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Do napisania tej książki przyczyniło się bardzo wiele osób
z wielu krajów świata, więc wymienienie wszystkich utwo-

rzyłoby długą listę ludzi dobrej woli, którzy w taki czy inny spo-
sób spowodowali, że Projekt Cheops zaistniał i że wykopa-
liska w Egipcie, w poszukiwaniu Wielkiego Labiryntu, stały się
faktem.

Dziękuję współpracownikm egipskim.
Dziękuję naukowcom Katedry Archeologii i Wydziału Kon-

serwacji Zabytków Uniwersytetu w Kairze, którzy załatwiali formal-
ności, kierowali pracami i badaniami w Hawarze. Dzięki Wam
Projekt był realizowany. Dziękuję również tym członkom Najwyż-
szej Rady Starożytności w Kairze, którzy pomagali nam i pomagają
w załatwianiu koniecznych zezwoleń. Dzięki Wam nasze projekty
mają szanse kontynuacji.

Dziękuję polskim współpracownikom naukowym.
Dziękuję władzom Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Instytuto-

wi Nauk Geologicznych za zgodę na współpracę z Uniwersytetem
Kairskim i z Fundacją „Dar Światowida”. Dziękuję za poparcie
w trudnych chwilach, które przeżywaliśmy w Egipcie.
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Dziękuję członkom Fundacji i jej fundatorom.
Dziękuję wszystkim członkom Fundacji „Dar Światowida”,

zarówno tym z Zarządu, jak i z Rady. Dziękuję Wam za energię, za
pomoc, za współpracę. Trudno by było napisać tę książkę, bez
Waszego zaangażowania, poprawek, sugestii. Dziękuję fundatorom
Fundacji za to, że pomimo trudności – przez cały czas nas wspierali.

Dziękuję darczyńcom.
Dziękuję wszystkim ludziom, którzy na konto Fundacji „Dar

Światowida” wpłacali i wpłacają regularnie drobne kwoty, które
stanowią wspaniałą energię pomagającą każdemu czuć się częścią
Projektu Ratowania Ziemi. Dziękuję tym, którzy zasilali nas dużym,
czasem nawet bardzo znacznym wsparciem finansowym. Dzięki
Wam Uniwersytety Kairski i Wrocławski mogły współpracować,
a ludzie z okolicy Hawary i Fayum mieli pracę.

Dziękuję Lucynie Łobos.
Dziękuję tej, bez której nie byłoby tego Projektu, nie byłoby

współpracy z Uniwersytetami, nie byłoby wykopalisk na Ślęży,
badań georadarowych w Gizie, ani wykopalisk w Hawarze. Jej
wewnętrzna moc, jej wiara w słuszność naszych działań doprowa-
dziły nas do miejsca, w którym jesteśmy obecnie.

Dziękuję Tym Energiom Wszechświata, które prowadzą zarów-
no Lucynę, jak i nas wszystkich. Dziękuję za podtrzymywanie w nas
wiary, nadziei i miłości.
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WSTĘP

Czy świat duchowy naprawdę istnieje, a jeśli tak – jaki ma wpływ
na fizyczną rzeczywistość? Czy Ziemi i ludziom grozi realne

niebezpieczeństwo w grudniu 2012 roku? Czy czeka nas przebie-
gunowanie Ziemi, kataklizmy, tragedie? Czy archeologia i wykopa-
liska w Egipcie mogą nas przed tym uchronić? Na ile można wierzyć
przekazom z „tamtej strony”?

Na te i na wiele innych pytań postaram się odpowiedzieć w tej
książce.

Kiedy zastanawiałem się nad wydarzeniami, które doprowadziły
do powstania Projektu Cheops, zadziwiła mnie ich logika i kon-
sekwencja... Przecież wszystko od samego początku układało się
w tak niezwykły splot zdarzeń, że dopiero z perspektywy czasu moż-
na to zobaczyć wyraźniej, lepiej, bardziej sensownie...

