 
Moje pole jest bezpieczne. 
 
Moje środowisko jest bezpieczne. 
 
Wszytko co robię jest bezpieczne.  
 
Ja jestem bezpieczna. 
 
Proś swoich przewodników i anioły o wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa. 
Głęboko w swym sercu wiedz, że jesteś bezpieczna i że wszytko, co wywołuje 
strach, jest iluzją. Kiedy masz to na uwadze, łatwiej ci przyjdzie utrzymać 
swoje częstotliwości i przyswajać coraz wyższe częstotliwości.  
 
Wy jesteście nosicielami Nieba, ucieleśniacie Światło. A Światło nosi w sobie 
mądrość! 
 
Tym sposobem  aktywujecie i podwyższacie  poziom świadomości nie tylko 
własny, ale i Ziemi. 
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Niebo z Hathorami  
 
Rozdział 17 
 
Odwaga 
 
 
 
Kochani odważni bracia i siostry! 
 
Jesteśmy z was dumni i widzimy, jak dzielnie kroczycie do przodu w waszym 
wspólnym procesie. 
 
Tą pracę wykonywaliście już wiele razy na innych znanych wam planetach. 
Do tego zadania zostaliście bardzo dobrze przygotowani i dlatego czujecie się 
silni wewnętrznie. 
  
Większość z was idzie prosto do wybranego celu Ścieżką wznoszenia i 
mocno trzyma się swych zadań związanych ze stwarzaniem nowej 
rzeczywistości. Wielu z was nie ma potrzeby pracować na oczach innych, nikt 
nie musi widzieć tego, co robicie. Zwróciliście też uwagę, że praca za kulisami 
ma swe dobre strony i przynosi korzyści, z których najważniejszą jest wasza 
siła i pewność siebie - nawet bez czyjegoś przyklaskiwania. 
 
Ego nie potrzebuje potwierdzenia. Znaleźliście sposoby na to, by doskonale 
dawać sobie radę pozostając w cieniu – przede wszystkim dlatego, że 
doceniacie samych siebie. Nawet wtedy, gdy widzicie rozpad starego świata, 
po prostu idziecie do przodu z tą samą odwagą, mocą i pewnością siebie! 
Wiedzcie, że wasza praca jest doceniana, a istoty ze światów światła ślą 
wszelką możliwą pomoc.  
 
Tak,  potrzeba odwagi by iść dalej! Każdy coraz wyraźniej widzi, że był 
oszukiwany. Ludzkość budzi się w  przyspieszonym tempie. Pewna 
grupa ludzi, która od dawien dawna rządzi starą Ziemią, zaczyna  
zdawać sobie sprawę z tego, że traci władzę nad światem i ludźmi. 
Dlatego za wszelką cenę i kosztem wszystkich starają się utrzymać 
władzę oraz pociągać za sobą ludzi w celu zrealizowania swych 
niecnych planów, co ostatecznie doprowadzi ich na skraj przepaści, 
którą sami stworzyli i w którą chcą pociągnąć za sobą innych ludzi. 
 
Wciąż prowokują nowe sytuacje siejące wśród ludzi strach, ale nie będziemy 
o tym mówić szczegółowo, ponieważ sami wiecie, co oni robią. Nie chcemy 
przytaczać żadnych przykładów ich poczynań, ponieważ to spowodowałoby 
obniżenie waszych obecnych wibracji, a tego nam nie potrzeba.   
 
Radzimy, byście wy również nie angażowali się w te niskie energie wszelkich 
dramatycznych wydarzeń z waszego otoczenia i świata, jednak nie 
zamykajcie na nie oczu. Bądźcie na bieżąco poinformowani o tym, co dzieje 
się na świecie, choćby po to, by rozumieć swoje rodziny. 
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Te niskie energie nie mają już do was dostępu, gdyż macie większą 
wprawę w obchodzeniu się z nimi oraz wiecie, jak stawić im czoła i 
chronić się przed nimi. 
 
Radzimy, byście na bieżąco dbali o równoważenie i harmonizowanie siebie! 
Równowaga jest bardzo potrzebna, żeby nie tracić energii, nie mieć 
emocjonalnych huśtawek, które mogłyby mieć wpływ na wasz stan 
energetyczny. 
 
Utrzymuj równowagę i przestań osądzać! 
 
Nie oceniaj, lecz i nie zamykaj oczu, bądź obserwatorem ze zdolnością 
rozróżniania. 
 
Jeśli nie masz tego jeszcze w jednym paluszku, to dostaniesz od Kosmosu 
szansę, by się w tym tak długo ćwiczyć, aż zrozumiesz. 
 
Nie identyfikuj się z ego, ponieważ gdy nie dajesz się mu prowadzić, będzie ci 
łatwiej obchodzić się ze zdarzeniami, które widzisz i które ci się przytrafiają - 
nie identyfikuj się z tym, a wtedy nie przestaniesz się nimi przejmować. Dobrą 
drogą jest wybaczenie! 
 
Pozostawaj w energii miłości również wtedy, gdy ludzie z twego otoczenia 
doświadczają twojego swiatła, ale nie potrafią jeszcze go wytrzymać. Twoje 
wysokie wibracje wyciągają z twojego otoczenia to co najciemniejsze, 
najgłębiej skrywane tajemnice wychodzą na światło dzienne. Nie bądź 
zaskoczona, gdy nagle ktoś w twojej obecności zaczyna przeklinać lub staje 
się agresywny, to  też należy do programu. Wyrażaj jedynie współczucie do 
takiej osoby, a uwagę kieruj tylko na piękno esencji jej duszy, wybaczając. 
 
Wysyłaj energię współczucia i otaczaj się światłem, a gdy ktoś powie: “ 
nienawidzę cię” , odpowiedz: “ kocham cię”! 
 
Wiedz, że to jedyny sposób na to, by kontynuować zadanie i właściwie jedyna 
droga w tym nowym czasie. 
 
Wiemy, że do tego potrzeba dużo odwagii i wiemy też, że jesteście silni, a 
także to, że w swym wnętrzu  potraficie wyprać tę ciemną energię do białości, 
i to jest prawdziwy alchemiczny proces. 
 
Jesteście w pełni zdolni do tego, by nie dać się ponieść własnym emocjom, a  
poprzez miłość do siebie możecie przetransformować ciemność dla nowego 
świata. 
 
Pozostań w pokoju swego serca, ćwicz  to każdego dnia, wypełnij spokojem 
swoje pole, wypełnij spokojem swoje otoczenie, wypełnij się energią miłości 
oraz wszędzie gdzie idziesz, wysyłaj światło i pokój, pozwalając tym energiom 
przepływać do otoczenia. 
 



 112 

Promieniuj wdzięcznością, bądź wdzięczna i czuj, jak to na ciebie działa ... 
Poczuj jak energia wdzięczności i spokoju przepływa przez twe żyły. 
 
Staraj się być przykładem dla innych, lecz nigdy nie rób tego własnym 
kosztem! 
 
Nikt z was nie może pozwolić na to, by ludzie wami poniewierali. 
Słowa wymawiaj z wielką mocą zmieszaną z energią miłości i nie pozwól 
wejść do twego pola nikomu, kto nie jest tam mile widziany.  
 
Dlatego pracuj nad swym pozytywnym wizerunkiem, nad docenianiem swojej 
wartości i zdajwaj sobie sprawę z tego, jaki dzięki temu masz wpływ na 
otoczenie. Twoja wewnętrzna moc zostanie zauważona - wielu zauważy te 
zmiany w tobie. Emanuj światłem ze swobodą, nie powstrzymuj się już dłużej, 
matka Ziemia potrzebuje tego światła, ludzkość i wszystkie żyjące stworzenia 
potrzebują twej miłości oraz mocy twego blasku. Bądź tego dogłębnie 
świadoma! Nowa energia nie pozwoli na to, by ktokolwiek mógł cię 
wykorzystać. 
 
Radzimy, byście już dłużej nie identyfikowali się ze swymi starymi Jaźniami, 
wasze stare Jaźnie umrą tak jak umrze stara Ziemia. 
 
Jak dobrze się przyjrzysz, to zobaczysz już nową Ziemię przebijającą się 
przez starą, nowa rzeczywistość też już jest widoczna. Tak, wasze nowe 
Jaźnie również dają się zauważyć. A to dzięki waszej wewnętrznej pracy nad 
sobą, a dzięki waszym polom i to stanie się rzeczywistością oraz się przejawi 
... Podobnie wasze ziemskie plany zostały podniesione na wyższe poziomy 
bytu i teraz możecie formować siebie zupełnie od nowa według własnego 
wglądu, według własnego wyboru. 
 
Kim jesteś? 
 
Co jest twą esencją? 
 
Jak chcesz wyglądać? 
 
Co jest dla ciebie ważne? 
 
Z nowymi kreacjami nie czekaj na to, aż stare zupełnie się rozpadnie! 
 
Już teraz miej świadomość swej nowej Jaźni!  Zwróć uwagę, że im wiecej 
puszczasz starej Jaźni, tym wiecej miejsca dajesz temu, by mogło się 
przejawiać to, co nowe.  
 
Udaj się do Źródła w swoim polu i zanurz się w uzdrawiającej wodzie, 
ponieważ tam możesz uwolnić się od wszystkich starych przekonań.  
 
Wszelkie stare myśli, wzorce, wszystkie uwarunkowania -  puść je! 
 
Cały stary ciężar zostanie dla ciebie przetrasformowany – możesz 
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dosłownie poczuć, jak rzeczywiście to wszystko odpada od twego 
systemu. Uwolnij się świadomie od starej siebie! Puść to!  Siła 
przekonań trzymała cię w szponach starego matrixu, teraz siła 
przekonań uwolni cię od tego starego ciężaru. Teraz właśnie czas 
dojrzał do tego, kochani ludzie.  Zrób to z pełnym przekonaniem i z 
wielką miłością do siebie. 
 
Puść starą osobowość! Uwonij się od starego … 
 
Stwórz zupełnie nowy obraz siebie, zrób to dla siebie i coraz wyraźniej 
dostrzegaj to przed oczami. 
 
