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acji porażek. To ta sama moc twórcza, in-
ny natomiast cel.

Ludzie i wszelkie myślące kreatywnie 
oraz świadomie istoty wzbogacają jedną 
i drugą matrycę własnymi pomysłami, 
idea mi, projekcjami, pragnieniami, które 
wplatają się w jej doskonałość lub niedo-
skonałość. Tworzą synchronię i harmonię 
lub kreują chwilowe korzyści, co global-
nie powoduje dysonans i konflikt w ma-
trycy ego. 

Zależnie od stopnia własnej świadomo-
ści i uważności możemy rozróżniać me-
chanizmy i scenariusze matrycy, w której 
aktualnie uczestniczymy i dokonywać naj-
lepszego dla nas wyboru, a nawet „prze-
skakiwać” świadomie z jednej do drugiej. 
Możemy też w ogóle się nad tym nie za-
stanawiać, nie mieć na to czasu i być per-
manentnie sterowani przez systemy ma-
nipulacji matrycy ego. Oznacza to życie 
we śnie, w hipnozie, w służbie na rzecz 
tych, którzy wiedzą więcej i używają do 
swoich celów ludzi, którzy wiedzieć nie 
chcą. Ci ostatni ochoczo przyczyniają 
się do wzmacniania atrybutów władzy 
rządzących, do pomnażania ich zasobów 

com starcza energii na podtrzymywanie 
tego stanu. Po jej wyczerpaniu rozpada się.

Odkąd wiemy o istnieniu dwu matryc 
rzeczywistości, mamy wybór: możemy 
uczestniczyć w jednej lub drugiej. Może-
my być wolnymi i szczęśliwymi „ukocha-
nymi dziećmi Boga”, albo jednostkami 
uwarunkowanymi, zagubionymi i zmaga-
jącymi się z racjami ego. 

I choć będziemy stąpać po tej samej 
Ziemi w tym samym czasie, z powodu 
różnych wyborów będziemy żyli w jed-
nym lub w drugim modelu rzeczywistości 
i doświadczali różnych wydarzeń i róż-
nych rezultatów w pozornie podobnych 
okolicznościach początkowych. Dlacze-
go? Ponieważ każda nasza emocja, myśl, 
każda intencja stanowi wybór dotyczący 
uczestniczenia w Boskiej Matrycy Świa-
tła lub w matrycy ego. Ma to niezwykły 
wpływ na kształt naszej rzeczywistości. 

Wszyscy bez wyjątku jesteśmy twór-
cami rzeczywistości, niezależnie czy te-
go chcemy, czy nie, czy robimy to świa-
domie, czy wolimy nie wiedzieć, że tak 
jest. A ponieważ różnie używamy mocy 
i umiejętności kreacji, osiągamy różne re-
zultaty. Np. ktoś może być mistrzem kre-
acji sukcesów, a ktoś inny mistrzem kre-

Z moich badań i obserwacji wyni-
ka, że istnieją dwie matryce rze-
czywistości, które wzaje mnie 
się przenikają: 

1. Boska Matryca Światła – pierwotna, 
nadal doskonała tkanina, która pamięta 
pierwszą doskonałość piękna, harmonii, mi-
łości, boskiego DNA i boskiej świadomo-
ści. To zgodne współistnienie wszy stkiego 
ze wszystkim i permanentna synchronia. 
Matryca ta jest odciśnięta na zawsze i wszę-
dzie we wszystkich wszech          światach na 
po  ziomach wibracji kwantowego pola. Ut-
kana została promieniami Duchowego 
Światła, okazuje się przebogata, nieznisz-
czalna i wieczna. Pamięć o niej przechowy-
wana jest w sercu każdego człowieka. To 
tzw. wyższa rzeczywistość, istniejąca jakby 
„pod spodem” tej, którą widać. 