Projekt ma w sobie dwa teoretycznie wykluczające się elementy:
ezoterykę i naukę. Ezoteryka polega na niemalże codziennym kon-
takcie z poziomem świata duchowego, na zaakceptowaniu zjawisk,
które ludzie nazywają paranormalnymi, na słuchaniu i stosowaniu
się do rad istot duchowych przedstawiających się jako opiekunowie
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Ziemi, których nikt nie widzi i nikt nie może dowieść, że naprawdę
istnieją. Ezoteryka polega więc na wierze, że wszystko co robimy
ma sens fizyczny, że może pomóc ludziom i Ziemi.

Nauka polega na konsekwentnym dążeniu do weryfikacji, czy
informacje „z góry” są sprawdzalne tu, na Ziemi. Polega na działa-
niu, które w opinii niektórych ludzi nauki i osób znających się
na rzeczy jest skazane na niepowodzenie. Działanie to ma doprowa-
dzić do wykopalisk w najbardziej świętym, najbardziej niedostęp-
nym dla archeologów rejonie Egiptu – w okolicy Trzech Piramid
w Egipcie, na płaskowyżu w Gizie.

Ostatecznym celem Projektu Cheops jest dokonanie odkrycia
archeologicznego, przy którym znalezienie grobowca Tutenchamo-
na może wyglądać jak światło latarki ręcznej w porównaniu do ener-
gii światła słonecznego. Celem tego projektu jest odkopanie mumii
faraona, który wybudował Wielką Piramidę. Mało tego, ma do tego
doprowadzić grupa osób niezwiązana z archeologią, niemająca żad-
nych powiązań z Egiptem, nieposiadająca funduszy ani znajomości
w branży, wyłącznie na podstawie informacji uzyskiwanych w bar-
dzo nietypowy sposób, przez nikomu nieznaną kobietę z Wrocławia
– Lucynę Łobos.

Żeby było jeszcze ciekawiej, to odkrycie ma uchronić naszą pla-
netę przed skutkami pewnego cyklu kosmicznego, o którym głośno
już na świecie, zmian, które w przeszłości powodowały na Ziemi
ogromne katastrofy naturalne – powodzie, trzęsienia ziemi, ano-
malie klimatyczne. Zmiany, które niszczyły całe cywilizacje i spra-
wiały, że rozwój ludzkości zaczynał się od nowa. Jak, w jaki sposób?
O tym będę pisał później. To jest owa część ezoteryczna, której
„zdrowo myślący” lub „naukowo analizujący otaczający go świat”
czytelnik nie od razu zaakceptuje.
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W książce „Przebudzenie Cheopsa” z podtytułem „Jak uniknąć
światowego kataklizmu w roku 2012” opisane były zdarzenia, które
zapoczątkowały cały projekt. Obejmują one okres od października
2000 roku do momentu, gdy nawiązane zostały pierwsze, nieoficjal-
ne kontakty z przedstawicielami nauki i władz egipskich. Kilka ostat-
nich rozdziałów „Przebudzenia Cheopsa”, opisujących same wy-
kopaliska – było przepowiednią, snem autora, wytworem jego
wyobraźni... Było czymś w rodzaju wizji, marzenia na jawie, pod-
świadomym życzeniem, aby tak właśnie się stało. Wtedy jeszcze było
niewiele przesłanek, że ten sen może się naprawdę ziścić.