I tak wszystko zacznie wychodzić z wnętrza oraz będzie się uwidaczniać: 
 
. Gdy odkryjecie swą wewnętrzną moc, wtedy ona pokaże się na 
zewnątrz jako moc i siła! 
 
. Gdy rozwiniecie wewnętrzne przekonania, wtedy staną się one 
zewnętrznymi przekonaniami. 
 
. Gdy wewnętrznie stworzycie nowy obraz siebie, to stanie sie on też 
widoczny na zewnątrz . 
 
. Gdy rozwiniecie pozytywny wewnętrzny obraz siebie, to stanie sie on 
wyglądem zewnętrznym. 
 
. Gdy wewnętrznie dojdziecie do wiedzy, to zastosujecie ją na zewnątrz. 
 
. Gdy rozwiniecie wewnętrzne piękno, to będzie je widać na zewnątrz. 
 
Gdy rozwiniecie wewnętrzne bogactwo, to i ono będzie widoczne na 
zewnątrz. 
 
. Gdy macie wewnętrzne poczucie własnej wartości, to również ona 
stanie się widoczna na zewnątrz. 
 
. Gdy wewnętrzna samoświadomość będzie rosła, to będzie ona 
widoczna na zewnątrz, będziecie ją wdrażać w życie.  
 
Radzimy wam, byście rozwijali wewnętrzną samoświadomość dopóty, aż 
osiągniecie wewnętrzne mistrzostwo. 
 
Proś o właściwe odpowiedzi,  proś o poszerzenie wewnętrznej wiedzy, a 
ta będzie ci dana. 
 
Wiedza jest bardzo ważna, lecz mądrość jest jeszcze ważniesza. 
 
Już dłużej nie przyjmuj do siebie tego, co inni powiedzieli i nie pozwól, 
aby inni ci mówili to, co już wiesz. Miej zaufanie do własnej wiedzy, proś 
aby wiedza i mądrość przyszły do ciebie w sposób, który do ciebie 



 114 

pasuje. Często odwiedzaj Komnaty Amenti, kontaktuj się z boginią 
Sophią - boginią wiedzy i mądrości. Proś o aktualizacje swojego pola i 
nowej Jaźni. Proś o wyższą wiedzę na temat tego i innych światów. 
Przypomnij sobie własną wiedzę! 
 
Zobacz, jak stoisz w swym polu, u brzegu Źródła, właśnie przed chwilą 
wody źródła oczyściły twoją starą Jaźń i stare przekonania, wszystko w 
tobie zostało przetransformowane. 
 
Proszę, stań w świetle Słońca i zobacz, że bogini Sophia idze do ciebie, 
poczuj jak delikatnie cię dotyka i jak przez ten dotyk otrzymujesz 
ładunek nowej wiedzy. Poczuj, jak ta wiedza przenika do twego wnętrza i 
jak się zagnieżdża we właściwym miejscu w twym ciele. 
 
Poczuj, że wraz z tym złotym, urzekającym swiatłem, spłynęło na ciebie 
wiele miłości. 
 
Podziękuj bogini i daj sobie czas na to, by to wszystko przyswoić. 
 
Kochane siostry i drodzy bracia, praca z wami na poziomie energetycznym to 
wielka przyjemność. Wszystko jest w istocie energią, a gdy teraz 
częstotliwości światła zostały w was podwyższone, ten energetyczny impuls 
będzie działał bardziej zauważalnie! 
 
Teraz wibrujesz na wyższym poziomie, wzniosłaś się ponad swoje stare ja, 
starą siebie. Powitaj nową siebie! Swoją nową Jaźń. 
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Świadomość … 
Tego kim jesteś  
Tego co robisz 
Tego czego chcesz 
Tego … skąd przyszłaś 

Dokąd… idziesz 
Tego jakie masz cele 
Tego co chcesz osiągnąć  
Poprzez świadome 
“ Bycie “ 
Hathorowie 
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Niebo z Hathorami 
 
Rozdział 18 
 
Stworzenie Nowego Świata 
 
 
 
Dziś chcemy wam powiedzieć, że już wkrótce nadejdzie ten dzień, kiedy 
wasze pola staną się na tyle silne, by wznieść się ponad energię trzeciego 
wymiaru, z którą byliście połączeni przez całe dotychczasowe życie.  
 
Wzniesiecie się ponad rzeczywistość starego życia. 
 
A że stworzyliście wokół siebie zupełnie nowe holograficzne pola 
wielowymiarowej rzeczywistości, musimy was poinstruować, w jaki sposób 
powinniście teraz działać. Chodzi o umieszczenie waszych nowych pól w 
starym świecie związanym z trzecim wymiarem.  
 
Ponieważ nowe pola stają się bardzo silne, będziecie przejawiać coraz więcej 
nowej, stworzonej przez was wielowymiarowej rzeczywistości. 
 
Mieliście już okazję doświadczać tego ‘raju’ i tak właściwie chcecie w nim 
przebywać stale. Prawdopodobnie już od jakiegoś czasu czujecie się 
odłączeni od ‘starego świata’. Zapewne mieliście potrzebę doświadczania 
spokoju i snu, aby wasze nowe pola mogły się w was rozbudować i  
zakotwiczyć. Czujecie coraz większą potrzebę przebywania w miejscach, w 
których panuje miłość, wzajemny szacunek, obfitość, zdrowie itp. 
 
Często, kiedy na powrót znajdowaliście się tam, gdzie były odgrywane stare 
dramaty, czuliście się nieswojo. To na jakiś czas zakłócało wasze energie i 
pola, zanim znów mogliście się zestroić z harmonią własnego raju.  
 
Niektorzy z was bardziej niż inni umieją dawać sobie radę z dysharmonią. 
Zwłaszcza ci spośród was, którzy są bardziej wrażliwi, mogą mieć trudności z 
tym, by odczuwać wewnętrzny pokój, kiedy przebywają w starej 
rzeczywistości – między innymi dlatego, że doświadczają wibracji ludzi o 
innych energiach, choćby takich, którzy chorują lub mają inne problemy. To 
jest stary mechanizm tkwiący w wielu z was, ponieważ wyczuwaliście takie 
energie, aby pomagać innym je nosić lub przetransformować.  
 
To już nie należy do waszych zadań. 
  
Wy jako nosiciele Nieba musicie mieć czystą świadomość, po to by móc bez 
przeszkód koncentrować się na celu. A celem jest sprowadzenie Nieba na 
Ziemię, pobieranie nowych wyższych energii, tym samym transformowanie 
starych - niższych. 
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Ponadto może się tak dziać, że na waszej ścieżce wciąż pojawiają się kolejni 
ludzie – dzieje się to dlatego, że czują wasze światło i chcą pożywić się 
waszą energią. Lecz to również nie jest już wskazane.  
 
Każdy ma  bezpośrednie połączenie ze Źródłem i może samodzielnie 
pobierać z niego światło własnym kanałem.  
 
Teraz dajemy wam pewien rodzaj instrukcji dotyczącej  tego, w jaki sposób 
możecie poradzić sobie z przyswajaniem wysokowibracyjnych pól w czasie, 
kiedy nadal przebywacie w starej rzeczywistości. 
 
Jednocześnie zanaczamy, że w pewnym stopniu wyjaśniliśmy to już w 
poprzednim rozdziale, jeśli chcecie, możecie to przeczytać jeszcze raz. 
 
 W międzyczasie wasz stary świat coraz bardziej się rozpada, na scenie 
ziemskiego teatru  rozgrywają sie stare dramaty, w kółko te same – 
wciąż chodzi w nich o władzę, pieniądze, chciwość, a zwłaszcza o 
religijne przekonania. 
 
W imieniu ‘boga‘  zostało rozegranych wiele wojen i popłynęło wiele 
krwi. 
 
Możemy to skomentować bardzo krótko:  “Jaki bóg tego pragnie? “  
Przecież wojny nigdy nie były prowadzone w imieniu Boga lecz w 
imieniu tych, którzy je inicjowali i którzy nadal to robią. 
 
Oni będą zmuszeni do tego, aby osobiście ponieść konsekwencje 
swoich decyzji i odpowiedzieć za swe czyny. 
 
Te bitwy toczą się przeważnie z niewiedzy, zaś niektórzy prowokują je z 
pełną premedytacją, ponieważ pragną mieć władzę i wszystkie bogactwa 
tylko dla siebie. 
 
Kochani ludzie, przez cały czas przerabialiście jeden temat:  władza, 
chciwość i zło, które kłóciło się ze światłem. 
 
Ciemność w opozycji do światła.  
 
Czyż nie nadszedł czas, by ludzie wreszcie odkryli właściwego Boga i 
Boginię? 
 
Wielu z was głęboko w sercach czuje ból cierpiących ludzi. To cierpienie 
trwało przez wieki. 
 
Nadszedł czas, aby to się wreszcie skończyło - kochani ludzie, czy się z 
tym zgadzacie? 
 
Prosimy was, byście nie nadawali swemu Bogowi / Bogini imion, nie 
dawajcie im imion, gdyż to by była kontynuacja szaleństwa, w którym 
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znalazł się świat. 
 
Prosimy was jedynie, byście połączyli się z boskimi cechami w was 
samych ! 
 
Wierz z całym przekonaniem w cechy Boga / Bogini takie jak: 
bezwarunkowa miłość, szacunek, miłosierdzie, współczucie, 
zadowolenie, pokój, dobrobyt, błogość, wdzięczność, wybaczenie, 
zdrowie, piękno, moc, odwaga, mądrość. 
 
To są Boskie cechy, które możecie wprowadzić w życie, dzięki czemu 
wasz wewnętrzny i zewnętrzny świat zacznie się zmieniać i rozwijać, 
rozkwitać w Świadomości, Świetle i Miłości. 
 
Z wielką przyjemnością chcemy wam powiedzieć, że jesteśmy bardzo dumni 
z was, waszej wytrwałości i stopnia rozwoju. 
 
Jesteście tymi, którzy zaczną emitować własne pole w świat zewnętrzny. A to 
znaczy, że zamenifestujecie tu na matce Ziemi wasze Światło czyli poprzez 
użycie mocy myśli rozszerzycie swój nowy świat i przetransformujecie to, co 
wokół was było związane ze starymi energiami. Możecie poszerzyć własne 
pola oraz połączyć je z innymi rajskimi polami waszych braci i siostr. Poniżej 
wyjaśnimy, jak to zrobić. 
 