2. Matryca ego, która powstała z wolnej 
woli, z samolubnych, negatywnych emocji 
i pragnień ludzkich, z walki, agresji, kon-
kurencji, jednostkowych racji, smutku, 
cierpienia, choroby, odrzucenia, życia 
kosztem innych. Została wpisana w nasze 
mózgi i podświadomość jako projekcja-
wzór rze czywis tości określony prawami 
i zasadami stworzonymi przez ego-istotę. 
I jest iluzją. Trwa tylko tyle, ile jej twór-

Potęgi cudu wewnętrznej przemiany i synchronii 
doświadczyły już miliony ludzi podążających ścieżkami przebudzenia
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materialnych, jak również stanowią dla 
nich źródło energii. 

Twórcy i strażnicy matrycy ego żywią 
się ludzkimi emocjami strachu, walki, 
konfliktu, konkurencji, cierpienia, zabo-
bonu. 

Sposób na szczęśliwe życie

Jeśli chcemy żyć w lepszym, szczęśliw-
szym, harmonijnym i bardziej przyjaznym 
człowiekowi świecie, musimy dowiedzieć 
się, czy też przypomnieć sobie, czym jest 
Matryca Utkana ze Światła. Jak się z nią 
komunikować i jak powrócić do świado-
mości bycia z nią jednym, aby współ-
uczestniczyć w jej doskonałych kreacjach, 
odzwierciedlać jej piękno i doskonałość 
w sobie i swoim świecie. Dzięki temu bę-
dziemy zdrowi, szczęśliwi, dopasowani do 
miejsca i czasu, do właściwej roli w do-
skonalej mandali życia. 

Doznajemy na co dzień dobra, zdrowia 
i synchronii. Doświadczając opieki Boskie-
go Ducha Matrycy przestaniemy się bać 
i cierpieć. Posiadając połączenia mentalne, 
emocjonalne, energetyczne ze wszystkim, 
co nas otacza, możemy rozmawiać z wi-
churą, by złagodniała, z duszą drugiego 
człowieka, który nas rani – tak, by zrozu-
miał, że źle czyni i tego zaprzestał, może-
my prosić Słońce, by wyjrzało zza chmur, 
a nawet zmienić na sprzyjający stan rzeczy, 
który nam zagraża lub jest szkodliwy. Chro-
niczny ból w ciele może odejść na zawsze, 
gdy tylko opowie nam swoją historię cier-
pienia, a choroba przekształci się w zdro-
wie. Wiele jeszcze innych cudów może się 
pojawić, ponieważ Boska Matryca Światła 
jest właśnie polem cudu. 

Zmącone odbicie i potęga, 
która trwa

Wszystko, co widzimy i czego nie wi-
dzimy, odzwierciedla obecność żywej, sa-
moświadomej Matrycy Światła lub matry-
cy ego. Obie manifestują się w naszym 
świecie materialnym niczym odbicie 
w wodzie czy w lustrze. Działa tu zasada 
co na górze, to i na dole. 

Dopiero na poziomach fal theta naszego 
mózgu kończy się iluzja i zaczyna prawda. 
Odbicie Matrycy Światła może zaistnieć 
w naszym materialnym świecie w całej 
swej doskonałości tylko wtedy, gdy lustro 
naszej rzeczywistości, czyli umysł, emocje 

Z tego powodu to, czego najczęściej 
doświadczamy w ziemskim wymiarze, 
stanowi już tylko zmącone odbicie wyż-
szej, boskiej rzeczywistości. Nie dość na 
tym – zmącone odbicie jest sterowane 
i kształtowane przez szefów matrycy ego
z niższych poziomów. Spece od takiej 
manipulacji decydują o tym, jaki obraz 
odbija się w lustrach naszej rzeczywisto-
ści, czyli w naszych umysłach, co mamy 
widzieć, słyszeć, czuć i co postrzegać ja-
ko prawdę.

i myśli są niezmącone i spokojne, a serce 
pełne dobrych uczuć.