W momencie gdy rozpocząłem pisanie tego wstępu, był rok
2008. W tej chwili jest już druga połowa 2010 roku. Z jednej strony
nasilają się zjawiska anomalii pogodowych i problem tzw. globalne-
go ocieplenia zajmuje coraz więcej miejsca w środkach masowego
przekazu. Z drugiej strony – coraz więcej konfliktów na świecie,
czegoś, co możemy nazwać „negatywną energią wyrażającą się
w eskalacji działań wojennych w Afganistanie, w rozszerzaniu tzw.
wojny z terroryzmem, w napięciach pomiędzy Izraelem i Pales-
tyną, w problemach w Pakistanie. Wielu ludzi zadaje sobie
pytania: „Do czego to wszystko prowadzi?”, „Czym to się skoń-
czy?”, „Jak dalej potoczy się życie na naszej planecie w XXI wie-
ku?”, „Czy zagrożenie kataklizmem roku 2012, zagrożenie ze stro-
ny Planety X, o którym wspomina wielu naukowców, o którym
słyszy się w tak wielu przepowiedniach – jest rzeczywistym zagroże-
niem czy fikcją?”, „A może celem tego wszystkiego jest osiągnięcie
panowania nad światem przez niewielką grupę żądnych władzy
ludzi?”.

Na takie pytania nie ma jednoznacznych odpowiedzi – są tylko
teorie, a te mają to do siebie, że sprawdzić je można tylko w prakty-
ce. Czy rok 2012 będzie naprawdę tak tragiczny, jak to przewidują
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czarnowidzący, czy też będzie rokiem jak każdy poprzedni? A może
będzie rokiem transformacji ludzi i Ziemi? Przekonamy się o tym
już niedługo. Czy poszukiwanie grobowca Budowniczego Wielkiej
Piramidy zakończy się sukcesem – tego jeszcze nie wiemy. Czy ener-
gia Wielkiej Piramidy uratuje ludzi i Ziemię?

Mam nadzieję, że na te pytania czytelnik sam sobie odpowie...

Bohaterowie „Przebudzenia Cheopsa”, autentyczne osoby, które
brały i w dalszym ciągu biorą udział w projekcie ratowania Ziemi,
mają specjane imiona. Główna bohaterka – Lucyna Łobos z Wrocła-
wia, osoba, która zapoczątkowała cały projekt, nazwana została Tą,
Która Na Imię Ma Życie. Osoba, dzięki której poznałem Lucynę –
Iwona Stankiewicz – została nawana Tą, Do Której Uśmiecha
się Każdy Poranek. Siebie nazwałem Wędrowcem, gdyż rzeczy-
wiście wędruję po Polsce i świecie, prowadząc seminaria rozwoju
osobistego znane jako metoda Silvy. W „Przebudzeniu Cheopsa”
często używałem metafor i symboli, aby przekazać treść uzyskiwa-
nych dzięki przekazom Lucyny informacji. Historia opisana w książ-
ce urywa się w kwieniu 2005 roku – w miesiącu, gdy tekst trafił do
druku.

W niniejszej pozycji, która jest kontynuacją „Przebudzenia
Cheopsa”, używam już autentycznych imion i nazwisk osób,
naukowców i ludzi, którzy w mojej ocenie odegrali i odgrywają
w projekcie ważną i pozytywną rolę. Jest ona mniej metaforą,
a bardziej reportażem, kroniką wydarzeń, które nastąpiły w projek-
cie ratowania Ziemi pomiędzy kwietniem 2005 roku a wrześniem
2010 roku. Nazwiska osób, których działanie można ocenić jako
negatywne (choć to też sprawa dyskusyjna) – ukryłem pod wy-
myślonymi imionami, choć prawdę powiedziawszy, z perspektywy
czasu, nikt nie jest w stanie określić, czy działania wydające się
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w danym momencie negatywne, w ostatecznym rozrachunku nie są
potrzebne, aby uzyskać pozytywny wynik końcowy.

Tak więc, drogi Czytelniku – jeśli dotarłeś do tego miejsca, jeśli
masz w ręku tę książkę, to nie jest przypadek. Przypadków już nie
ma, są tylko zbiegi okoliczności, które prowadzą do konkretnych
rozwiązań, działań, myśli i emocji. Życzę Ci, aby Twoje myśli, emo-
cje i to, co robisz, pomogło Ci zrozumieć dwa tak odległe od siebie
światy: nauki i ducha.