Gdy zaczniesz rozszerzać swoje pole w 3 wymiarze rzeczywistości, nie 
musisz zaniżać swoich energii do energii 3D. 
 
Swój nowy świat, który wibruje wyższymi energiami, nałóż na stary świat, tak 
żeby mógł się przetransformować w nowe. A zrobisz to siłą swych myśli 
używając energii światła i miłości. W tym celu możesz wykorzystać boskie 
przymioty wymienione powyżej.  
 
Niech twoją intencją będzie rozprowadzenie oraz zakotwiczenie w Ziemi 
Boskich wartości i Boskiego Światła. 
 
To twoje zadanie ma nieocenioną wartość i jednocześnie jest ucztą dla duszy. 
Więc chodzi o to, aby przebywać na wysoko wibrujących poziomach a 
jednocześnie chodzić po Ziemi. 
 
Może odczuwacie jeszcze nierównowagę, na przykład za sprawą leków, 
wiadomości, lub przez doświadczanie mniej przyjemnych sytuacji mających 
miejsce w otoczeniu.  
 
Może się też zdarzyć, że jesteście wciągani do przeróżnych intryg życia 
codziennego, gdzie ludzie oczekują od was reakcji. 
 
W związku z powyższą sytuacją mądrze będzie postarać się nie wyrażać 
wyraźnie swego zdania, ponieważ to byłoby zaproszenie do dalszego brania 
udziału w tej dualistycznej zabawie. Ważne jest, by korzystać z możliwości 
rozróżniania. Oraz by być dobrze poinformowanym o sytuacji starego świata, 
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tak byś wiedział, dla siebie samego, co dzieje się na starej Ziemi. 
 
Gdy nie wyrażasz wyraźnego zdania czy osądu, coraz słabiej bierzesz udział 
w starej rzeczywistości. A to daje ci szansę na pozostawanie w pozycji 
neutralnej. Postaraj się, aby to, co dzieje się wokół, postrzegać jak najbardziej 
pozytywnie. 
 
Nawet wtedy, gdy wewnętrznie jeszcze tego tak nie odczuwasz, na zewnątrz 
wyrażaj się pozytywnie i tym sposobem omijaj dualną walkę. 
 
To dotyczy również leków, które wywołują pewne skutki, postaraj się 
puszczać swoje odczuwanie lęku z przekonaniem, że lek jest jedynie iluzją 
gry, jaka odgrywa się w rzeczywistości trzeciego wymiaru.  
 
Więcej nie będziemy zgłębiać tego tematu, ponieważ nie chcemy wchodzić w 
niepotrzebny kontakt z nim, a to dotyczy również was. 
  
Kiedy szybko budujesz własny pogląd na jakiś temat, wywołujesz dramaty 
związane z dualizmem, przez co twoja częstotliwość zaczyna się obniżać. 
 
Zdajemy sobie sprawę z tego, że w praktyce nie jest to takie łatwe, więc 
spójrz na to jak na pewien rodzaj ćwiczenia, rodzaj lekcji do przerobienia i nie 
bądź zawiedziona, gdy nie wszystki jeszcze ci się udaje. 
 
Puść wszystko! Niczym się nie przejmuj! 
 
Przez cały czas bądź spokojna lecz uważna i staraj się utrzymywać 
świadomość na wysokim poziomie. 
 
Ciągle dbaj o to, by twoje pole było mocno osadzone wokół ciebie i stwarzaj 
silną ochronę wizualizując energetyczne zabezpieczenia z białych róż wokół 
niego, umieszczając je  jako symbol czystości i ochrony. 
 
Również w codziennym życiu macie moc tworzenia zmian, które pomogą 
doświadczać raju. 
 
Na przykład gdy chcesz kogoś odwiedzić, najpierw wyślij do tej osoby energię 
raju - wraz ze światłem i miłością.  
 
Możesz to zrobić afirmując w ten sposób: “Gdy będę w miejscu mego 
przeznaczenia, bedzie tam panowała radość“. 
Lub inny przykład: “Gdy znajdę się w miejscu mego przeznaczenia, będzie 
tam panowała harmonia”. Lub “Gdy znajdę się w miejscu mego 
przeznaczenia, to to miejsce będzie ergetycznie czyste i będę się tam 
przyjemnie czuła.“ 
 
Jeśli planujesz jakąś rozmowę, zdbaj o to by rozmowa była krótka i zaplanuj 
sobie jak ma ona przebiegać. Na przykład:  “Rozmowa będzie przebiegała 
gładko i dynamicznie, będę mogła znaleźć odpowiednie słowa oraz osiągnę 
pożądany rezultat.“ 



 120 

 
Każdy dzień zaczynaj od ustalenia celu, może nim być rozwiazanie jakiegoś 
problemu w pracy lub chęć doświadczania zdrowia etc. Przy każdym celu 
załóż, że dzień będzie przebiegał w sposób,  który w danym momencie 
najbardziej pasuje do ciebie i do twojego poziomu częstotliwości.  
 
Zaprogramuj siebie w ten sposób, że nawet kiedy realizacja twojego celu nie 
przebiega tak jak sobie życzyłaś, to i tak doświadczysz tego pozytwynie. Nie 
czuj złości, gdy nie osiągniesz zamierzonego celu, ponieważ to 
spowodowałoby zaniżenie twoich wibracji, a następnego dnia stwórz sobie 
nowy cel. Wszystko rób z miłością i wdzięcznością.  
 
Moc myśli i fantazja lub silna wybraźnia to warunki stawiania sobie celu, 
jednak liczy się również  zaufanie, że rzeczy przebiegają tak, jak powinny, 
odpowiednio do chwili. Gdy potrzebujesz wsparcia, proś o pomoc swych 
przewodników lub aniołów. Umów się, że to będzie tylko kilka słów, bądź 
zwięzły w kontakcie z nimi - powiedz im (w myślach) : “Przewodnicy, 
pomóżcie, teraz!“ 
 
To jest przykład umieszczania wysokowibracyjnego pola w polu trzeciego 
wymiaru. Czasami istnieje większa potrzeba planowania, koncentracji i użycia 
mocy myśli - na przykład do zwizualizowania celów, które chcesz osiągnąć.  
 
Przy realizacji celów bardzo dobrze sprawdzają się symbole. Wizualizuj swój 
świat w taki sposób, żeby to napełniało cię radością. Niech wkoło ciebie 
tańczą motyle, nawet gdy np. jesteś u fryzjera, robisz zakupy albo jedziesz 
rowerem do domu. 
 
Spacerując po łonie natury wyobrażaj sobie, że w lasach tanczą elfy i weselą 
się duchy natury. Lub pozwól, żeby w zbiornikach wody (w stawach,  
jeziorach, bajorkach) pojawiły się kwiaty lotosu, oczami wyobraźni oglądaj też 
pływające w nich złote delfiny, białe tygrysy smacznie wygrzewające się w 
promieniach Słońca, po prostu używaj fantazji. Nie hamuj swego polotu, 
jesteś stwórcą swego świata! Rób to z przyjemnością i ciesz się z tego. 
 
Streszczenie  : 
 
. Bądź naturalna na tyle, na ile to możliwe! Unikaj dramatów. 
 
. Bądź pozytywny i optymistyczny. Promieniuj miłością i wybaczaj. 
 
. Otocz swoje pole silną ochroną! Chodź po starym świecie lecz 
postrzegaj  / odczuwaj przebijające się przez niego nowe energie. 
Uwolnij się od starego, puszczając je i sama określ to, co chcesz  
nowego. 
 
. Emanuj spokojem a równocześnie zachowaj uważność!  Zadbaj o pole, 
w którym nie ma lęku . 
 
. Żyj według boskich zasad / wartości. 
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. Każdego ranka ustalaj swój cel lub kilka celów, które tego dnia chcesz 
osiągnąć. 
 
Oto przykładowe stawiane sobie cele: ”Kiedy dotrę do miejsca mego 
przeznaczenia, to będzie tam panowała dobra atmosfera!”  
Lub: “Przeżyję ten dzień bez zmęczenia.” 
 
. Jeśli planujesz ważną rozmowę, wizytę czy wycieczkę, postanów na 
początku / wyobraź sobie, jak ona będzie przebiegać. 
 
. Programuj siebie tak, by wybaczać i okazywać wdzięczność.  Nie czuj 
rozczarowania, gdy coś się nie udaje, pozbądź się oczekiwań i ponownie 
zaplanuj życzenie. 
 
. Wyostrz swe możliwości, by to ćwiczyć. 
Używaj potęgi myśli, fantazji i ufaj, że wszystko potoczy się korzystnie.  
 
. Optymalizuj swe możliwości rozróżniania. Zawsze siebie pytaj: “Czy to 
prawda?” 
 
. Przywołuj swoich przewodników. 
 
. Używaj oczu fizycznych i trzeciego oka (jako trójkąta) i postrzegaj 
rzeczy takimi, jakimi powinny być. Używaj mocy wizualizacji! 
 
. Pracuj z symbolami. Umieść też symbole w największym wspólnym 
polu nowej rzeczywistości. Zwróć uwagę na to, co chętnie zobaczysz,  
kiedy to stworzysz! 
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Niebo z Hathorami  
 
Rozdział 19 
 
Zaufanie 
 
 
Drodzy ludzie. 
 
Gdy zaczynacie codzienne zajęcia, miejcie głębokie zaufanie, że wszystko 
przebiega tak, jak powinno. Zaufanie jest bardzo ważne, ponieważ  kiedy 
macie w sobie zaufanie, nie ma w was lęku.  
 
Lęk został powołany do życia po to, by odciągnąć ludzi od samych siebie a 
także po to, by odciągnąć ich od ich celów. 
 
Dlatego mnóstwo ludzi nie jest sobą. Wielu z nich żyje, jakby przywdziali 
gorset, ponieważ robią rzeczy, których w istocie nie chcą robić, lecz które 
muszą robić, ponieważ  w przeciwnym razie nie mieliby pieniędzy, co jest 
równoznaczne z brakiem dachu nad  głową, pożywienia, odzieży oraz innych 
rzeczy. 
 