Twórcy matrycy ego i jej strażnicy 
zadbali o to, żebyśmy nie mogli zobaczyć 
oraz doświadczyć pełni dosko na ło ści 
Boskiej Matrycy Światła i jej odbicia 
w naszym świecie. Postarali się, żeby-
śmy byli targani emocjami, a umysł - lu-
stro naszej rzeczywistości - pozostawał 
wzburzony i zmącony. Łatwiej wtedy bo-
wiem nami sterować, wciskać nam fał-
szywe projekcje twierdząc, że to prawda. 
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Boska Matryca Światła

Twórcy matrycy ego i jej strażnicy zadbali o to, żebyśmy nie mogli zobaczyć ani 
doświadczyć pełni doskonałości Boskiej Matrycy Światła i jej odbicia w naszym 
świecie, a umysł – lustro naszej rzeczywistości – był wzburzony i zmącony
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się ona tu, na Ziemi. Jest bliżej nas, jest 
w nas, a my w niej.

A gdy już to będziemy umieli roz po-
znawać, zauważać, szanować, pie lę g no-
wać i delektować się tymi darami, kiedy 
wyrazimy wdzięczność, wtedy wszelkie 
dobro, zdrowie, sukces i oświecenie staną 
się naszym codziennym udziałem. Będzie 
to możliwe, ponieważ odbudujemy w so-
bie pozrywane nici świetlne, które 
kiedyś utkały Boską Matrycę. One są 
ciągle w nas obecne, trzeba je tylko ak-
tywować i obudzić. Przypomnimy sobie, 
czym jest Boska Matryca Światła, kim my 
jesteśmy i po co tu przyszliśmy. 

Być może planeta Ziemia kiedyś stanie 
się urzeczywistnionym Niebiańskim Rajem 
i to, co na górze, w wyższych wymiarach 
światła, odzwierciedli się na dole. Musimy 
jednak być świadomi tego, że na prze-
strzeni wieków Matrycę Światła i jej ma-
gię kreacji Najwyższego Dobra próbo-
wano zmanipulować, przekształcić, zmie-
nić, zburzyć i podporządkować innym 
racjom i koncepcjom. Wiedzę o niej 
chciano uczynić hermetyczną, dostępną 
tylko dla wybranych, aby mogli posługi-
wać się nią dla władzy, pieniędzy, mani-
pulacji ludźmi i światem. Mamy to zapi-
sane w sobie, kody manipulacji matrycą ist-
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cie tak, by sieć ego nas usłyszała i respek-
towała moc powziętego postanowienia. 

Podświadomość podłączona do matry-
cy ego musiałaby uwierzyć w naszą decy-
zję i uznać za pożyteczną. Gdybyśmy 
ukazali jej płynące z tego korzyści, prze-
stałaby tę decyzję sabotować. Mogliby-
śmy stać się żywym odbiciem doskonało-
ści Matrycy Światła, jej zamysłu i zapisu, 
w efekcie czego zawsze już bylibyśmy 
zdrowi, szczęśliwi, spełnieni, zasobni 
w miłość, przyjaźnie, pieniądze i we 
wszystko, co uważamy za szczęście. 

Jak to osiągnąć? Poprzez codzienną 
uważność, dbałość o spokój umysłu i du-
cha, dokonywanie świadomego wyboru 
uczestniczenia w Boskiej Matrycy Świa-
tła oraz wszelkich jej mechanizmach 
i prawach. Poprzez codzienną praktykę 
wyciszania, uspokajania umysłu i wzbu-
dzania dobrych uczuć, stałe dawanie świa-
dectwa, że pozostajemy w kontakcie 
z Boską Matrycą Światła. Ułatwi to mod-
litwa, medytacja, inwokacje, zachwyt nad 
pięknem przyrody, muzyka, sztuka, poezja, 
radość, miłość, życzliwość, serdeczność 
i wyrażana ufność. 