Istnieje wiedza i wiara. Wielu ludzi, w tym ludzi nauki, wierzy
w Boga, choć naukowo nikt nie jest w stanie udowodnić Jego istnie-
nia. To jest wiara. Wiedza – to fakty, których istnienia nikt nie jest
w stanie podważyć. My wierzymy, że Ziemi i ludziom grożą w roku
2012 znaczące zmiany, do których trzeba się przygotować. Wierzy-
my, że istnieje poziom, który nazywamy poziomem istot duchowych,
który chce pomóc ludziom przygotować się do tego wszystkiego
i przetrwać.

Wiedza – to badania archeologiczne i georadarowe, które do tej
pory zostały wykonane w Egipcie w poszukiwaniu grobowca Bu-
downiczego Wielkiej Piramidy w Gizie oraz Wielkiego Labiryntu
w Hawarze (Fayum). Badania zapoczątkowane przez niewielką grup-
kę ludzi z Polski – tych, którzy wierzą.

W książce są zamieszczone autentyczne fragmenty sesji hipno-
tycznej regresji wieku i chanelingu telepatycznego z Lucyną Łobos,
które ilustrują, w jaki sposób świat istot duchowych (a głównie isto-
ta duchowa o imieniu En-Ki), kierował i kieruje nami oraz całym
Projektem Cheops. Z drugiej strony prezentowane są konkretne fak-
ty dotyczące badań georadarowych na terenie Trzech Piramid
w Gizie oraz badań i wykopalisk na terenie nekropolii w Hawarze
w poszukiwaniu wejść do Wielkiego Labiryntu. Fakty, które pro-
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wadzą do uzyskania wiedzy o tym, co znajduje się pod ziemią
w interesujących nas miejscach. Jest to więc pełne połączenie ezote-
ryki (powiedzmy „niekonwencjonalnych sposobów uzyskiwania
informacji”) oraz „twardej” nauki.

Często zarzuca się nam, że jesteśmy sterowani przez podejrzane
istoty duchowe. Odpowiedź jest jedna – to my podejmujemy decy-
zje, czy słuchać rad płynących „z góry”, czy też nie. Innymi słowy
– świadomie pozwalamy sobą „manipulować”, gdyż dzięki tym
manipulacjom doprowadziliśmy już do badań archeologicznych
w Polsce na Ślęży oraz w Egipcie w rejonie nekropolii w Hawarze.
Dzięki tym manipulacjom doprowadziliśmy do współpracy nau-
kowej pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim a Uniwesytetem
w Kairze. Dzięki nim – więcej ludzi usłyszało o roku 2012 i może
się do tego psychicznie przygotować.

Życzę Ci, Czytelniku, zapoznania się z wiedzą, którą starałem się
przekazać na stronach tej książki, oraz choć odrobiny wiary, że
informacje uzyskiwane w niekonwencjonalny sposób też mogą być
prawdziwe.

Ottawa, sierpień 2008
Warszawa, wrzesień 2010
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Jedna z legend sumeryjskich mówi, że przed wieloma tysiącami
lat z dalekiej planety o nazwie Nibiru przybył na Ziemię statek
kosmiczny w poszukiwaniu złota potrzebnego do ratowania tam-

tego globu przed zagładą.

Istoty, które przybyły na Ziemię, były bardzo rozwinięte tech-
nicznie, lecz musiały wykonywać ciężką, fizyczną pracę przy wydo-
byciu cennego kruszcu, który następnie transportowano na planetę
macierzystą poprzez bazy na Marsie i na tzw. Małym Księżycu. Do-
wódcami przybyszów byli przyrodni bracia Enki i Enli.

Legenda mówi dalej, że aby ulżyć tym, którzy pracowali w ko-
palniach złota, jeden z braci, Enki, postanowił stworzyć rozumne
istoty będące w stanie im pomóc. Wraz ze swoją siostrą, Nin-
hursag, za pomocą manipulacji genetycznych prowadzonych na
prymitywnych, człekopodobnych istotach, które już wtedy żyły
na Ziemi, zaczął tworzyć istoty, które były prawzorem istot
ludzkich. Początkowo były to dość prymitywne homoidy, przede
wszystkim zdolne do pracy przy niezbyt skomplikowanych czyn-
nościach.