A to znaczy, że ludzie nie żyją tak, jakby chcieli, i z tego powodu mają w sobie 
wiele złości. 
 
Tacy ludzie czują się pozbawieni mocy, ktoś inny ma nad nimi władzę. Nie są 
panami siebie. Nie czują swego autorytetu, natomiast czują się zależni od 
innych.  
 
Ludzie pchają ten wózek do przodu i zdaje im się, że jest im coraz  ciężej. To 
jest to, co widzicie wokół siebie w starej rzeczywistości. 
 
Wielu nie ma widoku na lepszą przyszłość i to wywołuje w nich złośći oraz 
niepewność losu.  
 
W książce “Healing met Hathors” ( Uzdrowienie z Hathorami - książka jest 
jedynie w języku flamandzkim) omówiliśmy temat uczucia złości i ten temat 
jest teraz na czasie. 
 
Niektórym gniew jest potrzebny po to, by popchnąć ich do zmiany sytuacji, 
pod warunkiem, że skorzystają z tego uczucia właściwie. 
 
Szkoda, że w większości przypadków jest inaczej. Obecnie gniew wypływa z 
niemocy i przeradza się w agresję, której ofiarą stają się ludzie słabsi.  
Chcemy  zwrócić wam uwagę na to, że na waszej planecie żyją istoty, które 
karmią się emocjami pochodzącymi z bezsilności, bólu, smutku i gniewu, 
ponieważ niskie energie to ich pożywienie. 
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Ponieważ większość z was ich nie widzi, dlatego łatwiej jest im wami 
manipulować i dlatego zrobią wszystko, by prowokować ludzi do wytwarzania 
takiego rodzaju emocji. Nie znają litości i wywołują sytuacje, które mogą 
eskalować. 
 
Dlatego radzimy wam, byście wystrzegali się takich intensywnie negatywnych 
emocji i żebyście nie przebywali w środowiskach, w których te emocje są 
bardzo mocno zauważalne. W związku z tym omijaj akcje protestacyjne, 
unikaj agresji, wyzwisk, negatywności etc. 
 
Tak, my również na własnej skórze doświadczyliśmy intensywnych emocji i 
doskonale rozumiemy, jak to jest wpaść w pułapkę emocji lub dramatów. 
 
Prosimy was, byście ćwiczyli pobudzanie emocji, najlepiej z grupą innych 
osób, odczuwanie ich wraz z przepuszczaniem przez siebie, a następnie 
puszczanie ich, gdyż w istocie taki był pierwotny cel istnienia emocji. 
 
Nie trzymaj tych ciężkich i silnych emocji w sobie, nie pozwól, by tobą 
zawładnęły. 
 
Nie traktuj  emocji jako czegoś, co możesz posiadać, nie myśl, że  są twoją 
własnością, lecz zapoznając się z uczuciem intensywnego płaczu, smutku, 
bólu, gniewu - przepuść przez siebie, a następnie szybko wyrzuć i uwolij się 
od tego spowrotem wracając do równowagi. 
 
Stań się mistrzem emocji, nie poprzez wyparcie ale poprzez ich odczucie, a 
następnie puszczenie. Tak wielu w starym świecie ma jeszcze 
nieprzepracowane emocje, a “wampiry emocji”  (by nazwać ich w ten sposób) 
- te istoty, które są dla was niewidoczne, zwyczajnie to wykorzystują. Wiemy, 
że wielu z was wie, o kim mówimy, nie chcemy poświęcać im za wiele uwagi, 
ponieważ nie są tego warci, lecz dobrze jest o nich wiedzieć. Wielu z was 
może ich przy sobie poczuć w formie bardzo nieprzyjemnego wrażenia w 
okolicy splotu słonecznego lub intensywnego uczucia strachu czy smutku. 
Gdy oni wami manipulują, te uczucia stają się jeszcze bardziej intensywne niż 
kiedy doświadczacie ich normalnie. 
 
Niektórzy ludzie są przez te istoty manipulowani po to, by robili rzeczy 
sprzeczne z ich wolną wolą. Ich czyny można zintepretować jako złe. I to jest 

jeszcze łagodnie wyrażone. Ważne jest, by te istoty zauważyć, rozpoznać i 

odesłać.  Możesz to zrobić  wołając o pomoc anioła Michała lub nas 

Hathorów. Oczyszczaj siebie każdego dnia, kiedy tylko sobie o tym 
przypomnisz i postanów wyrażając tę intencję: "Wszelką energię, która nie 
należy do mnie oddaję temu, od kogo pochodzi. Proszę, aby wszystka moja 
energia, która może ewentualnie być u kogoś innego, wróciła spowrotem do 

mnie."  Przepełnij się swym boskim Światłem, ponieważ ono jest twoją 

najwiekszą ochroną.W ten sposób nie zostawiasz miejsca dla czegoś 

innego!  
  
Chcemy krótko wspomnieć o pewnym ziele: biała kalifornijska szałwia. 
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Radzimy wam, byście jej często używali. Chcąc skorzystać z jej mocy, trzeba 
zapalić jej ziele, następnie zgasić i powstałym dymem oczyszczać siebie i 
pomieszczenie. Poradz też innym, by to robili i ufaj, że dym białej szałwi 
oczyści twoją aurę. 
 
A teraz powrócimy do tematu zaufania - to temat, na którym w tym rozdziale 
chcielibyśmy się bardziej skupić.   
 
- Ufaj, że to wszystko czego potrzebujesz, przychodzi do ciebie. Mimo 
pewnych przeciwieństw losu, jakich możesz doświadczać! 
 
- Ufaj również, że chociaż widzisz stary świat coraz bardziej rozpadający się 
na twoich oczach, to nowy już tutaj jest. 
 
- Ufaj, że dostaniesz władzę i moc,  jakiej potrzebujesz, by wykonywać swoje 
zadania. 
 
- Ufaj, że wszystko rozwija się i toczy zgodnie z Boskim porządkiem. 
 
Najpierw zwizualizuj to na poziomie energii, następnie rozciągnij na swoje 
energetyczne pola. 
 
Przejawienie tego w materii szybko podąży za twoją uwagą. 
 
Radzimy wam, byście pytali, prosili i wizualizowali / wyobrażali sobie to, o co 
prosicie. Oto przykład tego, co mamy na myśli: 
 
 Wyobraź sobie, że potrzebujesz białej szałwi, lecz jej nie posiadasz, 
dlatego energetycznie przyciągnij to ziele do siebie. Np. powiedz do 
siebie: “Szałwio, szałwio, czyń swą pracę”. I tak się stanie.  Poproś o to, 
byś mogła doświadczyć skutków jej działania. Można również przywołać  
dewę białej szałwi prosząc o pomoc: “Istoto białej szałwi, oczyść moją 
aurę, teraz!“ 
 
Kochani ludzie, wierzcie w to, że w podobny sposób pojawi się przy was 
wszystko, czego wam potrzeba, niezależnie od tego, gdzie przebywacie i co 
będziecie robić. Na tę okoliczność można stworzyć sobie taką mantrę: 
 
Ufam, że zawsze jestem na właściwym miejscu i we właściwym czasie.  
 
Ufam, że Boskość chroni mnie i prowadzi. 
 
Ufam, że otrzymuję wszystko, czego potrzebuję. 
 
Ufam mym mocom tworzenia. 
 
Ufam mym mocom Nosicielki Nieba. 
 
Ufam kreowaniu Nieba na Ziemi.  
  



 125 

Poczujcie swą boskość, poczujcie jedność z Boskimi celami i Boską mocą. 
Zwróćcie uwagę na to, jak doskonale wszystko przebiega, jakie jest czyste, 
jakie krystaliczne, a wtedy będziecie mogli doświadczać w życiu coraz więcej 
takich cudów. 
 
Pozwólcie prowadzić się własnej intuicji. 
 
Przejdźcie się po białym śniegu i zostawcie na nim swoje ślady. 
 
Jesteście mistrzami przejawionymi, dlatego ufajcie swej mocy i władzy, którą 
otrzymaliście. I tak jest! 
 
 
 

Dano ci moc 
 
Dano ci władzę 

 
I dano ci również środki 
 
Byś ich używała 
 
Hathorowie  
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Niebo z Hathorami  
 
 
Rozdział 20 
 
Transformacja w miłość do siebie  
 
 
 
Kochani Nosiciele Nieba, przygotowywaliście się do tego długo. Nie mówimy 
tylko o tym życiu, ponieważ również inne wcielenia i szkolenia były temu 
poświęcone. 
 
Wszyscy posiadacie pewne ważne i takie same cechy, a są to: 
niestrudzoność, wytrwałość i wewnętrzna siła. 
 
Teraz wchodzicie w bardzo aktywny czas, mamy na myśli czas, w którym 
będziecie transformować stare w nowe. 
 
A to pochłania energię, lecz dostaniecie ją spowrotem, a  przy okazji 
będziecie mieli bardzo dużo radości. 
 
Przez lata życia dopasowywaliliście się do otoczenia, do innych ludzi lub do 
okoliczności. Musieliście być dostrojeni do “starej matrycy” trzeciego wymiaru, 
do energii matki Ziemi. 
 
Staliście się posłuszni i dostosowani, wciąż liczyliście się z innymi. 
Najpierw byli to rodzice, którzy was wychowywali, później zaś była szkoła? 
Następnie społeczeństwo, partner? 
A jeszcze później zapewne praca i / lub dzieci?  
 
Uwaga kochani Nosiciele Nieba! Teraz będzie zupełnie inaczej! 
 
Od teraz nie będziecie się dopasowywać do otoczenia,  lecz aktywnie 
spowodujecie, że to właśnie społeczeństwo dopasuje się do was. 
 
Tak, dobrze słyszycie, to jest celem. 
 
Może już zaczęliście to robić, i bardzo dobrze, gdyż to współgra z naszym 
przekazem. 
 
Tak jak urządzacie swoje pola zgodnie z własnymi zasadami, teraz 
rozciągniecie  to na szerszą przestrzeń, mianowicie na otoczenie, a nawet na 
społeczeństwo. 
 
Teraz to już nie wy dopasowujecie się do środowiska! 
 
