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Czytając ostatni rozdział tej książki czytelnik może zacząć się
zastanawiać czy autorowi przypadkiem nie przydarzyło się coś

niedobrego, lub czy nie zaczął przyjmować jakichś niedozwolonych
substancji halucynogennych? W rozdziale jest mowa o jakimś aniele
i o rozmowach z En-Ki prowadzonych za jego pośrednictwem.

Chciałem zapewnić, że autor nie zażywa żadnych narkotyków
i że z jego zdrowiem psychicznym jest wszystko w jak najlepszym
porządku. Ostatni rozdział jest symbolicznym przedstawieniem wia-
domości o pojawieniu się w Polsce drugiej osoby, która ma informa-
cje, pochodzące z tego samego źródła – czyli od istoty duchowej
o imieniu En-Ki. Są one bardzo podobne do tych, które przekazane
zostały przez Lucynę, potwierdzają je, dopełniają i rozszerzają.

Wiele osób pytało mnie, czy Lucyna jest na świecie jedyną, przez
którą „przemawia” En-Ki? Czy tylko ona mówi o wykopaliskach
w Egipcie, o Projekcie Ratowania Ziemi, o Wielkiej Piramidzie?
„Anioł” – bo tak nazwałem tę osobę – pojawił się w czerwcu 2010
roku. Jego przekazy są pełne miłości i optymizmu. Uwiarygadnia
Lucynę, potwierdza jej informacje, a nam zapewnia ciągłość kontak-
tu z Kosmiczną Dyrekcją, szczególnie w okresach, gdy Lucyna prze-
bywa za granicą.
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Sesje z „Aniołem” odbywają się za pomocą hipnozy (hipnoty-
cznej regresji wieku). Jest to bardziej wiarygodne, gdyż w hipnozie
(w odróżnieniu od sesji chanelingu) świadomość osoby jest
w dużym stopniu wyłączona, a więc nie ma takiego wpływu na treść
odpowiedzi.

W rozdziale tym umieszczone są (w formie dialogu) najważ-
niejsze fragmenty pochodzące z sesji hipnozy z „Aniołem”, które
odbyły się pomiędzy czerwcem a październikiem 2010 roku. Do
tej pory, tą drogą odbyły się trzy rozmowy z En-Ki. Gdy przyjdzie
odpowiedni czas – zostaną one ogłoszone w internecie na stronie
www.projekt-cheops.com.

Dla Projektu Cheops najciekawszą jest informacja o małej, krysz-
tałowej piramidce, umieszczonej pod Wielką Piramidą, która stano-
wi szczyt piramidy mentalnej. Z sesji wynika, że wielkość piramidy
mentalnej jest taka sama jak piramidy fizycznej. Obydwie piramidy
są niejako swoim lustrzanym odbiciem, ale „przenikają się” w ten
sposób, że podstawa piramidy mentalnej znajduje mniej więcej na
poziomie ¾ wysokoúci piramidy fizycznej (patrz str. 423), co – wy-
obrażone w formie bryły – przypomina model merkaby z dodat-
kową ścianą.

W tej sytuacji jedną z nowych hipotez dotyczących uaktywnienia
energii Wielkiej Piramidy może być założenie, że kryształowa pira-
midka stanowi niezbędny element źródła tej energii.

W momencie pisania tego epilogu mamy grudzień 2010 roku.
W tym roku doświadczyliśmy ogromnych powodzi w Polsce, nie
mówiąc o katastrofach naturalnych w innych częściach świata.
Niezwykłe natężenie tych zjawisk staje się dla większości ludzi
naturalną koleją rzeczy i niewielu kojarzy to z coraz wyraźniej
zaznaczającym się wzorcem, o którym mówiło tylu proroków,
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z Nostradamusem i Edgarem Casey na czele. Na razie tylko niewiel-
ka grupa zaczyna zauważać, że w naturze dzieje się „coś nie tak”,
co może być preludium do „symfonii” roku 2012. Być może chodzi
również o to, aby ludzie zauważyli, że jako cywilizacja jesteśmy
na „rozwidleniu dróg”, abyśmy w tym kurczącym się z każdym
dniem czasie zauważyli ten wzorzec i sami zdecydowali o swojej
przyszłości. Abyśmy wybrali taką drogę, która prowadzi do rozwoju
duchowego i fizycznego, a nie do samounicestwienia, tak jak to jest
opisane w przepowiedniach Majów i Zagubionej Księdze Nostrada-
musa.

W sprawach badań i wykopalisk w Egipcie w ważnych dla nas
miejscach, (czyli w obrębie Trzech Piramid w Gizie i w rejonie
Hawary) cierpliwie i z nadzieją czekamy na dalsze decyzje Najwyż-
szej Rady Starożytności. Zakładamy, że wkrótce dojdzie do ich kon-
tynuacji – i tak jak przepowiedział „Anioł” – prace ruszą w roku
2011.