Według tej legendy Enki i jego siostra pracowali jednak dalej nad
doskonaleniem stworzonego prze siebie „prototypu” i po wielu ty-
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siącach lat stworzyli rasę homo sapiens na obraz i podobieństwo
swoje. Stwórcy Wszechrzeczy spodobało się to dzieło, w związku
z czym dał ludziom rozum i wolną wolę oraz oddał im planetę Zie-
mię pod opiekę, do rozwoju i władania. Ziemia miała stać się rajską
planetą, przykładem dla wszystkich innych planet i cywilizacji
istniejących we wszechświecie. Przybysze z Nibiru opiekowali się
nimi, uczyli ich rolnictwa, rzemiosła, uczyli współpracy między sobą
oraz z Tymi, Którzy Przybyli z Nieba – przybyszami z kosmosu.
Ze względu na fakt ogromnej przepaści technologicznej – dla ów-
czesnych ludzi – istoty z Nibiru były bogami, których należy słuchać
i czcić.

Niestety – waśnie pomiędzy braćmi Enki i Enli oraz ich synami,
kłótnie o władzę, o wpływy, o ziemię, przeniosły się również na
ludzi. Poza tym okazało się, że – pomimo wysyłanego złota – nie
można było uratować Nibiru, która stała się martwą planetą
o trudnej do przewidzenia orbicie. Co kilkanaście tysięcy lat wpa-
dała w nasz Układ Słoneczny i powodowała na Ziemi ogromne
kataklizmy, powodzie – dziesiątkując zamieszkałych tam ludzi i zwie-
rzęta niemal do granicy całkowitego wyniszczenia.

Mając do dyspozycji bardzo rozwiniętą technologię i mogąc obli-
czyć czas kolejnego kataklizmu – przybysze z nieba postanowili za-
bezpieczyć ludzi i Ziemię przed przyszłymi konsekwencjami przelo-
tów Nibiru. Około 8500 lat temu zapadła decyzja rozpoczęcia
budowy systemu zabezpieczenia naszej planety. Głównym jego ele-
mentem miała być piramida, której budowę zaplanowano w central-
nym punkcie osi Ziemi. W ten sposób powstał plan wybudowania
w Egipcie Wielkiej Piramidy. Budowa rozpoczęła się 6500 lat temu,
trwała 20 lat i uczestniczyli w niej zarówno ludzie, jak i przybysze
z kosmosu.
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Tyle mówi legenda i przekazy dotyczące zabezpieczenia. Być
może – jak w każdej legendzie – jest w niej trochę, a być może
nawet dużo prawdy. Trudno to w tej chwili ocenić. Większość ludzi
nie interesuje się przekazami Sumerów i nie zastanawia się nad praw-
dziwymi źródłami naszego pochodzenia jako rasy ludzkiej. Dla nas
– byliśmy na tej Ziemi, jesteśmy i będziemy. Tylko jak długo jeszcze
będziemy?!

* * *

Do tej pory „końców świata” było już kilka... Były i są przepo-
wiadane przez grupy religijne, jasnowidzów, proroków, przepowia-
da je Biblia w Ewangelii Św. Jana, pisał o tym Nostradamus,
a kalendarz Majów kończy się na dniu 21 grudnia 2012 roku.

Przeciętny człowiek XXI wieku, gdy słyszy o kolejnym „końcu
świata” w roku 2012, wzrusza ramionami i idzie dalej. Nie każdy
czyta na co dzień Biblię, pojęcie apokalipsy jest dla wielu ludzi bar-
dzo odległe. A jednak w ostatnim czasie rok 2012 staje się coraz
bardziej znaczącym tematem. Powstają filmy fabularne i dokumen-
talne, dyskutuje się o tym w telewizji, radiu, pisze w prasie...