Nie, wy jesteście aktywnymi twórcami własnych światów, również na zewnątrz 
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was. Można stwierdzić, że środowisko będzie się formowało poprzez 
rozszerzenie waszych pól. 
 
Lecz to już inna opowieść! Lecz to już inny fakt! 
 
To jest zabawa, to jest stwarzanie, to jest życie! 
 
Wielu może się jeszcze czuć z tym faktem niezręcznie i może zadawać sobie 
pytanie: “Czy to naprawdę jest możliwe?“  
 
“Czy mogę to robić? “ Proszę, zrozumcie nas dobrze, całe życie ćwiczyliście 
się w tym, by podążać za kimś innym. 
 
Ludzka prawa półkula mózgowa jest  mniej lub bardziej sparaliżowana, 
wstrzymując waszą kretywność i zamykając was na kreatywne myślenie. 
Wasze stwórcze możliwości nie były zbyt często dopuszczane do głosu, 
natomiast nagradzane i stymulowane było robienie tego, czego chcieli inni. 
Tak wiele rzeczy narzucono wam z góry, że  nie przyszło wam do głów, iż 
mogliście to robić sami, zupełnie samodzielnie i całkiem inaczej. 
 
Teraz, dzisiaj mówimy wam: “Trzeba być samodzielnym twórcą własnego 
życia.“  
 
Jedynym warunkiem, prośbą jest, byście tworzyli życie w zgodzie i łączności z 
waszymi boskimi wartościami oraz abyście robili to z wielką miłością do 
siebie! 
 
Stwarzaj świat na podobieństwo Boga i Bogini Miłości. 
 
Twórz świat miłości i szacunku, dostatku i radości, zaufania i współczucia, 
wolności i równości. Świat piękna, zdrowia i mądrości. Dzieła wypełnione 
światłem i bogactwem. 
 
Wielu z was będzie mogło zobaczyć, że dzięki temu pojawi się zupełnie nowy 
świat.  
 
Ten “Nowy Świat”  jest już formowany energetycznie i nakłada się na znany 
wam stary świat. 
 
Macie odwagę by w to wierzyć? 
 
Jesteście energetycznymi transformatorami. 
 
Właściwie wszystko jest energią! 
 
Energia podąża za myślami, za życzeniami, za pragnieniami, które też bedą 
się przejawiać na materialnym poziomie. Dlatego stwarzaj w oparciu o miłość 
i rób to z radością. 
  
Na drogę damy wam jeszcze parę wglądów i wskazówek. 
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Te wskazówki dotyczą dbania o siebie. Ponieważ bardzo ważna jest wiedza, 
że bez właściwego zadbania o siebie i bez  miłości własnej nie można być 
aktywnym Nosicielem Nieba. 
 
Dlatego przejmij odpowiedzialność za siebie, dbaj o siebie! 
 
Nikt nie zrobi tego za ciebie, ty jesteś za to odpowiedzialna! 
 
Zadbaj o miejsce, do którego będziesz mogła się wycofać ze zgiełku 
życia, kiedy będziesz miała taką potrzebę. Zadbaj o to, by twoje ciało 
mogło się tutaj naładować i sobie odpocząć. Tutaj możesz lepiej 
dostroić się do swoich zadań. 
 
Jeśli nie masz w pracy własnego pomieszczenia, to stwórz sobie 
energetycznie takie miejsce, w którym możesz się wyciszyć i 
zregenerować. 
 
Zadbaj o wystarczającą  ilość wypijanej wody, byś mogła oczyszczać 
ciało. Energetycznie potrzebujesz płynnego światła, by nakarmić swoje 
komórki.  
 
Przed zaśnięciem możesz się podłączyć do energetycznej kroplówki, 
wyrażając takie życzenie,  a  równocześnie wyobrażając sobie, że przez 
twe żyły płynie płynne światło dostarczając wszystkim komórkom i 
organom czystej wody, światła i powietrza. 
 
Dbaj o to, by poświęcać sobie wystarczająco dużo uwagi! 
 
Pielęgnuj swój wygląd, zadbaj o odpoczynek, zadbaj o pokój w sercu.  
 
Wykorzystaj czas, gdy jesteś wolna np. po  pracy, lub gdy siedzisz w 
autobusie etc. by być całkowicie w tu i teraz - uważna, w kontakcie ze 
sobą. 
 
Czuj połączenie ze swym ciałem i zakotwiczaj się / uziemiaj w energii 
nowej Ziemi. Bądź w kontakcie ze swym sercem. 
 
Zadbaj o to, byś każdego dnia miała określony cel, w ten sposób wciąż 
będziesz aktywnie dążyć do stwarzania swego nowego świata. 
 
Te cele mogą być bardzo proste, ale chodzi o to, że dzięki temu będziesz 
wprowadzać system w ciągły ruch. 
 
Nie przestawaj skupiać się na przekształcaniu starej i projektowaniu 
nowej rzeczywistości. Skoncentruj się na swojej misji! 
 
Upewnij się, że nie nosisz niepotrzebnego cudzego balastu.  Regularnie 
sprawdzaj swój energetyczny plecak - co jest w środku? Czy to należy 
do ciebie? Jesli nie, powierz to Kosmosowi. 
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To jest twoje?  Ma to cię czegoś nauczyć?  Czy  potrzebujesz to 
jeszcze? Nie? Uwolnij sie od tego z miłością. Puść to. 
 
Po tym nowym swiecie wędruj przez życie tak lekko, jak to tylko 
możliwe.  
 
Czy zauważyłaś, że wciąż są do ciebie energetycznie podczepione liczne 
dusze, które korzystają z twojej energii? Daj im wyraźnie do 
zrozumienia, że mogą się skierować do Źródła i uwolnij się od nich, 
okazując im miłość. (chyba, że są niezaradne - np. gdy chodzi o dzieci). 
Całą cudzą energię oddaj jej właścicielowi, a odbierz całą energię, która 
jest twoja, a którą użytkuje ktoś inny. 
 
Zadbaj o to, by mieć w sobie zainstalowany “regulator energii” - 
wygląda jak pokrętło do regulacji światła  - i naucz sie go obsługiwać. 
Gdy zauważysz, że twoje światło w wyniku jakichś warunków lub 
wydarzeń przygasło, podkręć gałkę regulatora, sprawiając, że twe 
światło znów będzie jasno świecić. To pomoże ci na bieżąco dostrajać 
się do wysokich częstotliwości. 
 
Zadbaj o to, aby mieć jak najlepszą wnikliwość i zdolność odróżniania. 
Prawdopodobnie w trzecim wymiarze doświadczyłeś  bardzo wielu 
oszustw. Już więcej tego nie chcesz, dlatego potrzebujesz “czułek”, 
które będą ci wskazywały drogę dając sygnały, że coś nie gra.  Zwracaj 
uwagę na te sygnały i traktuj je poważnie. Proś swych przewodników i 
aniołów o odpowiednie wglądy i ufaj, że zostaniesz ostrzeżona przed 
kłamstwami, oszustwami itp.  
 
Postaraj się, aby mieć pakiecik wypełniony energią. Umieść go z tyłu za 
swym splotem słonecznym. Ta paczuszka energii powinna być stale do 
twojej dyspozycji i w przypadku, gdy nagle potrzebujesz siły,  możesz z 
niej czerpać. Możesz stamtąd brać energię, by uzupełnić zarówno siłę 
oraz wytrzymałość fizyczną  jak i energetyczną. 
 
Zadbaj o miłość własną, o szacunek do siebie, chwal siebie i nagradzaj 
się za to, kim jesteś, co robisz i co znaczysz. 
 
Poczucie własnej wartości jest konieczne do istnienia. Szacunek do 
siebie to nadanie sobie i swemu bytowi - swemu istnieniu - poczucia 
wartości. Twoje istnienie jest bardzo ważne. 
 
Gdzie mieści się twoje poczucie własnej wartości?  W twym brzuchu?  
W kręgosłupie? Umieść tam światło i wyjdź z cienia. 
 
Zadbaj o utrzymywanie stałej łączności z energią miłości. 
 
To manna, twój pokarm, twoje pożywienie - to twój kontakt z Jednością. 
 
Miej świadomość, że każdy jest innym tobą. 
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Im mniej osądzasz, tym lepiej możesz zdawać sobie sprawę z tego, że 
inni też są częścią  Jedności. Dlatego obejmij  wewnętrznie każdego, kto 
pojawi się na twojej drodze. 
 
Kiedy masz stałą łączność ze Źródłem, jesteś połączona z energią 
miłości i tworzysz z nią Jedność. Wyobraź sobie, że twoja czwarta 
czakra (czakra serca) łączy się z siódmą czakrą za pomocą złotej nitki, 
która ciągnie się prosto do Źródła.   
 
Pamiętaj, aby każdego dnia mieć połączenie z miłością i pozwól tej 
energii stale obficie przez ciebie przepływać. Kochaj siebie ! 
 
Na bieżąco dbaj o połączenie z ciałem, ono jest przecież pojazdem, 
dzięki któremu możesz się poruszać po wszystkich wymiarach.  
Regularnie dotykaj swego ciała, oklepuj je po to, aby utrwalać poczucie 
dobrej z nim łączności. 
 
Bądź świadoma tego, że potrzebujesz zdrowego ciała,  by wykonywać 
swe zadania. Ciało jest nosicielem światła i duszy. Wspieraj swe ciało 
dając mu odpowiednią ilość wypoczynku i wartosciowego pożywienia. 
Twoje ciało stopniowo przemienia się w lekki i przejrzysty pojazd, co 
czasem może powodować nieprzyjemne reakcje. Poddaj się temu. 
 
Zadbaj o połączenie z Boską energią. Połącz się z Bogiem / Boginią. 
Połącz się ze swoją wyższą Jaźnią. Żyj złączona z  boskimi energiami, z 
otwartym umysłem - jako wolny Duch. 
 
Kontaktuj się z otoczeniem z poziomu duchowej esensji i kontaktuj się z 
duchową esencją innych.  
 
Wdrażaj w życie swoje boskie zadanie. 
 
 Dbaj o łączność z siostrami i braćmi, którzy  również żyją już w nowej 
rzeczywistosci, tak jak ty. 
 
Razem możecie wzmocnić nową energię. 
 