No tak… ale my przecież wiemy, że tak 
trudno wyrzec się smaczków wolnej woli, 
naszego „widzimisię”, świętych racji, eu-
forii, złości na ludzi i cały świat. Bez zro-
zumienia całego tego procesu nie posu-
niemy się jednak do przodu. 

Życie w uważności 
i odbudowanie nici światła

Dobrze jest żyć bardzo uważnie, wraż-
liwie, uczyć się rozpoznawać Boską 
Matrycę Światła, ale także matrycę ego. 
Przekierowywać uwagę z tego, co nega-
tywne, z dostrzegania błędów i manka-
mentów, na to, co pozytywne, dobre 
i piękne. Trzeba nauczyć się widzieć 
wszędzie wszech obecne Piękno, Dobro 
i Miłość…mimo wszystko. 

Powinniśmy nieustannie uświadamiać 
sobie istnienie Boskiej Matrycy Światła 
i jej przejawów. Dziękować jej – i być 
wdzię cznym. Starajmy się także zauwa-
żać jej obecność w sobie, w drugim czło-
wieku, w kroplach wody, w gałęziach 
drzew, w chmurach i błękicie nieba, 
w kwiatach,w grud kach ziemi, w zwierzę-
tach i w ptakach, w pajęczynie utkanej 
poranną rosą, w kolorach zachodu słońca, 
w blasku gwiazd na niebie, zapachach łąk 
i ziół, w słowach, które koją duszę, w do-
tyku, rozkoszy, radości, odwadze i w wie-
lu jeszcze innych manifestacjach piękna, 
mocy i magii.

Ta codzienna świadomość istnienia Bo-
skiej Matrycy Światła i naszego współ-
uczestnictwa w niej sprawia, że objawia 
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Dobra wiadomość jest taka, że skoro fak-
ty można kreować, to można je też zmienić. 
I właśnie to praktykujemy na warsztatach 
i w kręgu medytacyjnym. Np. natychmia-
stową zmianę pogody, modyfikację kierun-
ku tornado, złagodzenie fali powodziowej, 
poprawę stanu organizmu itp.

Cechą scenariuszy życia opartych na iluzji 
jest to, że są okupione trudem, zamętem, wy-
czerpują energię. Okazują się chwilowe, nie-
trwałe i na pewno kiedyś nagle się załamią 
i rozpadną. Uczestniczenie w tej iluzji polega 
na podsycaniu nadziei, pragnień i oferowaniu 
chwilowych osiągnięć. Okupione jest zma-
ganiami, a gdy lustro z iluzją pęka – cierpie-
niem i bólem. Rzeczywistość iluzji, która tak 
mozolnie powstawała, załamuje się nagle. 
To, co było marzeniem, do czego się z tru-
dem dążyło, okazuje się tylko niepotrzeb-
nym, nieprzynoszącym żadnego pożytku mi-
rażem. Im szybciej człowiek otrząśnie się 
z rozżalenia, złości i cierpienia, tym szyb-
ciej nastąpi przebudzenie i poznanie, co 
jest nam naprawdę potrzebne, na co skie-
rować uwagę, do czego dążyć.

Uczestniczenie w poziomach kreacji Bo-
skiej Matrycy Światła to tworzenie i urze-
czywistnianie prawdziwego celu, zgodne-
go z na   szymi autentycznymi potrzebami 
i Najwyższym Dobrem. Manifestacja Bo-
skiej Matry cy Światła w lustrach naszej 
rzeczywistości jest trwała, nieprzemijająca, 
zawsze dobra dla nas i innych ludzi. Nie za-
łamuje się nagle, trwa, oferuje zdrowie, pod-
nosi energię, rozwija. Daje poczucie szczę-
ścia i głębszego sensu w życiu. Jej rezultaty 
są jednocześnie dobre dla wszystkich, któ-
rzy w niej uczestniczą, wywiera pozytywny 
wpływ ponadczasowy i pozawymiarowy. 