Jednak większość z nas jest tak bardzo zajęta problemami dnia
codziennego, że przestajemy zauważać zmiany, które zachodzą
w świecie. Nie zauważamy, że ostatnie pięć lat minęło o wiele szyb-
ciej niż poprzednie. Wierzymy w to, co mówią środki masowego
przekazu, że „to, co się dzieje, to normalne, że się zdarza”.

Być może warto podnieść głowę i zadać sobie proste pytanie:
do czego to wszystko prowadzi?
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– Kim jesteś? – zapytałem Lucynę podczas naszego pierw-
szego spotkania we Wrocławiu.

– Jestem masażystką – odpowiedziała. – Poza tym wydaje mi się
czasem, że coś w głowie mi się pomieszało. Słyszę głosy, wi-
dzę postacie...

– Niejeden lekarz psychiatra pewnie by z tobą chętnie poroz-
mawiał?

– Niejeden już rozmawiał, ale nie znaleźli nic nienormalnego.
I w tym cały problem. Badania pokazują, że jestem normalna,
a słyszę i widzę rzeczy, które są dalekie od „normalności”.

Tak rozpoczęła się moja przygoda z Tą, Która Na Imię Ma Życie,
czyli z Lucynką. Wykształcenie średnie, chemiczne, w latach dziewięć-
dziesiątych przeżyła śmierć kliniczną podczas operacji nowotworu.
Jak twierdzi – poszybowała tunelem w przestrzeń, znalazła się „po
tamtej stronie”, po czym usłyszała, że ma wracać, że przyjdzie czas,
gdy będzie potrzebna. Potem została wessana ponownie do tunelu,
tak jakby zadziałał jakiś olbrzymi odkurzacz i obudziła się na stole
operacyjnym, słysząc słowa lekarzy: „No, mamy ją z powrotem”.

Od tego czasu rozpoczęły się jej wizje, słyszy „głosy”. Odwiedza-
ła psychologów, psychiatrów, którzy oceniali jej zdrowie fizyczne
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i psychiczne jako bez zarzutu – a niezwykłe odczucia się nasilały.
Powoli, z biegiem czasu, głosy i postacie zaczęły się personifikować,
aż przerodziły się w dwie niematerialne istoty o imionach Oliwier
oraz Samuel. To byli jej przewodnicy duchowi, jej nauczyciele, któ-
rzy cierpliwie uczyli ją komunikacji ze światem duchowym, z innym
poziomem istnienia.

W czasie tych duchowych „odwiedzin” Lucyna otrzymała infor-
macje, że ma bardzo ważną rolę do spełnienia na Ziemi, że ma zain-
teresować się Egiptem i Wielką Piramidą.

– Dlaczegoście się do mnie przyczepili? – pytała często swoich
nauczycieli. – Nie mogliście wybrać kogoś ważniejszego, wy-
kształconego, kto się lepiej zna na tych rzeczach?

– Twój umysł jest czysty – słyszała niezmienną odpowiedź.
– Nie jest zaśmiecony niepotrzebną wiedzą, która utrudnia
wykonanie zadania.

– Jakiego znowu zadania?
– Gdy przyjdzie czas, o wszystkim się dowiesz.

Czas albo inaczej – zbiegi okoliczności – rozpoczęły się u Lucyny
w 2000 roku. Najpierw spotkała „przypadkiem” na swojej drodze
Iwonę, czyli Tę, Do Której Uśmiecha się Każdy Poranek, potem
mnie, Andrzeja, a raczej Wędrowca, gdyż przez cały czas wędruję
od miasta do miasta, od kraju do kraju.