Razem potegujecie swoją moc. 
 
Szanuj, doceniaj wkład w życie każdej osoby, respektuj jej sposób 
bytowania, doceniaj wartość tego, że może być inna. Miej szacunek 
również do jej wad. Dziel się z innymi swą energią, pomysłami i mocą 
tworzenia. 
 
Wspólnie przyjmijcie projekt: Tworzenie Nieba. 
 
Dbaj o wewnętrzne poczucie radości, które powinno być również w 
twoim polu.   
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Radość jest energią, która przynależy do Nowego Świata . Radość 
tworzy cuda i obfitość. 
Każdego dnia śpiewaj, na przykład mantry. Lub słuchaj ulubionych 
piosenek. 
 
Tańcz, kiedy się cieszysz. 
 
Oglądaj komedie lub czytaj książki, które wywołują w tobie poczucie 
radości. Opiekuj się energią swego serca i zadbaj o lekkość w 
otoczeniu. 
 
Nie bądź zbyt poważna, nie bierz życia zbyt serio. Śmiej się czasem z 
siebie, kiedy widzisz, że popełniłaś błąd - wtedy zacznij od nowa. 
 
Radość tworzy wasze Niebo tutaj na Ziemi. 
 
To jest to, to jest wasze zadanie, po to przyszliście tu na Ziemię i dlatego 
rezonujecie ze słowami zawartymi w tej książce. 
 
Radość to doświadczanie słońca w sercach  – sercach Nosicieli Nieba, 
którymi jesteście. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 132 

 
Niebo z Hathorami  
 
Rozdział 21 
 
 
 
Wzniesiona świadomość  
 
Światło jest Wzrostem 
 
Światło jest Wiedzą 
 
Światło jest Pokarmem 
 
Światło jest Radością 
 
Światło jest Obfitością 
 
Światło jest  Wzniesieniem 
 
Światło jest Oczyszczeniem 
 
Światło jest Odnową 
 
Światło jest Uświadomieniem  
 
 
W tym ostatnim rozdziale chcemy wam jeszcze raz pokazać na bardzo 
głębokim poziomie, że urządzanie waszych nowych pól jak również Nowego 
Świata spoczywa na waszej podwyższonej świadomości. 
 
Nowy Świat możecie stworzyć jedynie wtedy, kiedy będziecie bezustannie 
starać się poszerzać świadomość. Innej drogi nie ma. 
 
Z pewnością zdajecie sobie też sprawę z tego, że jest to temat, który nigdy 
się nie kończy, ponieważ gdy wydaje się, że już dotarliście do celu, 
uświadamiacie sobie, że doszło jedynie do pewnego poszerzenia 
świadomości, a wtedy wiecie, że możecie odkryć, wiedzieć i przypomnieć 
sobie jeszcze więcej.  
 
Lecz to nie pomniejsza faktu, że każdy kolejny krok w procesie rozwoju 
wznosi was na wyższe poziomy świadomości. Świadomość stwarza 
rzeczywistość, a gdy chcesz zmienić swą rzeczywistość, najpierw musisz 
zaktualizować poziom wibracji. 
 
Z tematem podwyższania świadomości mieliście związanych wiele, wiele 
doswiadczeń, dlatego nie jest on dla was czymś nowym. 
 
Poziom częstotliwości jest uzależniony od ilorazu światła oraz miłości, 
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potrzebnych, by móc rozwijać się i transformować. 
 
Światło nie jest jedynie światłem, światło zawiera informacje oraz wiedzę. 
Światło posiada pewien rodzaj mocy i częstotliwości, natomiast kiedy po jego 
rozszczepieniu powstają kolory, te również mają w sobie różne odmienne 
rodzaje częstotliwości. 
 
Dlatego Kosmos (energia fotonów), Słońce i Boskie Źródło są 
najważniejszymi źródłami informacji. Światło oraz Boska energia spływają do 
was, kiedy nawiązujecie z nimi kontakt i kiedy jesteście na nie otwarci. 
  
Jak wiecie, energia Słońca ma wpływ na podwyższanie waszej świadomości 
oraz stwórczej mocy. 
 
Rozumiecie więc, dlaczego niektóre siły działające na waszej planecie chcą 
pozbawić ludzi tej słonecznej energii. Nie wszystkim istotom żyjącym na Ziemi 
podoba się to, że ludzkość podwyższa poziom swojej świadomości. 
 
Jak już sami wiecie, wszystko co jest robione na planecie służy temu, by 
ograniczyć dostęp do energii Słońca - pomyśl o chemtrails, ktore tworzą w 
powietrzu rodzaj zasłony, przez którą trudniej jest się przedrzeć promieniom 
Słońca. Zauważ fakt, że zaleca się noszenie okularów przeciwsłonecznych, 
chociaż to właśnie przez oczy organizm pobiera najwięcej światła, tak jak 
doradza się, by używać kremów do opalania, które załamują promienie 
słoneczne i ograniczają pobieranie witaminy D. Witamina D jest bardzo ważna 
dla waszego zdrowia. 
 
Nie radzimy wam, byście przebywali w promieniach Słońca bez ochrony zbyt 
długo, lecz róbcie to dozując wchłanianie jego energii, ponieważ dzięki temu 
nawiązujecie z nim świadomy kontakt. 
 
Słońce również jest istotą posiadającą świadomość, tak jak Ziemia czy 
wszystkie inne planety. Słońce jest zaprogramowane tak, by właśnie w tym 
czasie emitować coraz więcej światła i wysyłać je Ziemi. 
 
Wielu zostaje przez to światło dotkniętych, dzięki czemu otrząśnie się z 
energii tego starego iluzorycznego świata. Ten “stary” świat był dobry tak 
długo, jak długo mogliście się na nim czegoś nauczyć i jak długo wasze 
doświadczenia były nowe i wartościowe. 
 
Obecnie doświadczenia przeżywane w starym świecie na starej Ziemi już 
tylko się powtarzają i nie dostarczają niczego, czego potrzebujecie. To z tego 
powodu stary świat już od lat się rozpada, co przejawia się okropnymi 
kłamstwami, dramatami, chaosem i bitwami. 
 
Wy, dzięki temu, że podwyższyliście swoje wibracje, już nie współbrzmicie z 
tymi niskimi częstotliwościami, więc całkiem normalne jest wykonanie 
następnego kroku w nową rzeczywistość. Stara rzeczywistość  jest oparta na 
strachu, bólu, niepewności, desperacji, władzy i mordzie. 
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Wysoki stan świadomości pomoże wam przezwyciężyć stare! 
Sami stworzycie rzeczywistość, która wesprze was w waszych pełnych 
miłości doświadczeniach, w pozytywnych przekonaniach, w świadomym 
stosowaniu stwórczej mocy. 
 
 By powitać nowe  
 
Należy uwolnić się od starego, aby stworzyć miejsce dla bardziej 
wzniosłego doświadczania nowej rzeczywistości.  Puść stare w miłości i 
z miłością. 
 
Powinniście być otwarci na nową energię czyli na inny sposób myślenia, 
inne patrzenie na rzeczy, inne obchodzenie się z doświadczeniami. 
Do tego trzeba mieć odwagę i uwolnić się od starych przekonań, 
zrewidować stare tradycje oraz starą wiedzę, a w końcu zacząć myśleć 
samodzielnie. Miej odwagę i zmień się! 
 
Abyś mogła stać się kimś innym niż byłaś kiedyś, musisz posiadać 
pewien stopień elastyczności, a do tego dozę odwagi i śmiałości - bądź 
sobą i sama dla siebie bądź autorytetem. Powinniście poszerzać 
wachlarz fantazji i twórczości. Fantazja pracuje dzięki prawej półkuli 
mózgowej i dzięki niej możecie być inspirowani przez Boskość. 
 
Jesteście stwórcami, dekoratorami, projektantami, artystami nowego. 
Do tego musicie przebić się przez granice, mieć odwagę, nawet wtedy 
kiedy otoczenie was wyśmiewa, musicie wykazać wrażliwość i mieć 
śmiałość świecić przykładem dla innych. 
 
Powinniście mieć szerokie zainteresowania i nigdy nie powinniście 
przyjmować cudzej prawdy ot tak za własną - nawet tego, co zostało 
tutaj napisane. 
 
Zbadaj cudzą  prawdę, ponieważ masz możliwość rozróżniania, a 
następnie ustanów własną prawdę - codziennie od nowa. Bądź przy tym 
cierpliwy. 
 
Kochani ludzie, powinniście okazywać zaciekawienie, i powinniscie być 
otwarci na nowe wglądy oraz wiedzę. 
 
Każdego dnia staraj się odkryć coś nowego i daj się zachwycić oraz 
zafascynować nowościami. Patrz poprzez starą wiedzę widząc tylko to, 
co nowe. 
 
Powinniscie puścić osądzanie siebie oraz innych i powinniście przejąć 
odpowiedzialność za siebie pozwalając innym, by oni również tak 
czynili. 
 
Powinniście dostrzegać cuda , jakie dzieją się wokół was, i sami też 
powinniście je kreować, dając się mile zaskakiwać tym dziełom. 
Poczuj cuda, sama bądź cudem. 
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Powinniście współpracować z ludźmi podobnymi sobie, każdego 
obdarowując szacunkiem i przestrzenią, której potrzebuje. Staraj się 
dawać innym dobry nastrój! Doceniaj siebie! Uwierz w siebie! 
 
Czuj się zadowolona z siebie i miej serce otwarte dla każdego i na każdą 
sytuację, która się przejawia. 
 
Moc twoich myśli i otwartość na inspiracje spowodują, że wprawisz w 
ruch stwórcze energie, które sprawią, że zacznie się przejawiać to, co 
nowe. 
 
Powinniście otworzyć się na światło i wiedzę, a najlepiej je do siebie 
zaprosić.   
 
Aby tworzyć nowy świat i urzeczywistniać nowe cele, powinniście stale 
zdobywać nową mądrość oraz z niej korzystać. 
 
W cały ten proces włącz też swoje wysokowibracyjne pole, które masz 
dokooła siebie. 
 
Korzystaj z piramidy stwórczej umieszczonej w twojej szyszynce. 
 
Połącz się z mądrością energii Sophi - i z Boskimi wartościami. 
 