Abyśmy mogli przeskoczyć z matrycy 
ego do Boskiej Matrycy oraz żyć zdrowo 
i szczęśliwie, nasze lustra (umysł i emocje) 
muszą być gotowe na odbicie zamysłu i pro-
jekcji wyższej rzeczywistości. Powinny 
być spokojne i wyizolowane z manipula-
cji, a serca pełne uczuć miłości i radości. 

Wbrew pozorom to nie takie trudne. 
Trzeba tylko wejść na chwilę w nicość na-
szego umysłu i świadomości poprzez me-
dytację skoncentrowaną jedynie na odde-
chu. Stać się przez chwilę nikim, nic nie 
myśleć, nie planować, nie wspominać, nie 
robić. Można stosować też techniki medy-
tacyjne Vipasana. Niektórzy nazywają to 
byciem tu i teraz. Jest to stan najbliższy 
istnieniu jednolitego pola kwantowego, 
które zawiera potencjalnie wszystko, ale 
„teraz” nic nie robi, choć może w każdej 
chwili coś stworzyć. To potęga, która trwa, 
potencjał gotowy na wszystko. 

Moje doświadczenia z uzyskiwaniem ta-
kiego stanu udowodniły, że aby osiągnąć 
stan „teraz” pomiędzy chwilą, która mija, 
a tą, która jeszcze nie nadeszła, pomiędzy 
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nicość na-

świadomości poprzez me-
dytację skoncentrowaną jedynie na odde-

, nic nie 
myśleć, nie planować, nie wspominać, nie 
robić. Można stosować też techniki medy-robić. Można stosować też techniki medy-
tacyjne Vipasana. Niektórzy nazywają to 

Jest to stan najbliższy 
istnieniu jednolitego pola kwantowego, 
które zawiera potencjalnie wszystko, ale 

każdej 
stworzyć. To potęga, która trwa, 

uzyskiwaniem ta-
kiego stanu udowodniły, że aby osiągnąć 
stan „teraz” pomiędzy chwilą, która mija, 

tą, która jeszcze nie nadeszła, pomiędzy 

myślą, która odpływa, a tą, która jeszcze się 
nie pojawiła, potrzebne jest przebywanie 
właśnie w świadomości nicości. To pole 
energii zerowej, zerowy stan świadomości, 
w którym czas i przestrzeń, przeszłość i przy-
szłość nie istnieją. Także karma wtedy nie 
istnieje, ani jej połączenia, czy skutki 
uczynków. Istnieje tylko „teraz”. Nie ma 
w nim żadnego działania, planowania, oce-
niania, żadnego analizowania przyczyn. 
Ciąg przyczynowo-skutkowy, który czło-
wiek dotąd tworzył, zostaje przerwany. 
W ta kiej chwi li w spo sób automatyczny 
i naturalny odbywa się zmiana karmy. 

Poprzez porządkowanie, oczyszczanie 
pola energii i świadomości w stanie nico-
ści, dokonuje się proces oderwania tego, 
co podczepione (odczuwa się to fizycz-
nie), a po wyjściu z tego stanu zmienia się 
sposób myślenia o przeszłości, a także re-
akcja na aktualne sytuacje.

Karma to scenariusz przyczynowo-
skutkowy tworzony na przestrzeni wielu 
wcieleń. Człowiek go stworzył i człowiek 
może zmienić, powołując świadomie no-
we przyczyny (myśli, intencje, reakcje, 
wybory) w celu świadomego tworzenia 
innych skutków. Robi to poprzez zmianę 
decyzji, myślenia, działania, nowe wybory. 
To stan o niewyobrażalnym potencjale, 
z którego może wyłonić się coś z niczego, 
coś boskiego, potężnego i prawdziwego. 
Aby taki stan uwolnienia od iluzji matrycy 
ego osiągnąć, trzeba znaleźć się w ciszy. 