W maju 2001 roku otrzymała informację od swoich przewodni-
ków, że ma się poddać hipnozie i cofnąć do czasów budowy Wiel-
kiej Piramidy. Pierwsza sesja hipnotycznej regresji wieku została
wykonana przez psychologa klinicznego z Wrocławia – Łucję
Szajdę, druga, miesiąc później, już przeze mnie.
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W trakcie hipnozy Lucyna, jako Kapłanka Ki żyjąca w czasach
budowy Wielkiej Piramidy, opisała, jak Piramida była budowana,
przez kogo i w jakim celu. Wskazała również miejsce poza Wielką
Piramidą, gdzie znajduje się grobowiec tego, który ją zbudował,
faraona, króla, dzisiaj popularnie zwanego Cheopsem lub Chufu.
Grobowiec, którego do tej pory nikt nie znalazł.

W czasie kolejnych sesji dowiedzieliśmy się, że Wielka Piramida
nigdy nie była grobowcem ani wynikiem wybujałego samozachwy-
tu i ego jej Budowniczego, ale ma odegrać bardzo ważną rolę
w ochronie ludzi i Ziemi w roku 2012. Aby to się jednak stało,
trzeba doprowadzić do odkopania tego grobowca przed grudniem
2012 roku, gdyż mumia Budowniczego jest kluczem do uaktywnie-
nia energii Wielkiej Piramidy. Ta energia z kolei ma być głównym
elementem ochrony Ziemi i ludzi przed kataklizmem, który nam
zagraża.

Przeciętny czytelnik, gdy dojdzie do tego miejsca, pomyśli prawdo-
podobnie, że może warto posłać autora tej książki oraz samą Lucynę na
badania do odpowiednich służb medycznych, do specjalistów, którzy
chętnie takich historii wysłuchają i są do nich zawodowo przyzwyczaje-
ni. Mnie też się tak początkowo wydawało i niewiele sobie robiłem
z „ciężaru”, który został nałożony na nasze barki. Bagatela – uratować
przed globalną katastrofą te kilka miliardów ludzi i ochronić całą
kulę ziemską... Wystarczy tylko namówić Egipcjan, żeby pokopali
sobie tu czy tam, niedaleko Wielkiej Piramidy, na głębokość niewielką,
bo tylko trzydzieści metrów – i wszystko gra. Po drodze można zała-
twić jeszcze parę innych drobiazgów, takich jak wejście do Wielkiego
Labiryntu, aby udowodnić archeologom, że są gamoniami, skoro
do tej pory tego wszystkiego nie znaleźli. A wszystko to na podstawie
informacji uzyskanych od duchów, z którymi rozmawia Polka
z Wrocławia, której na imię Lucyna.
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Początkowo informacje były przekazywane przez Lucynę
podczas hipnotycznej regresji wieku. Później były to już tzw. cha-
nelingi telepatyczne polegające na tym, że Lucyna sama wpro-
wadzała się w stan zmienionej świadomości i „powtarzała” głośno
słowa, które pojawiały się jej w myślach, a były – według jej
oceny – słowami istot duchowych, mających z nią bezpośredni
kontakt. Głównym przewodnikiem, nauczycielem, doradcą była
istota duchowa, która początkowo przyjęła imię Samuel, a później
En-Ki.

– Jak Ty to sobie wyobrażasz – pytałem w którejś z sesji Sa-
muela – mamy pojechać do Egiptu i kazać Egipcjanom kopać
tylko dlatego, że wy tak mówicie przez Lucynę? Kto nas
wysłucha? Dlaczego nie poszukacie sobie jakichś archeologów
– milionerów, którzy „posmarują” gdzie trzeba i wszystko
szybko pójdzie?

– Spokojnie – odpowiadał na takie pytania Samuel – my się tym
zajmujemy. Jestem duchowym opiekunem Ziemi, dostałem
zadanie od Najwyższego, aby doprowadzić do zabezpieczenia
i będę was tak prowadził, aby stało się to, o czym mówię
przez Lucynę.