Regularnie odwiedzaj Komnaty Amentii – rób to podczas snu lub w 
trakcie medytacji. 
 
Używaj kodów i staraj się nie wchodzić w dramaty trzeciego wymiaru. 
 
Mowy używaj najbardziej neutralnie i czysto, jak to jest tylko możliwe, 
uzupełniając ją symbolami. 
 
Składamy wam podziękowania za uwagę i całą pracę, którą już wykonaliście. 
Wasze zadania zazwyczaj nie są łatwe, jednak zawsze są wyjątkowe. 
Wasze zadanie jako Nosicieli Nieba potrzebuje ciągłej uwagi, ponieważ 
uwaga przyczyni się do zrealizowania tego projektu! 
To  zadanie wypełni się dzięki intencji i przejawi się za pomocą siły myśli.  
Wszystko co robicie, potrzebuje równowagi. 
Dajcie sobie czas na odpoczynek, gdy tego potrzebujecie. 
By wykonać zadanie, musicie pamietać o odżywianiu świetlistych ciał 
światłem!  
 
Kochani Nosiciele Nieba, na końcu tej książki z przyjemnością udostępnimy 
wam ćwiczenie Światła, które możecie wykonywać codziennie - tak często,  
jak często chcecie. 
 
Jesteśmy z was bardzo dumni i podziwiamy waszą odwagę oraz wytrwałość 
w kroczeniu obraną drogą do celu.  
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ĆWICZENIE  ŚWIATŁA 
 

Wdycham Światło 

Do centrum mego serca 

Moje serce wypełnia się Światłem 

Światło zbiera się tutaj i rozszerza się. 

Światło jest wdmuchiwane do mych wszystkich czakr 

i mych wszystkich meridianów. 

Przyzwalam Światłu, by wypełniło moje wszystkie komórki. 

Przyzwalam Światłu, by wypełniło mą szyszynkę. 

Przyzwalam Światłu, by wypełniło całe me fizyczne ciało. 

Przyzwalam Światłu, by wypełniło wszystkie moje ciała energetyczne. 

Przyzwalam Światłu, by wypełniło moją aurę. 

Przyzwalam Światłu, by wypełniło moje pole. 

Jestem żywiona i wspierana przez Światło. 

Jestem nauczana przez Światło. 

Jestem chroniona przez Światło. 

Jestem otulana przez Światło, 

Zapraszam Światło, by pracowało 

We mnie, 

Poprzez mnie, 

I wokół mnie,  

Dla najwyzszego dobra mojego 

i mego otoczenia. 

Wdycham Światło  

do centrum mego serca! 

 

Ja Jestem Światłem . 
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Niebo z Hathorami 
 
Posłowie Hathorów  
 
 
 
Wszytkie nasze słowa zapisane w tej książce przez przekazujacą (kanał 
duchowy) zostaly przez nas wzmocnione, napełnione mocą, którą 
przejmowaliście w trakcie czytania.  
 
Przekazująca naszą wiedzę stosowała ją przez ostatnie dwa lata w swoim 
życiu, co dało jej wgląd w doświadczenie jej działania w praktyce. 
 
Dzięki temu, między innymi, ta książka jest bardzo praktyczna. Jest wielka w 
swej prostocie - zgodnie z naszym życzeniem i celem. Każde słowo zawarte 
w tej książce jest ważne, również, kiedy jest powtórzone. 
 
Jesteśmy bardzo wdzięczni Ariel za jej pracę. 
 
Raz jeszcze chcemy zaznaczyć, że korzystając z możliwości rozróżniania 
możecie przyjąć nasze słowa do siebie lub możecie je odrzucić, ponieważ 
jesteście wolni. Jesteście Nosicielami Nieba, a my wraz z całym 
wszechświatem mamy całkowite zaufanie do waszej mocy stwarzania. Stwórz 
Niebo na obraz Boskich wartości  – tu pojawia się do was prośba, byście dalej 
sami uzupełnili tekst. 
 
Jesteście naszymi siostrami i braćmi, którzy zgłosili się do tej misji: aby Niebo 
przynieść na Ziemię. 
 
Nigdy nie jesteście sami, więc proście o przypomnienie i proście o odpowiedzi 
oraz proście o wzmocnienie mocy stwarzania. 
 
Tymi słowami chcemy zakończyć książkę “Niebo z Hathorami“. 
 
Mamy nadzieję, że dzięki tym słowom i energii, którą w nie włączyliśmy, 
możecie dalej kontynuować wędrówkę Ścieżką nowej rzeczywistości. 
Wszystko, co robicie, robicie, ponieważ decydujecie i wybieracie, by to czynić. 
Wspólnie dbajcie o swoje wytwory! 
 
Pozdrawiamy was z głębi naszych serc, łączymy się z wami w Miłości i 
Radości. 
 
Hathorowie 
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Niebo z Hathorami 
 
 Posłowie Ariël 
 
 
 
Pisanie książki “Niebo z Hathorami“ było dla mnie ciągłą wielką przygodą. 
Wiele ćwiczeń tu przedstawionych najpierw zastosowałam i doświadczyłam 
sama, tak by świadomie rozumieć, co piszę, kiedy Hathorowie przekazują mi 
ich treść. To jest dla mnie najlepsza metoda, gdyż chcę rozumieć to, co piszę 
i co popieram. W ten sposób i ja wspólnie z Hathorami ponoszę 
odpowiedzialność  za słowa zawarte w tej książce. 
 
Wizyty Hathorow i przeżycia, których mogłam doświadczać, były cudowne i 
zapierajace dech w piersiach, a zarazem bardzo zwykłe. 
 
Ich energia jest łagodna i nigdy nie bywa nachalna, a gdy było to potrzebne, 
dostawałam lekkiego kuksańca, na przykład by wydać tę książkę właśnie 
teraz za darmo jako e-książkę. 
 
Teraz jest najbardziej odpowiedni czas, by to zrobić, natomiast wcześniej niż 
przed 20.03.2015 nie było by to dogodne. 
 
Trzmając się tematu czasu chcę wam o czymś powiedzieć. Doświadczyłam 
tego, że gdy właściwie przebywam w moim duchowym polu, to mogę 
rozciągnąć czas, więc godzina może trwać o wiele dłużej,  można również 
czas zawęzić, czyli pozwolić mu biec szybciej. 
 
Poza tym odkryłam, że bardzo ważne jest regularne wydawanie dźwięku 
przez gardło i zwracanie uwagi na oddech. Przez jakiś czas uczyłam się 
śpiewu duszy, co odczułam jako wielkie uwolnienie i wyzwolenie. 
Wydając dźwięki, które sami wytwarzamy, jesteśmy w stanie dzięki 
wytwarzanym przez nie drganiom uwalniać i transformować liczne traumy i 
dawne uczucia. 
 
Rownież praca z kolorami i kolorowe kryształy są uzdrawiające i pomagają 
uwolnić zablokowane energie. 
Kody zamieszczone od strony 55 ciągle noszę przy sobie lub umieszczam je 
wokół mego łóżka, gdy idę spać, dzięki czemu w nocy  pole jest wzmocnione. 
Ty możesz oczywiście robić to wszystko, co ci podpowiadają odczucia i 
intuicja, możesz też skorzystać z pomocy Hathorów - przywołując ich. 
Oni są tu również dla Ciebie! 
Pisząc tę książkę dla was, jak również dla siebie samej, odczuwałam wiele 
przyjemności. 
To, co tu napisałam, jest moim tłumaczeniem tego, co przekazali mi 
Hathorowie. 
Robiłam to na swój sposób i nie mam intencji, by tymi słowami kogokolwiek 
przekonywać. 
Czytając słowa tej książki korzystaj ze zdolności rozróżniania i weź tylko to,co 
w danym momencie rezonuje z toba jako twoja prawda.  
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Proces stwarzania raju wciąż się umacnia, nabiera coraz większych 
rozmiarów i to jest zadziwiajace, jak silne w tym są twoje myśli.  
Twoje myśli kreują twój świat, bądź tego świadom. 
Dzięki myślom jesteś w stanie zamienić stare na nowe. 
Ufaj swej intuicji! 
Na zakończenie chcę wam życzyć tyle samo radości podczas czytania tej 
książki, której energia została wzmocniona  przez Hathorow, ile ja sama 
miałam przyjemność odczuwać ostatnimi laty w ich obecności i asyście. 
 
Napisane w służbie  
 
Lia-Ariël 
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Boskie wartości  
 
 
 
Wszechobecność / tao 
Uwaga 
Bycie prawdziwą 
Utrzymywanie równowagi  
Kochanie 
Świadomość 
Źródło 
Kosmici 
Kreowanie 
Kody 
Współczucie  
Miłosierdzie 
Dzielenie się 
Dewy 
Służenie 
Ktoś kochany 
Wymiary 
Wieczność 
Jedność 
Szczerość 
Miłość własna  
Własna moc 
Energia 
Anioły 
Esencja 
Równowaga 
Ewolucja 
Elastyczność 
Przepływ / dać się nieść boskości  
Częstotliwość 
Bezpieczeństwo 
Równość 
Błogość 
Zdrowie 
Bóg 
Bogini 
Złoto 
Wzrost 
Harmonia 
Przejrzystość 
Niebo 
Nosiciel Nieba 
Zaufanie i rzetelność  
Wiedza 
Dźwięki 
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Kolory 
Kosmos 
Moc 
Śmiech 
Światło 
Miłość 
Puszczenie / uwolnienie się 
Magia 
Przejawianie 
Okazywać miłosierdzie 
Bycie Mistrzem 
Odwaga 
Lekkość 
Muzyka 
Natura 
Pokora 
Wnikliwość  i rozeznanie 
Bezwarunkowa miłość 
Nieskończoność 
Oddanie  
Obfitość 
Nieosądzanie 
Wyjątkowość  
Pierwotność 
Otwartość 
Raj 
Pasja 
Perfekcja 
Szyszynka 
Czystość 
Respekt 
Spokój 
Współpraca 
Stwarzanie 
Symbole 
Synchroniczność 
Synteza 
Talent 
Razem 
Zadowolenie 
Tolerancja 
Wierność sobie 
Unikalność 
Zmiana 
Odpowiedzialność 
Łączyć się z innymi / Jedność  
Wybaczenie 
Zaufanie 
Czucie 
Pożywienie 
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Dobrobyt 
Radość 
Pokój 
Wolność 
Wesołość 
Prawdziwość 
Uznanie 
Prawda 
Woda 
Mądrość 
Łagodność 
Śpiew 
Opiekowanie się 
Samodzielność 
Nieskazitelność 
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Słownik / Definicje 
 
 
 
Wniebowstąpienie / ascendencja 
 
Gdy dusza zakończy swe ziemskie lekcje, może powrócić prosto do Źródła. 
Gdy dusza jest gotowa i zakonczyła lekcje na Ziemi, może uruchomić Ścieżkę 
powrotną do Źródła. To pozwala jej wznieść się ponad ego i osiągnąć większą 
częstotliwość światła. Teraz, pod koniec wielkiego eksperymentu na Ziemi, 
każdy będzie miał okazję wznieść się  przy zachowaniu własnego ciała 
fizycznego. 
 
