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WPROWADZENIE

Tworzyć nowe w sobie i świecie

Dzień dobry, Przyjaciele. Pragnę powitać tych wszystkich, któ
rzy kroczą drogą dalszego energoinformacyjnego rozwoju

oraz tych, którzy stawiają na niej dopiero pierwsze kroki. Czy goto-
wi jesteście do kontynuowania swojej podróży? Jeśli tak, zapraszam
do wspólnej wędrówki!

Rozumiem Was, czytelnicy i słuchacze kursów DEIR, że jesteś-
cie zmęczeni długim oczekiwaniem na tę właśnie książkę – ujrzała
ona światło dzienne trochę później, niż zaplanowaliśmy. Jednak
zdajecie sobie sprawę z tego, że w świecie nic nie dzieje się przypad-
kowo. Wszystko dzieje się dokładnie wtedy, kiedy dziać się powin-
no. Słowo także powinno zabrzmieć właśnie wtedy, gdy dojrzeją
wszystkie niezbędne ku temu warunki. Teraz nastał czas tej książki
– właśnie teraz, nie wcześniej i nie później. Przyszedł czas na to, by
ją zrozumieć. Proszę zatem o wybaczenie, że musieliście tak długo
czekać. Mam nadzieję, że zrozumiecie – istnieją takie realia otacza-
jącego nas świata, z którymi musimy się liczyć.

Moi czytelnicy i słuchacze w pełni opanowali już cztery stopnie
systemu DEIR oraz pierwszy etap piątego stopnia. Od tej pory
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na adres kierownictwa Szkoły DEIR przychodzi mnóstwo listów.
Słuchacze i czytelnicy dzielą się swoimi osiągnięciami, zadają pyta-
nia na temat zastosowania nabytych sprawności systemu DEIR
w konkretnych sytuacjach. Szczególne zainteresowanie wzbudzają
różne formy pracy z karmą oraz możliwości wpływania na otaczają-
cy świat. Pragnę poinformować, że przygotowywana jest nowa seria
podręczników poświęconych zastosowaniu sprawności systemu
DEIR w wielu praktycznych aspektach naszego życia – w domu,
w pracy, nauce – krótko mówiąc, w sferze socjalnej i uzdrawiającej.
To niedaleka przyszłość.

Teraz przed nami opanowanie drugiego etapu piątego stopnia
DEIR. Sami zobaczycie, drodzy Czytelnicy, że wszystko, co powin-
niście poznać, przypomina nowy, nieopanowany przez cywilizację
kontynent, a podróż po nim pełna będzie niebywałych, nieoczeki-
wanych przygód i jednocześnie nowych, nieograniczonych możli-
wości. Kontynent ten jest niczym biała kartka papieru, na której
można namalować dowolny obraz. Przed nami przecież zadanie
– odkrycie dotąd nieogarniętej i nieopanowanej przestrzeni nasze-
go życia, nowej realności, a ściślej biorąc – samodzielne stworzenie
tej realności!

Już w pierwszej części piątego stopnia zetknęliśmy się z koniecz-
nością poznawania nowego, ponadsocjalnego etapu istnienia czło-
wieka. Wspięliśmy się na poziom Światowych Prądów – tam, gdzie
kończy się władza społeczeństwa, a zaczyna się… Otóż to, co tam
się zaczyna, zależy już tylko od samego człowieka. Znaleźliśmy się
na obszarze, na którym, z punktu widzenia społeczeństwa, w ogóle
niczego nie ma – tylko próżnia i pustka! Jednak ta „pustka” żyje.
Podlega władzy tego, kto potrafi tworzyć – tworzyć siebie i swoje
życie.

W każdym człowieku drzemią twórcze możliwości. Wy też stanie-
cie się twórcami – to jest właśnie celem tej książki – pomóc Wam
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w kształtowaniu siebie jako twórcy, w kształtowaniu twórczych moż-
liwości. Jeśli tylko zechcecie, otworzy się przed Wami twórczość
wyższego rzędu – każdy zdolny jest do stworzenia nowego świata,
tworzenia w tym świecie korzystnych warunków życia dla siebie oraz
dla tych, którzy za nim podążają. Przed nami program minimum
– nauczyć się stwarzać możliwości pójścia tą drogą. Na tym etapie
rozwoju to już reguła – wszystko, co robimy, nabiera nowej skali,
dlatego gdy zmieniamy (wydawałoby się) tylko swoje życie, w rze-
czywistości torujemy drogę, która stanie się własnością innych. Tak,
jest to szlak pionierski, a zatem niełatwy. Wszyscy, którzy podążą
za nami, będą mieli ułatwione zadanie. A to leży także w naszym
interesie – żeby naprzód szli też inni i by było im łatwiej niż nam.
Przecież tylko wtedy zmiany, które spowodujemy, oraz nowe możli-
wości będą trwałe, tylko wtedy powstanie kultura odkrywająca nowe
możliwości, tylko wtedy społeczeństwo będzie w stanie żyć pełno-
wartościowym życiem na nowym poziomie ewolucji – prawdziwe
życie możliwe jest tylko wtedy, gdy spotykamy ludzi podobnych do
siebie, choćby się to działo rzadko.