– Dlaczego w takim razie sami tego nie zrobicie? – pytałem.
– Sami nie możemy – odpowiadał – potrzebne są działania fi-

zyczne. Aby takie działania mogły być wykonane, konieczna
jest materia. My jej nie mamy, więc musimy posłużyć się waszą
materią.

– Ale dlaczego akurat my?
– Takie zadanie przyjęliście na siebie przed „zejściem” na

Ziemię... Metaforycznie mówiąc – podpisaliście umowę.

W tym czasie nie byłem pewien, czy wierzę w reinkarnację...
Wiedziałem tylko, że Kościół katolicki jest bardzo podejrzliwy co
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do tego typu praktyk, a ja przecież jestem katolikiem. I tutaj słyszę,
że przed zejściem na Ziemię, jeszcze jako duch, zawarłem jakąś
umowę. Zastanawiałem się, czy przypadkiem nie był to jakiś
cyrograf, ale trudno mi było sobie wyobrazić ducha, który podpisu-
je niewidzialny papier czy „umowę o dzieło”. Pomyślałem sobie
jednak, że skoro Najwyższy tym się opiekuje, skoro takie dał zada-
nie jednemu ze swoich „podwładnych”, to nie ma się czego bać.
W końcu chodzi o bardzo konkretne rzeczy – o wykopaliska. Nawet
jeśli ta cała sprawa z zabezpieczeniem Ziemi nie jest prawdą, to przy-
najmniej coś ciekawego można znaleźć. Nikomu to nie przeszkadza,
nikogo nie rani (może oprócz ambicji niektórych archeologów),
a teoretycznie może pomóc paru miliardom ludzi.

Doszedłem też do wniosku, że skoro włączenie zabezpieczenia to
nie do końca tylko nasz problem, niech „ci z góry” martwią się, jak
do tego doprowadzić, mając do dyspozycji na razie Lucynkę, Iwonę
i mnie. My – będziemy tylko uważnie obserwować otoczenie i zoba-
czymy, co się będzie działo...

I tak kolejne „przypadki” zaczęły się pojawiać w życiu moim,
Iwony, Lucyny i tylu innych osób, które włączały się w nasze działa-
nia, potem odpadały, aby ustąpić miejsca nowym, którzy często też
się zmieniali. Jedna rzecz pozostawała niezmienna. Lucyna przeka-
zywała nam informacje, my słuchaliśmy kolejnych sugestii „z góry”
– od Samuela/En-Ki oraz od innych istot duchowych, które czasami
pojawiały się w przekazach Lucyny i staraliśmy się robić to, o co nas
prosili, co radzili.

Grupa ludzi włączonych w projekt coraz bardziej się rozrastała
i przekroczyła granice Polski. Zaczęli się włączać naukowcy, biznes-
meni i zwykli ludzie ze Stanów Zjednoczonych, Peru, Belgii, Egiptu,
Niemiec, Szwajcarii, Węgier, Meksyku, Anglii – żeby wymienić
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tylko te obszary, które najwcześniej zainteresowały się informacjami
płynącymi przez Lucynę.

Lucyna stawała się coraz pewniejsza, coraz bardziej świadoma
swojej niezwykłości i wartości przekazywanych przez siebie wiado-
mości. Pomimo rosnącej popularności – przez ten cały czas pozosta-
ła skromną masażystką w klinice masażu we Wrocławiu, gotową
pomóc każdemu, kto ją o to poprosił.

W ten sposób stała się ezoterycznym źródłem hipotez i teorii,
które miało zweryfikować życie albo metody naukowe w terenie.
Innymi słowy – stała się swoistym połączeniem niekonwencjo-
nalnych metod uzyskiwania informacji oraz nauki akademickiej
i narzuconych jej przez środowisko rygorów.

W ten właśnie dziwny sposób, z ogromnymi oporami, świat
nauki (przymykając często powieki na źródło informacji), zaczął
powoli zbliżać się do świata duchowego, którego istnienia naukowo
przecież nie akceptował i sprawdzić nie mógł.