Axiotonalne linie 
 
Są to energetyczne meridiany kosmosu, które są podłączone do systemu 
meridianów w organizmie każdego człowieka. One dostarczają nam energii 
kosmicznej, z którą jesteśmy  stale połączeni  na poziomie kosmicznym. 
 
Twój boski program 
 
Jest to rodzaj zaprogramowanego energetycznego pola, dzięki któremu życie 
toczy się w pewnym kierunku. Program jest podłączony do ciała 
energetycznego i określa cechy charakteru, doświadczenia, lekcje, życiową 
misję, itp. Dusza decyduje, jak sobie z tym poradzić. 
Każda osoba ma swój specyficzny plan, który można odczytać energetycznie 
lub poprzez osobisty horoskop urodzeniowy. Ziemia również ma swój własny 
plan. 
 
Czakry 
 
Czakry to rodzaj punktów energetycznych na ciele energetycznym. 
Najbardziej znanych jest siedem: czakra podstawy, czakra sakralna, czakra 
splotu słonecznego, czakra serca, czakra gardła, czakra trzeciego oka i 
czakra korony. 
Czakry są podłączone do meridianów, to są linie energetyczne w organizmie, 
które zapewniają rozprowadzanie energii po całym ciele. 
 
Chemtrails 
 
To białe smugi w powietrzu, pozostawiane przez samoloty. Ne chodzi o 
normalne białe smugi, które równie szybko ulegają rozpuszczeniu. Te są 
celowo uwalnianymi w przestrzeni powietrznej toksycznymi substancjami, 
które pozostają widoczne jako biała mgła. Te trucizny to: aluminium, bar i 
tytan. Mogą być patogenne dla ludzi, zwierząt i organizmów żywych. 
 
Kody 
 
Forma energii, na przykład dołączona do stworzenia. Te Kody (energetyczne 
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pliki) zawierają zadanie lub poziom wibracji, dzięki którym można sobie 
przypominać pewne rzeczy. Przeznaczeniem kodów jest najczęściej 
wspieranie lub przypominanie rzeczy, które są pomocne na ścieżce życia. 
 
Duchy 
 
Dusze żyjące w świecie poza Ziemią, prawdopodobnie w warstwie czwartego 
wymiaru. Ten wymiar jest nadal podłączony do Ziemi. Dusze  te zostały jakby 
uwięzione pomiędzy dwoma wymiarami i z powodu pewnych okoliczności nie 
mogą dotrzeć do Światła, co skutkuje tym, że błąkają się dopóty, aż ktoś je 
zauważy i naprowadzi na drogę do Światła. 
 
Wyższa Jaźń 
 
Wyższa Jaźń jest większą część prawdziwej Jaźni w piątym wymiarze lub w 
innych, wyższych wymiarach. Ta istota jest tak wielka, że nie zmieściłaby się 
w całości w ludzkim ciele. Prowadzi duszę, gdy ktoś jest na to otwarty. 
Wyższa Jaźń ma pełny wgląd w cele i plany jednostki. 
 
Hologram / iluzja 
 
Pole energetyczne stworzone w danym wymiarze. W wirtualnym świecie 
można poznać i doświadczyć jego rzeczywistość bardzo realnie. Kiedy 
zrozumiesz to pole i rozpoznasz zasady gry ustalone w tym hologramie, w 
końcu dostrzeżesz, że jest iluzją, a dzięki poznaniu prawdy, będziesz w stanie 
je opuścić. Na przykład, w celu stworzenia nowego pola w nowej wyższej 
sferze wymiarowej. 
 
Matriarchalne  przewodnictwo  
 
istnieje wtedy, kiedy kobiety są u władzy a mężczyzni lub męska energia 
odgrywa mniejszą i podrzędna rolę. Wartości charakterystyczne dla 
matriarchalnego zarządzania są wypełnione  żeńskimi  cechami takimi jak: 
miłość, współczucie  z koncentracją na wzroście i rozkwicie, a w mniejszym 
stopniu na  władzy. 
 
Matrix 
 
Ta matryca jest rodzajem sieci, w której znajdujemy się my jako obywatele 
"starej Ziemi". Ci, którzy pozostają w tej sieci, za jej pośrednictwem są 
również powiązani ze wszystkimi zasadami, przepisamii i umowami, które 
rządzą trzecim wymiarem. To powoduje, że można się w tej ziemskiej 
zabawie zupełnie  zatracić uważając ją za jedyną prawdziwą rzeczywistość. 
Jeśli chcesz uwolnić się z tej sieci i zachować przy tym swoje ciało oraz 
umysł, możesz doznać wszystkich rodzajów lęków, starego bólu ,smutku, żalu 
i wstydu. Kiedy zdajesz sobie sprawę z tego, że wszystko jest iluzją, będziesz 
w stanie szybciej uwolnić się od tego i odzyskać wolność. 
 
Merkaba 
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Oznacza: świetlny pojazd. Każdy człowiek ma własną Merkabę - gwiazdę 
czworościanu (tetrahedron), w którą się dokładnie wpasowuje. Dzięki 
specyficznemu oddychychaniu można się nauczyć, jak ponownie aktywować 
pojazd. Jeśli potrzebujesz w tej sprawie więcej informacji, znajdziesz je w 
książkach  Drunvallo Melchizedeka “Geometria Tworzenia “  części 1 i 2. 
 
Monoatomowe złoto 
 
Zwane także sproszkowanym złotem, białym proszkiem złota lub ormus. 
Istnieje od wieków. Już w starożytności Egipcjanie i Sumerowie umieli 
docenić tę szczególną formę mielonego złota i korzystali z niego w celu 
osiągnięcia optymalnego stanu zdrowia. Ta substancja wspiera i rozjaśnia 
umysł, ułatwia skupienie i koncentrację, jak również pomaga rownoważenie i 
współpracę obu półkul mózgowych. Może też zmniejszyć stres. 
 
Patriarchalne rządy 
 
Kiedy  mężczyźni są u władzy a kobiety są w podporządkowanej pozycji. 
Patriarchalne panowanie często charakteryzuje się przesadną władzą i 
agresją, która często prowadzi do wojen lub innej przemocy. 
 
Szyszynka 
 
Szyszynka znajduje się w centrum mózgu i jest również znana jako siedziba 
duszy. Gruczoł ten produkuje hormony: serotoninę, melatoninę i 
dimetylotryptaminę (DMT). Hormony regulują szereg procesów biologicznych, 
które są związane  ze stanami czuwania i snu. Gruczoł ten przyczynia się do 
zwiększenia świadomości. 
Szyszynka może zostać uaktywniona poprzez detoksykację. Można to zrobić 
unikając fluoru i zażywając spirulinę oraz chlorellę. Ponadto wspomagająco 
działa witamina D3 i jagody goji. 
 
Quetzal / kwezal 
 
Quetzal jest rodowitym ptakem i częścią wielu indiańskich legend. Ten ptak 
jest szczególnie silnie związany Quetzal-coatl - bogiem wiatru i kulturą  
Atztekow, zaś jego nazwa oznacza "pierzastego węża". Za dawnych czasów 
zabicie Quetzal było karane śmiercią. 
Również u Indian Majow Quetzal był wysoko ceniony jako symbol wolności. 
Kiedy przybyli hiszpańscy konkwistadorzy, Quetzalowi zaczerwieniła się pierś 
– tak głosi legenda. Kiedy Hiszpanie pokonali Majów, Quetzal wylądował 
wśród zakrwawionych Indian, by ich ochronić.Ta krew zabarwiła pierś 
Quetzala jasnym czerwonym kolorem. 
Quetzal jest dla Hathorow symbolem wolnej Istoty Boskiej z otwartym 
Umysłem. 
 
Transcendować / Przekroczyć  
 
Oznacza przekroczenie granicy zwykłego stanu świadomości i percepcji. 
Człowiek znalazł możliwość głębszego postrzegania i widzi więcej niż 
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zewnętrzna ‘strona rzeczy‘, docierając do punktu przenikania do najgłębszych 
sfer, tak aby poznać najgłębszą istotę rzeczy samej w sobie. Dzięki temu 
przekroczeniu lub transcedowaniu człowiek zyskuje świadomość 
transcedencji i dochodzi do doświadczenia oraz uzmysłowienia sobie, że 
zewnętrzny świat, który widzimy, nie jest jedyną prawdą i że u podstaw 
własnej istoty leżą głębsze rzeczywistości. 
 
Częstotliwość drgań lub energia częstotliwości         
 
Wszystko jest energią, a każda energia ma określoną częstotliwość.  
Bogactwo, miłość, piękno to sa wyższe częstotliwości energii. Strach, bieda i 
smutek mają niższe częstotliwości. Częstotliwości są mierzalne niektórymi 
urządzeniami, które zostały zrobione do tego celu. Wszystko istnieje z wibracji 
i każdy ma swoją specyficzną częstotliwość wibracji. 
 
Można nazwać to Hertz. W tym czasie przejścia Nowej Ziemi wszystkie 
częstotliwości drgań zostają zwiększone pod wpływem rosnącej ilości 
wysyłanego Światła, ktore jest sprowadzane na Ziemię dzięki 
pośrednictwu  Słońca.  
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