Dotknęliśmy nowego poziomu ewolucyjnego i dlatego stanęliśmy
przed koniecznością pewnych zmian w otaczającym nas świecie.
Zastanówmy się, co jest niezbędne do tego, by realnie móc coś
zmienić? Poznanie metod? Tak, ale nie tylko. Aby zmieniać świat,
potrzebne są jeszcze dwa bardzo ważne elementy: wewnętrzna siła
i odpowiedzialność. I jeszcze: głębia przeniknięcia świata oraz głę-
bia wejrzenia w siebie.

Szczególnie jestem bardzo wdzięczny tym wszystkim, którzy
uczestniczyli w tworzeniu tego stopnia DEIR – dokonali w istocie
naukowego, bohaterskiego wyczynu. Dlaczego? Ponieważ właśnie
na tym stopniu ma miejsce prawdziwe połączenie technik i metod
DEIR z sensem i siłą, bez których niemożliwe jest powstanie no-
wego.
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Wszystko, co jest zawarte w tej książce – to prawdziwa magia, to
także czary. Stworzenie nowego świata – świata wokół nas – jest
zawsze magią. Magia ukryta jest w nas samych.

Na pierwszy rzut oka książka może sprawiać wrażenie trudnej
– właśnie dlatego, że proponuje nie tyle opanowanie nowych me-
tod, co badanie takich obszarów, jak kultura, zachowanie, wzajem-
ne relacje ze światem – naturalnie w ich energoinformacyjnych
aspektach. Aby opanować te gigantyczne warstwy istnienia, będzie-
my potrzebować wszystkiego: podstawowych nawyków pracy z ener-
getyką wykorzystywanych do uruchomienia procesów energoinfor-
macyjnych w świecie oraz nawyków pracy z polami znaczeń w celu
inicjacji tych procesów, jak również umiejętności logicznego myśle-
nia pod kątem rozpracowania reguł, według których będziemy
organizować niezbędne dla nas zmiany.

Jednak nie bójcie się tej złożoności – nie zapominajcie, że począt-
ki zawsze wydają się trudne. Potem wszystko staje się naturalne
– jak powietrze, którym oddychamy.

Aby łatwiej Wam było opanować materiał, książka ma nieco od-
mienny układ w porównaniu z jej poprzednimi częściami. Każdy
rozdział został poprzedzony małym wprowadzeniem, w którym krót-
ko, w sposób uogólniony i uproszczony, przedstawiono treść
właściwego rozdziału. W ten sposób zapoznajecie się z treścią roz-
działu w pierwszym zbliżeniu, ogólnie go sobie uświadamiacie,
a potem możecie już bardziej szczegółowo wszystko rozważyć. Jeśli
wszystko zrozumiecie z tego pierwszego, krótkiego opisu, wtedy
możecie już zapoznawać się z metodami!

Książka ta jest nieco obszerniejsza niż się może wydawać,
gdy oceniamy ją od trony wizualnej. Przykłady są proste, nawet
banalne, oparte na prostych zdarzeniach wziętych z życia. Wy
jednak potraficie czytać między wierszami. Każdy fakt pociąga
za sobą więcej następstw, niż wydaje się to na pierwszy rzut
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oka. Dojrzycie więcej, jeśli uważnie się przypatrzycie i trochę po-
myślicie.

Teraz opuszczamy już wąski, zamknięty świat naszego życia, na-
szego ja i podążamy do Wielkiego Świata, ku Wielkiemu Życiu nie
tylko całej ludzkości, ale wręcz całego Wszechświata. Aby wejść
w ten Wielki Świat, należy koniecznie wnieść do niego coś nowego,
to, czego przed Wami jeszcze tam nie było – inaczej nie uda Wam
się tam znaleźć. W przeciwnym razie będzie to niewykonalne! Czy
jesteście gotowi do odkrycia w sobie tego, co nowe, i sprawić, by
stało się to własnością Nieskończoności? Czy jesteście gotowi do
tego, by całą swoją istotą, myślami i emocjami oraz siłą swojej du-
szy tworzyć nowe w Wielkim Świecie?

Jeśli tak, to czary, magia i twórczość oczekują nas. Powodzenia!