Czasem wystarczy w tym czasie pobyć 
przez dłuższą chwilę gdzieś na łonie Natury 
i autentycznie doświadczać jej wszystkimi 
zmysłami. Kontakt z Boską Matrycą Świa-
tła pojawi się wówczas samoistnie. Można 
też regularnie i gdziekolwiek medytować, 
trenować wchodzenie w ciszę.

W codziennym zabieganym życiu, w stre-
sie i emocjach pełne nawiązywanie kontak-
tu z Boską Matrycą Światła nie jest możli-
we. Jedynie czasami trafiają nam się takie 
cudowne chwile, które jednak szybko mija-
ją. Wtedy kreacja naszego szczęścia odby-
wa się skokami, albo co chwilę się rwie ni-
czym delikatna tkanina targana wiatrem 
pośród kolczastych krzewów. Lustro na-
szej rzeczywistości – umysł, nie może 
wówczas odzwierciedlić wiernie Boskiego 
Projektu, bo jego woda jest zmącona.

 
Co zrobić, by doświadczać 
nieustannego uczestnictwa 

w szczęśliwych okolicznościach

Aby tak się stało, musielibyśmy świa-
domie wyrzec się naszych ego-ra cji 
i uczestniczenia w matrycy ego. Musiało-
by to również szerokim echem rozejść się 
po wszystkich naszych połączeniach w ra-
mach tej matrycy, po całym Wszechświe-
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się ona tu, na Ziemi. Jest bliżej nas, jest 
w nas, a my w niej.

A gdy już to będziemy umieli roz po-
znawać, zauważać, szanować, pie lę g no-
wać i delektować się tymi darami, kiedy 
wyrazimy wdzięczność, wtedy wszelkie 
dobro, zdrowie, sukces i oświecenie staną 
się naszym codziennym udziałem. Będzie 
to możliwe, ponieważ odbudujemy w so-
bie pozrywane nici świetlne, które 
kiedyś utkały Boską Matrycę. One są 
ciągle w nas obecne, trzeba je tylko ak-
tywować i obudzić. Przypomnimy sobie, 
czym jest Boska Matryca Światła, kim my 
jesteśmy i po co tu przyszliśmy. 

Być może planeta Ziemia kiedyś stanie 
się urzeczywistnionym Niebiańskim Rajem 
i to, co na górze, w wyższych wymiarach 
światła, odzwierciedli się na dole. Musimy 
jednak być świadomi tego, że na prze-
strzeni wieków Matrycę Światła i jej ma-
gię kreacji Najwyższego Dobra próbo-
wano zmanipulować, przekształcić, zmie-
nić, zburzyć i podporządkować innym 
racjom i koncepcjom. Wiedzę o niej 
chciano uczynić hermetyczną, dostępną 
tylko dla wybranych, aby mogli posługi-
wać się nią dla władzy, pieniędzy, mani-
pulacji ludźmi i światem. Mamy to zapi-
sane w sobie, kody manipulacji matrycą ist-
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tylko dla wybranych, aby mogli posługi-
wać się nią dla władzy, pieniędzy, mani-

. Mamy to zapi-
sobie, kody manipulacji matrycą ist-

nieją także w nas. Nie ma innego wyjścia 
niż się od tego programu uwolnić. Manipu-
lacja nadal jest praktykowana, my także co-
dziennie z niej korzystamy. Ba, niekiedy sa-
mi bywamy mistrzami manipulacji, ale jed-
nocześnie pozostajemy niewinnymi dziećmi 
Boga, które marzą o powrocie „do domu”. 

Coraz więcej tajemnic dotyczących ma-
tryc rzeczywistości i zasad kreacji wycho-
dzi na jaw. Tajemne, starożytne praktyki 
stają się dziś dostępne dla zwykłych lu-
dzi i mogą być użyteczne dla ich rozwo-
ju. Otwarcie mówi o nich Huna, metoda 
Silvy, NLP, radiestezja, astrologia, nu-
merologia, uzdrawianie duchowe, reiki, 
theta-healing, szamanizm, regresing, sound- 
healing oraz LFT – uzdrawianie hologra-
mu pola życia – metoda odkryta i pro-
pagowana przeze mnie na całym świecie.

Wiedza i jej narzędzia, które kiedyś były 
atrybutem wąskiego grona wybranych, 
utrzymując resztę ludzkości w ciemnocie, 
strachu i respekcie dla „mistrzów” oraz „bo-
gów”- dziś jest w naszych rękach. Zanim się 
jednak jej użyje, trzeba pracować nad swo-
imi przekonaniami i emocjami, aby two-
rząc coś, jednocześnie niczego nie znisz-
czyć. Należy pracować nad budowaniem 
w sobie Świadomości Najwyższego Dobra 
dla wszystkich, wybierać zawsze porozu-
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sobie Świadomości Najwyższego Dobra 
, wybierać zawsze porozu-

mienie i komunikację poprzez miłość. 
Oznacza to kreowanie dobra dla wszyst-
kich na każdym planie oraz eliminację 
szkodzenia i wykorzystywania innych.

Co by było, gdyby…

Wyobraźcie sobie, co mogłoby się stać, 
gdyby taka wiedza, moc twórcza, moc 
przekształcania i moc kreacji dostała się 
w ręce kogoś, kto ma zawsze rację, wyty-
ka błędy innym, wszelkie działania pod-
porządkowuje osobistej wygodzie, gardzi 
innymi ludźmi, ma skłonności do agresji, 
złości, rządzenia, krytykuje, oskarża, nie 
docenia innych, manipuluje i fałszywie 
przedstawia fakty, bierze dla siebie, a nie 
daje nic w zamian, a jeśli daje, to tylko 
z myślą o tym, by dostać więcej. Ma je-
dynie słuszną koncepcję, kim jesteś, po co 
jesteś i jak masz żyć, ustanawia prawa i za-
sady oraz system egzekwowania ich od 
ciebie, wykorzystuje cię, hipnotyzuje, byś 
żywił przekonanie, że służy to twojemu 
dobru i że inaczej być nie może, czyni cię 
bezsilnym i uwięzionym w kojcu pracy, 
za co wypłacają ci marne wynagrodzenie. 
Mało tego – sprawia, że w swym hipno-
tycznym śnie jesteś mu za to wszystko 
wdzięczny i złościsz się na najbliższych, 
którzy pragną twojego dobra.

Niewesoło, prawda? Niestety to nadal 
powszechne zjawisko. 

Na szczęście ludzie do niedawna pod-
porządkowani takim systemom i jednost-
kom, budzą się z hipnozy matrycy ego
i pragną powrotu do Domu, czyli Ma-
trycy Rzeczywistości Utkanej Świa-
tłem. Dlatego tak bezcenne dla naszego 
przebudzenia i uzdrowienia są metody, 
o jakich była mowa, i używanie ich świa-
domie z intencją Najwyższego Dobra. 

Warsztaty na temat Matrycy Światła, ja-
kie prowadzę, służą przypomnieniu, czym 
ona jest i jakie są nasze z nią połączenia. 
Jednocześnie również umożliwiają prze-
budzenie umysłów ze sterującej nami 
i ograniczającej nas hipnozy. Takie – i po-
dobne działania – stanowią szansę wyzwo-
lenia się ze strachu, stresu, pętli karmy, 
cierpienia, bólu, samotności, chaosu i za-
gubienia. Stwarzają możliwość przypo-
mnienia sobie, kim jesteśmy, po co tutaj 
przyszliśmy i czym jest stan Światła, natu-
ralny stan każdej istoty stworzonej przez 
prawdziwego Boga, a nie tego, który się 
za niego podawał. To szansa na wyjście 
z „kojca pracy” i wzniesienie się wysoko 
z rozpostartymi szeroko skrzydłami u ra-
mion, szybowanie w przestrzeniach kre-
acji, która stanowi Cud Synchronii. 

Tego cudu doświadczyły już miliony 
ludzi podążających ścieżkami prze-
budzenia.

Szansa na wzniesienie się wysoko z rozpostartymi skrzydłami u ramion, 
szybowanie w przestworzach kreacji, którą stanowi cud synchronii

Co
lla

ge
 f

ot
. 

M
ag

da
le

na
 P

rz
eb

ię
da

cie tak, by sieć ego nas usłyszała i respek-
towała moc powziętego postanowienia. 

Podświadomość podłączona do matry-
cy ego musiałaby uwierzyć w naszą decy-
zję i uznać za pożyteczną. Gdybyśmy 
ukazali jej płynące z tego korzyści, prze-
stałaby tę decyzję sabotować. Mogliby-
śmy stać się żywym odbiciem doskonało-
ści Matrycy Światła, jej zamysłu i zapisu, 
w efekcie czego zawsze już bylibyśmy 
zdrowi, szczęśliwi, spełnieni, zasobni 
w miłość, przyjaźnie, pieniądze i we 
wszystko, co uważamy za szczęście. 

Jak to osiągnąć? Poprzez codzienną 
uważność, dbałość o spokój umysłu i du-
cha, dokonywanie świadomego wyboru 
uczestniczenia w Boskiej Matrycy Świa-
tła oraz wszelkich jej mechanizmach 
i prawach. Poprzez codzienną praktykę 
wyciszania, uspokajania umysłu i wzbu-
dzania dobrych uczuć, stałe dawanie świa-
dectwa, że pozostajemy w kontakcie 
z Boską Matrycą Światła. Ułatwi to mod-
litwa, medytacja, inwokacje, zachwyt nad 
pięknem przyrody, muzyka, sztuka, poezja, 
radość, miłość, życzliwość, serdeczność 
i wyrażana ufność. 

No tak… ale my przecież wiemy, że tak 
trudno wyrzec się smaczków wolnej woli, 
naszego „widzimisię”, świętych racji, eu-
forii, złości na ludzi i cały świat. Bez zro-
zumienia całego tego procesu nie posu-
niemy się jednak do przodu. 

Życie w uważności 
i odbudowanie nici światła

Dobrze jest żyć bardzo uważnie, wraż-
liwie, uczyć się rozpoznawać Boską 
Matrycę Światła, ale także matrycę ego. 
Przekierowywać uwagę z tego, co nega-
tywne, z dostrzegania błędów i manka-
mentów, na to, co pozytywne, dobre 
i piękne. Trzeba nauczyć się widzieć 
wszędzie wszech obecne Piękno, Dobro 
i Miłość…mimo wszystko. 

Powinniśmy nieustannie uświadamiać 
sobie istnienie Boskiej Matrycy Światła 
i jej przejawów. Dziękować jej – i być 
wdzię cznym. Starajmy się także zauwa-
żać jej obecność w sobie, w drugim czło-
wieku, w kroplach wody, w gałęziach 
drzew, w chmurach i błękicie nieba, 
w kwiatach,w grud kach ziemi, w zwierzę-
tach i w ptakach, w pajęczynie utkanej 
poranną rosą, w kolorach zachodu słońca, 
w blasku gwiazd na niebie, zapachach łąk 
i ziół, w słowach, które koją duszę, w do-
tyku, rozkoszy, radości, odwadze i w wie-
lu jeszcze innych manifestacjach piękna, 
mocy i magii.

Ta codzienna świadomość istnienia Bo-
skiej Matrycy Światła i naszego współ-
uczestnictwa w niej sprawia, że objawia 
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